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Produksi Bersih untuk Meningkatkan Efisiensi dan Mencegah Pencemaran  
Pembangunan sektor ekonomi merupakan salah satu pilar pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemakaian sumber daya alam untuk pembangunan 

ekonomi yang tidak mengindahkan aspek lingkungan maupun sosial akan memberikan 

dampak negatif pada jangka pendek maupun jangka panjang.  

Pada era global dan pasar bebas sekarang ini, industri dihadapkan pada persaingan 

yang ketat sehingga keunggulan komparatif yang menjadi andalan pada masa lalu sudah tidak 

mampu lagi untuk menghadapi tantangan saat ini. Industri juga dihadapkan pada isu 

lingkungan global dan pelestarian sumber daya alam yang dipergunakan. Kebutuhan akan 

bahan baku industri dipenuhi dari berbagai sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, 

batu bara, bahan-bahan mineral, kayu. Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (non 

renewable resources) akan habis sehingga eksploitasinya perlu mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan.  

Tantangan dan tuntutan industri saat ini sedemikian banyak tidak hanya pada masalah 

daya saing, efisiensi, dan lingkungan saja, namun lebih luas mencakup pembatasan 

pemakaian bahan-bahan berbahaya dan beracun, keselamatan kerja dan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Pengelolaan lingkungan juga dikaitkan dengan penilaian kinerja industri 

dengan peringkat taat dan tidak taat dalam PROPER. Berbagai sertifikasi internasional juga 

diberlakukan untuk industri mulai dari sertifikasi sistem manajemen mutu, sistem manajemen 

lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan.  

Selain produk yang diinginkan, industri juga menghasilkan produk samping dan 

bukan produk berupa limbah bahan-bahan berbahaya dan beracun, limbah padat, limbah cair, 

emisi panas dan gas. Limbah dan emisi yang ditimbulkan dapat menyebabkan terjadinya 

pencemaran udara, air maupun tanah bila tidak dikelola dengan baik. Dampak negatif 

pencemaran limbah industri dapat terasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Banyak industri dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan masih menekankan pada 

pengolahan limbah (end-of-pipe treatment). Pengolahan limbah bukanlah penyelesaian 

penanganan lingkungan yang baik. Pendekatan pengelolaan lingkungan dengan 

mengedepankan aspek pencegahan timbulan pencemar langsung dari sumbernya (preventive) 

merupakan strategi pro aktif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi yang 

memberikan dampak positif bagi lingkungan.  

Kegiatan industri perlu memadukan tiga pilar Pembangunan Berkelanjutan yang 

mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Penerapan Produksi Bersih di industri yang 

memadukan pendekatan efisiensi dan pencegahan pencemaran menjadi dasar bagi 

pembangunan sektor industri berkelanjutan. 
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Pengaruh Perlakuan Spheroidized Anneal 810ºC dan Quench Temper 600ºC Terhadap 

Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Baja Perkakas Tuang Untuk Aplikasi Otomotif 

 
Oleh : Abdul Aziz

1
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mang_azis@yahoo.com 

 
 

Abstract : 

  
In these research, tool steels materials  added  silicon as its  main composition  : 0,8%wt, 2,0%wt and 

3,0% wt for each samples of tool steels materials. The other alloys added to tool steel materials with constant  

amount  of composition. For every tool steels materials did not given vanadium element as  its alloys,  to 

know the mechanical properties  for each tool steels materials without vanadium alloys. As – cast tool steels 

alloys given quench temper treatment with use 600
o
C and spheroid anneal 810

o
C .  The samples that have 

been  quench temper and spheroid anneal treatment characterized with  mechanical  and microstructure test.  

The results of these reserch shows that tool steels sample alloys  have tensile strength  of  samples  

C>D>E>B>A. These condition equals to  the morphology of  martensites phase and carbide presipitates 

that the more rough of morphology will cause lower in mechanical properties of tool steels materials. 

 

Keywords:ToolSteelsMartensite,TensileStrength., 

Latar Belakang Penelitian 

 

Aplikasi dari baja perkakas berkembang cukup 

pesat seiring dengan perkembangan di dunia 

industri, terutama di bidang manufaktur dalam 

aplikasi mold dan dies. Adapun baja perkakas dapat 

dikategorikan menjadi enam antara  lain : cold work, 

shock resisting, hot work, high speed, dan special 

purpose tool steel. diantara semuanya cold work tool 

steel merupakan jenis baja perkakas yang paling 

penting, mereka banyak digunakan pada berbagai 

jenis perkakas dan cetakan, serta aplikasi lainnya  

yang memerlukan kekuatan, kekerasan,  ketahanan 

aus yang tinggi dan murah. [Andi Setiawan,2002]. 

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, 

dikarenakan dalam dunia industri masih 

menggunakan baja perkakas dengan paduan utama 

molibdenum dan vanadium sebagai karbida penguat. 

Padahal, karbida penguat molibdenum dan 

vanadium sangat mahal. Dalam penelitian ini 

dikembangkan baja perkakas dengan karbida 

penguat silikon. Karbida silikon diharapkan dapat 

berperan sebagai karbida penguat yang berfungsi 

sama dengan molibdenum. Kelebihan dari 

penggunaan silikon sebagai karbida penguat adalah 

murah, sehingga diharapkan diperoleh baja perkakas 

yang murah namun memiliki sifat mekanik yang 

setara dengan baja perkakas berpaduan molibdenum 

dan vanadium.[ASM Vol 9, 2004]. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan baja perkakas model baru tanpa 

paduan Molibdenum dan Vanadium, namun 

memiliki sifat mekanik, laju aus dan struktur mikro 

yang diharapkan minimal setara dengan baja 

perkakas yang mempergunakan Molibdenum dan 

Vanadium sebagai paduan.[Avner, Sydney.1994]. 
 
 

Baja Perkakas Model Baru 

 

Penggunaan baja perkakas berkembang sangat 

pesat seiring dengan perkembangan di dunia 

industri, terutama di bidang manufaktur dalam 

aplikasi mold dan dies. Baja perkakas dapat 

dikategorikan menjadi enam antara lain : cold work, 

shock resisting, hot work, high speed dan special 

purposes tool steel. Diantara semuanya cold work 

tool steel merupakan jenis baja perkakas yang paling 

penting, mereka banyak digunakan pada berbagai 

jenis perkakas dan cetakan serta aplikasi lainnya, hal 

ini dikarenakan memiliki ketahanan aus yang tinggi 

dan murah.[B.H. Kim at All,1998]. 

Penggunaan baja perkakas dalam aplikasi 

berbagai cetakan sealalu diharapkan menghasilkan 

cetakan dengan  kualitas yang baik untuk 

menghasilkan produk – produk yang juga 

berkualitas tinggi. Teknologi yang digunakan oleh 

industri – industri ini mulai dari yang sederhana 

hingga yang paling moderen.  Hasil riset senantiasa 

menghasilkan produk - produk baru dengan kualitas 

yang lebih baik. [Degarmo, at all, 2003]. 

Baja perkakas berdasarkan aplikasinya terbagi 

menjadi empat kelompok, diantaranya adalah : Baja 

perkakas pengerjaan dingin (cold work tool steel), 

baja perkakas pengerjaan panas (hot work tool steel), 

high speed tool steel dan special purposes tool 

steel.[www.interalloy.com,2008]. 

B.1. Baja perkakas Pengerjaan Dingin (Cold 

Work Tool Steel). 

Jenis baja perkakas ini dapat dikelompokan menjadi 

empat kelompok tergantung dari proses 

pengerasannya yang terjadi. 

1. Water – hardening tool steel 

 Simbol : Tipe W 
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 Baja karbon(1%) dengan sedikit atau tanpa 

penambahan unsur paduan (misalnya V dan 

Cr). 

 Memiliki sifat hardenability yang rendah. 

 Pada proses pengerasannya, baja karbon pada 

temperatur austenite di quench dengan media 

air.  

2. Oil – hardening tool steel 

 Simbol : tipe O 

 Di quench dengan media oli. 

 Mengandung kadar karbon antara 0,9% - 1,5% 

dengan penambahan paduan dalam jumlah 

kecil misalnya W. Mn, Cr dan Mo. 

 Memiliki sifat hardenability lebih baik 

daripada di quench dengan air. 

 Digunakan untuk cold forming dies, blanking 

dies dan gages.[www.efunda.com,2008]. 

3. Air – hardening tool steels. 

 Simbol : Tipe A 

 Mengandung karbon sebesar 1%  dengan 

paduan utamanya : Mn, Cr, dan Mo. 

 Proses pengerasannya dengan pendinginan di 

udara terbuka. 

 Memiliki sifat tahan aus dan perubahan 

dimensi yang kecil. 

4. High carbon high chromium. 

 Simbol : tipe D 

 Mengandung 1 – 2,3% C; 12 – 14% Cr, dan 

sedikit V, Mo, W dan Co. 

 Memiliki sifat tahan aus yang tinggi.[15] 

 Dapat ditingkatkan kekerasannya dengan 

media air atau oli. 

B.2. Baja Perkakas Pengerjaan Panas (Hot Work 

Tool Steel). 

 Simbol : tipe H 

 Baja perkakas jenis ini digunakan untuk proses 

hot working seperti stamping dan drawing. 

 Memiliki sifat mekanis seperti : Kekuatan 

tinggi, tahan  aus, ketangguhan tinggi dan 

tahan terhadap temperatur tinggi. 

B.3.Baja Perkakas Kecepatan Tinggi (High Speed 

Tool Steel). 

 Memiliki kekerasan tinggi pada temperatur 

diatas 550
o
C. 

 Digunakan sebagai alat potong dengan 

kecepatan tinggi. 

 Memiliki ketahanan aus yang tinggi dan 

mampu potong dengan baik. 

 Berdasarkan elemen paduannya terbagi 

menjadi dua kelompok :  

1. Tungsten high speed steels (Tipe T), 

Mengandung kadar tungsten yang tinggi 

disertai penambahan Cr, V, dan Co. 

2. Molybdenum steel (Tipe M), mengandung 

molybdenum dengan kadar tinggi disertai 

penambahan W,Cr, Vdan Co. 

 B.4. Baja Perkakas Khusus (Special Purpose 

Tool Steel). 

 Baja perkakas ini terbagi menjadi empat, 

diantaranya :  

1. Tipe S (Shock Resisting Tool Steels) 

 Baja karbon medium (0,5% C) dengan elemen 

paduan Si, Cr dan W. 

 Sifat mekanisnya adalah : kekerasan yang 

tinggi, tahan aus, tahan terhadap impak. 

 Diaplikasikan untuk pahat, palu, dan pisau. 

2. Tipe L (Low – Alloys Tool Steel) 

 Mempunyai kesamaan dengan water hardening 

tool steel. 

 Paduan utamanya adalah chromium. 

 Digunakan untuk membuat alat yang 

membutuhkan ketahanan aus dan ketangguhan 

yang tinggi. 

3. Tipe F (Carbon Tungsten Tool Steels). 

 Baja karbon tinggi dengan tungsten sebagai 

paduannya.  

 Memiliki sifat tahan aus dan abrasi. 

 Digunakan untuk membuat peniti, alat pemoles 

atau taps. 

4. Tipe P (Moulds Steels). 

Baja karbon rendah dengan paduan berupa Cr dan 

Ni .[info.lu.farmingdale.edu,2008]. 

Sifat material yang diinginkan adalah material 

yang memiliki sifat mekanik setara dengan material 

baja perkakas SKD 11, tetapi tanpa Molibdenum dan 

Vanadium . Dalam pembuatan material baja 

perkakas baru, dihilangkannya Molibdeunm dan 

Vanadium, namun keberdadaan Molibdenum dan 

Vanadium diganti dengan Silikon. Diharapkan, 

silikon akan mampu membentuk karbida – karbida 

keras yang nantinya memiliki sifat mekanik yang 

setara dengan baja perkakas yang memakai paduan 

Molibdenum dan Vanadium.[Krauss, George,1977]. 

Perlakuan panas quench temper bertujuan untuk 

merekayasa material baja perkakas agar memiliki 

fasa martensit dominan, dan endapan karbida dapat 

tumbuh dengan halus. Fasa martensit sendiri adalah 

fasa yang keras namun getas. Endapan – endapan 

karbida yang diharapkan muncul berfungsi sebagai 

dispersion strengthening atau dapat juga berfungsi 

sebagai secondary phase strengthening (endapan 

fasa kedua). Endapan fasa kedua tersebut berfungsi 

untuk menguatkan baja perkakas, dengan cara 

menghalangi pergerakan dislokasi. Dislokasi yang 

terhalang dapat menguatkan suatu 

material.[tppinfo.com,2008]. 

Perlakuan quench temper dimulai dengan 

pemanasan sample baja perkakas pada temperature 

920
o
C, kemudian didinginkan dengan cepat dengan 

berbagai media, seperti oli air atau udara. Semakin 

tinggi kecepatan pendinginan maka martensit yang 

terbentuk semakin kasar. Semakin kasar dari 

martensit yang terbentuk, maka material semakin 

getas. [info.lu.farmingdale.edu,2008]. 

Salah satu media pendinginan dari baja perkakas 

adalah udara. Material baja perkakas didinginkan 

dengan media udara. Pendinginan baja perkakas 
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dengan media udara diharapkan akan menghasilkan 

martensit yang cukup halus, sehingga cukup efektif 

dalam menghalangi pergerakan dislokasi yang 

berfungsi untuk memperkuat material.[WJ.Nam at 

All,1998]. 

Tempering berfungsi untuk meperlunak fasa 

martensit. Diharapkan baja perkakas yang telah 

ditempering menghasilkan baja perkakas yang kuat, 

keras dan lunak, sehingga menghasilkan elongasi 

yang lebih baik apabila dibandingkan dengan fasa 

martensit yang belum di temper. Tempering akan 

memperhalus karbida yang terdispersi, semakin 

halus karbida yang terdispersi maka material baja 

perkakas akan semakin kuat dan semakin keras. 

Tempering pada temperatur 640
o
C, diharapkan akan 

menghasilkan karbida yang paling 

halus.[www.msm.ac.uk]. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan persiapan benda uji 

material yaitu berupa baja perkakas dan sejumlah 

paduan silikon serta paduan lainnya, kemudian 

dilakukan peleburan dan  di cetak dalam cetakan 

pasir. Dari hasil cetakan pasir, dapat diperoleh 

sample as – cast. Sample as – cast kemudian di 

austenisasi pada suhu 920
o
C selama 40 menit, 

kemudian di lakukan pendinginan cepat setelah itu 

di temper pada temperatur 600
o
C selama 240 menit 

dan di Spheroid Anneal 810oC selama 60 menit 

kemudian didinginkan di udara. Sebelum di 

austenisasi, sampel terlebih dahulu di pre-heat 

selama 10 menit dengan temperatur 550
o
C. Standar 

pengujian tarik yang dilakukan adalah  ASTM A 

781/ A781 M – 03a. 

 

Pengujian Tarik 
ASTM A 781/ A781 M – 03a 

Austenisasi 
Selama 40 Menit 

Tempering 600oC 

Air Quenching 

Spherod Anneal 810 oC 

Sampel 

Casting 

As Casting 

Pre Heat 550
o
C 

x 
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Hasil dan Diskusi 

Pengujian komposisi kimia  

Untuk mengetahui komposisi  kimia dari sampel 

yang dibuat dengan uji spectro dihasilkan komposisi 

silikon dalam jumlah rata – rata 0,5% sebagai 

paduan utama. 

 

IV.2. Data Hasil Pengujian Tarik 600
o
C. 

Temperatur Temper Sampel UTS (kg/mm
2
) 

600
o
C A 34 

600
o
C B 64 

600
o
C C 84 

600
o
C D 75 

600
o
C E 70 

 

 
Grafik 4.1. Nilai Kekuatan Tarik Tiap – Tiap Sampel 600

o
C. 

Dari hasil pengujian tarik sampel (Grafik 4.1.). 

yang telah mengalami tempering 600
o
C, diperoleh 

untuk sampel A nilai kekuatan tariknya 37 kg/mm
2
, 

sampel B 20 kg/mm
2
, Sampel C 29 kg/mm

2
, sampel 

D 17 kg/mm
2
, sampel E 24 kg/mm

2
. Jika diurut dari 

sampel dengan nilai kekuatan tarik terendah sampai 

yang tertinggi yaitu  A < C < E < B < D. Rendahnya 

nilai kekuatan tarik sampel A dikarenakan  

rendahnya kadar silikon yaitu sebanyak 0,88% dan 

kadar kromium 1,5 % serta kadar mangan (Mn) 

0

20

40

60

80

100

A B C D E

U
T

S
 (

k
g

f/
m

m
2
) 

Sampel 

600oC

X 

Kesimpulan 

Pembahasan 

Data 

Pengamatan dengan 
Mikroskop Optik 500x 

Pengamatan dengan 
SEM 
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1,077%. Silikon, kromium dan mangan merupakan 

unsur – unsur pembentuk karbida yang berfungsi 

menghalangi pergerakan dislokasi. Semakin banyak 

dislokasi yang terhalang akan membuat material 

menjadi semakin kuat. Jika diteliti dari data sampel 

hasil uji spektroskopi, terlihat bahwa kadar silikon, 

kromium dan mangan bernilai rendah jika 

dibandingkan dengan material berjenis : B, C, D, E. 

Penemperan sampai temperatur 600
o
C, masih belum 

maksimal dalam hal pengkasaran karbida didalam 

matriks sampel paduan baja perkakas, sehingga 

pengkasaran karbida yang masih belum optimal ini, 

masih tetap mempermudah dari perjalanan dislokasi, 

sehingga nilai kekuatan tarik dari sampel A  masih 

tetap rendah.  

 

Nilai kekuatan tarik yang makin meninggi untuk 

sampel B, E, D dan C, dikarenakan pengkasaran 

karbida yang semakin optimal, sehingga semakin 

efektiv menjadi faktor penghalang dari pergerakan 

dislokasi. Dislokasi yang terhalang akan 

menguatkan material. Jika dilihat dari aspek unsur 

paduan, maka untuk sampel B,E,D dan C, memiliki 

kadar silikon, kromium dan mangan yang semakin 

meninggi. Kadar paduan unsur pembentuk karbida 

yang semakin meninggi tersebut akan memperbesar 

potensi terbentuknya endapan – endapan karbida 

yang efektif dalam hal menghalangi pergerakan 

dislokasi. 

 

Dari pengamatan struktur mikro diperoleh bahwa 

morfologi karbida sampel A adalah paling kasar dan 

menggumpal dibandingkan morfologi karbida – 

karbida pada material paduan B, E, D dan C. 

Karbida yang menggumpal dan kasar tidak begitu 

efektif dalam menghalangi pergerakan dislokasi. 

Dislokasi yang terhalang akan menguatkan material 

benda uji. 

 

Gambar 4.1. Foto Stuktur Mikro Sampel B 600
o
C. 500X.  Gambar 4.2. Foto Struktur Mikro Sampel C 600

o
C. 

500X 

  

Gambar 4.3. Foto Struktur Mikro Sampel A  600
o
C.500X. Gambar 4.5. Struktur Mikro Sampel D 600

o
C.500X. 

 

10 m 10 m 

10 m 10 m 
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Gambar 4.4. Struktur Mikro Sampel E.600
o
C. 500X 

Fenomena perubahan sifat mekanik salah 

satunya di sebabkan oleh coarse sementit yang 

relative kasar digantikan oleh disperse karbida yang 

lebih halus. Fenomena ini hanya terjadi pada baja 

paduan yang mengandung unsur paduan berbentuk 

karbida yang kuat, yaitu Cr, V, W, Mo, dan Ti. Jika 

temperatur temper dinaikan maka kekerasan akan 

menurun dikarenakan energi yang diberikan akan 

membuat pengkasaran karbida sehingga karbida 

akan semakin membesar. 

Mekanisme secondary hardening sendiri adalah 

suatu fenomena yang merupakan bentuk reaksi 

pengerasan penuaan (age hardening), dimana 

disperse sementit yang relative kasar digantikan oleh 

disperse karbida yang lebih halus. Fenomena ini 

hanya terjadi pada baja paduan yang mengandung 

unsur paduan berbentuk karbida yang kuat, yaitu Cr, 

V, W, Mo, dan Ti. 

dengan diberlakukannya perlakuan panas quench 

temper, maka nilai Ultimate Tensile Stress (UTS) 

yang dimiliki baja perkakas semakin tinggi, hal ini 

mengakibatkan baja perkakas memiliki nilai 

kekuatan tarik semakin tinggi dan akan turun 

kembali setelah melewati titik maksimum, titik 

maksimum dari UTS tersebut dikarenakan adanya 

hubungan dengan keberadaan karbida pada 

tempering temperatur  rendah  primary martensit 

yang  terdekomposisi menjadi karbida dan 

berkelompk dengan atom karbon. Persipitat karbida 

tidak akan efektif untuk menghambat pergerakan 

dislokasi selama terjadinya proses peregangan ini, 

sehingga menyebabkan nilai UTS menjadi sangat 

rendah. Walaupun demikian, selama temperatur 

temper ditingkatkan, persipitat karbida akan 

meningkatkan aktifitas kelarutan karbon dalam  

matriks dan secara simultan  ruang antar partikel 

akan menurun dan akan meningkatkan nilai UTS  

pada titik optimum. Tingginya nilai UTS, 

dikarenakan ada pengaruh solid solution 

strengthening akibat dari penambahan Silikon (Si). 

Kekuatan tarik dipengaruhi oleh kehalusan karbida 

paduan dan penyebarannya yang merata pada 

matriks yang berhubungan dengan ruang pergerakan 

dislokasi. Semakin halus dan merata karbida yang 

tersebar maka kekuatan tariknya akan semakin 

tinggi pula (dispersion strengthening). 

Dari hasil uji metalografi baja perkakas dengan 

perlakuan panas quench temper dapat dilihat 

pengaruh dari penambahan unsur paduan pada baja 

perkakas ternyata merubah kehalusan besar butir 

dimana dipengaruhi oleh temperatur yang berbeda, 

yang terlihat pada foto hasil metalografi baja 

perkakas dimana memiliki dua fasa yaitu fasa ferit 

dan fasa martensit temper.  

Dari hasil pengamatan metalografi untuk sampel 

A (Gambar 4.3.) diperoleh data bahwa gumpalan 

karbida dan morfologi karbida adalah yang paling 

kasar dibandingkan sampel – sampel yang lain. 

Gumpalan karbida yang kasar tersebut akan 

mengakibatkan pada lemahnya material, dalam hal 

ini menghasilkan nilai kekuatan tarik yang paling 

rendah dibandingkan dengan kurva – kurva yang 

lainnya. Gumpalan karbida serta morfologi karbida 

yang kasar tidak begitu efektif dalam upaya untuk 

menghalangi pergerakan dislokasi, yang mana 

dengan terhambatnya pergerakan dislokasi akan 

memperkuat material. Mekanisme seperti ini disebut 

juga dengan pengerasan endapan. Untuk sampel B 

(Jika diamati maka sampel B (Gambar 4.1.). 

memiliki morfologi yang lebih lembut dari sampel 

A, dan gumpalan karbida pada sampel B lebih halus 

jika dibandingkan dengan sampel A. Dengan 

demikian apabila di tinjau dari aspek metalurgi maka 

sampel B lebih kuat dari sampel A. Dikarenakan 

dalam hal kemampuan menghalangi pergerakan 

dislokasi maka sampel B lebih efektif dari sampel A. 

Jika dibandingkan antara paduan B dengan paduan 

A, maka gumpalan karbida paduan B lebih halus 

dari paduan A, sehingga dapat dikatakan karbida 

pada paduan B lebih tersebar merata apabila 

dibandingkan dengan gumpalan karbida paduan A. 

Endapan karbida cukup efektif dalam menghalangi 

pergerakan dislokasi, yang tentunya akan berakibat 

dalam hal pertambahan kekuatan logam. 

Apabila dibandingkan antara baja perkakas jenis 

B dengan baja perkakas jenis E, maka secara 

morfologi, endapan karbida pada paduan E lebih 

halus apabila dibandingkan dengan endapan karbida 

10 m 
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jenis B. Keadaaan bahwa paduan E memiliki 

endapan karbida yang lebih halus dari paduan B, 

akan mengakibatkan karbida pada paduan E menjadi 

lebih efektif dalam hal menghalangi pergerakan 

dislokasi sehingga dapat dikatakan bahwa paduan E 

lebih kuat dari paduan B dan paduan A.Untuk 

paduan E, disamping memiliki gumpalan karbida 

yang lebih halus, juga memiliki sebaran karbida 

yang lebih halus pula, apabila dibandingkan dengan 

paduan A dan B. Sebaran karbida yang lebih halus 

tersebut akan meningkatkan kekuatan tarik dari baja 

perkakas. 

Untuk paduan D, apabila dibandingkan dengan 

paduan A,B,dan E, maka paduan D memiliki 

gumpalan endapan karbida yang lebih halus apabila 

dibandingkan dengan baja perkakas jenis A, B dan 

E. Dengan demikian, karbida pada paduan jenis D 

akan lebih efektif dalam ha l menghalangi 

pergerakan dislokasi, sehingga dapat dikatakan 

bahwa paduan jenis D lebih kuat dari paduan jenis 

A,B dan E. Disamping  itu, secara morfologi bahwa 

paduan jenis D memiliki karbida  yang tersebar lebih 

halus dari paduan jenis A,B dan E. Hal ini juga akan 

mengakibatkan baja perkakas jenis D lebih kuat dari 

baja perkakas jenis A,B dan E.  

 

Baja perkakas jenis C (Gambar 4.2.). memiliki 

kekuatan tarik yang tertinggi apabila dibandingkan 

dengan baja perkakas jenis A,B,E dan D. Hal ini 

disebabkan secara morfologi, gumpalan maupun 

endapan karbida tersebar paling halus, sehingga 

dapat dikatakan bahwa paduan C paling efektif 

dalam hal menghambat pergerakan dislokasi 

dibandingkan dengan jenis – jenis paduan  lainnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa baja perkakas 

jenis C adalah baja perkakas paling kuat 

dibandingkan baja perkakas jenis lainnya. 

Disamping itu, baja perkakas jenis C, memiliki 

kadar karbon , silikon, kromium dan mangan yang 

tinggi. Tingginya unsur – unsur pembentuk karbida 

tersebut, akan  memperbanyak jumlah karbida – 

karbida halus yang tersebar dalam  matriks baja 

perkakas jenis C. Hal ini juga yang memperkuat 

alasan bahwa baja perkakas jenis C adalah yang 

paling kuat diantara baja perkakas jenis A,B,D dan 

E. 

Kekerasan yang menurun ini disebabkan karena 

perubahan struktur martensit menjadi martensit 

temper. Martensit merupakan larutan padat lewat 

jenuh dari karbon yang terjebak di dalam struktur 

BCT dan merupakan fasa yang metastabil yaitu jika 

diberikan energi berupa kenaikan temperatur temper, 

maka karbon akan  mengendap menjadi karbida. 

Penguatan karbida  dapat disebut juga sebagai 

secondary hardening. secondary hardening sendiri 

adalah suatu fenomena yang merupakan bentuk 

reaksi pengerasan penuaan (age hardening), 

(Gambar 4.1.), apabila dibandingkan dengan sampel 

A, secara morfologi bahwa endapan karbida sampel 

B lebih halus apabila dibandingkan dengan sampel 

A. Begitu juga, gumpalan karbida yang terbentuk 

untuk sampel B lebih halus apabila dibandingkan 

dengan sampel A. Sehingga, secara teoritis bahwa 

sampel B memiliki nilai kekuatan tarik yang lebih 

besar apabila dibandingkan dengan sampel A. Hal 

ini disebabkan endapan karbida pada sampel B lebih 

efektif dalam menghalangi pergerakan dislokasi 

apabila dibandingkan dengan sampel A.  

Apabila dibandingkan bentuk morfologi karbida dari 

sampel D dengan sampel B, maka sampel D 

memiliki morfologi karbida yang lebih halus jika 

dibandingkan dengan sampel B. Disamping itu, 

gumpalan karbida pada sampel D lebih halus apabila 

dibandingkan dengan sampel B. Morfologi karbida 

dari sampel D tersebut akan mengakibatkan bahwa 

sampel D memiliki nilai kekuatan tarik yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan sampel B. Hal ini 

sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Apabila dibandingkan antara sampel E 

(Gambar 4.4.). dengan sampel D, maka sampel E 

memiliki nilai kekuatan tarik yang lebih besar dari 

sampel D. Hal ini disebabkan karena, morfologi 

karbida sampel E lebih halus apabila dibandingkan 

dengan morfologi karbida sampel D, juga gumpalan 

karbida yang terbentuk pada sampel E lebih halus 

apabila dibandingkan dengan sampel D. (Gamba 

4.5.). 

Data sampel uji tarik untuk sampel C (Gambar 

4.2.)., menghasilkan nilai kekuatan tarik yang 

tertinggi dibandingkan dengan data hasil uji tarik 

untuk sampel A,B,D dan E. Hal ini karena, secara 

morfologi bahwa endapan karbida pada sampel C 

adalah paling halus dibandingkan sampel – sampel 

yang lainnya. Juga, endapan karbida pada sampel C 

adalah paling halus dibandingkan sampel – sampel 

yang lainnya, sehingga secara teoritis dapat 

dikatakan bahwa data hasil pengujian tarik pada 

sampel C adalah yang tertingggi dibandingkan 

seluruh sampel data pengujian tarik yang lainnnya. 

 

Simpulan dan Saran. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, : 

1.Baja perkakas model baru memiliki nilai kekuatan 

tarik setara dengan baja perkakas literatur. 

2.Baja perkakas model baru memiliki struktur mikro 

yang setara dengan baja perkakas literature. 

3. Baja perkakas model baru banyak mengandung 

karbida   

jenis SixCy. 
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Abstract 

Cellulase is one of the enzymes needed in several food industry, cosmetics, medicines and fodder. The 

need for this enzyme to reach one trillion tons per year, so need a way to meet those needs. 

Production of enzymes that can be done in the near future and effectively is by using a mold, for 

example, fungi of Aspergillus niger. These fungi can produce cellulase enzyme in high amounts when grown 

on medium containing cellulose. Cellulose medium is available in abundance in nature and has not been 

utilized, namely waste water hyacinth (Eichornia crassipes) and straw.Selulase is one of the enzymes needed 

in some of the food industry, cosmetics, medicines and fodder. The need for this enzyme to reach one trillion 

tons per year, so need a way to meet those needs. 

The method used is the environmental condition of growth at pH 6 and pH 8, and the temperature of 

300C and 400C. Measurement of enzyme production using the Filter Paperase (FPase) and measured at a 

wavelength of 450 nm. Of this study is expected to be obtained the maximum possible growth medium to 

produce the enzyme cellulase. 

Keyword : Aspergillus niger, selulase, filter paperase, water hyacinth, and straw 

Pendahuluan 
 

Selulase digunakan secara luas dalam industri 

tekstil, deterjen, pulp dan kertas. Selulase juga 

digunakan dalam pengolahan kopi (Frazier dkk, 

1988) dan kadang-kadang digunakan dalam industri 

farmasi sebagai zat untuk membantu sistem 

pencernaan. Selulase juga dimanfaatkan dalam 

proses fermentasi dari biomassa menjadi biofuel, 

seperti bioethanol. Saat ini, enzim selulase juga 

digunakan sebagai pengganti bahan kimia pada 

proses pembuatan alkohol dari bahan yang 

mengandung selulosa (Zhiliang Fan dkk, 2006). 

Selulase dapat diproduksi oleh fungi, bakteri, dan 

ruminansia. Produksi enzim secara komersial 

biasanya menggunakan fungi atau bakteri. Fungi 

yang bisa menghasilkan selulase antara lain genus 

Tricoderma, Aspergillus, dan Penicillium. Jenis 

fungi yang biasa digunakan dalam produksi selulase 

adalah Aspergillus niger (Usama dkk, 2008; 

Immanuel dkk, 2006; Ikram dkk, 2005;Omojasola 

dkk, 2008; Narasimha G dkk, 2006), Aspergillus 

fumigates (Immanuel dkk, 2006), Aspergillus 

nidulans (Usama dkk, 2008), Neurosprasitophila 

(Kurnia dkk, 2002), Tricoderma viride (Ikram 

dkk,2005), Tricoderma longibrachiatum, dan 

Saccharomyces cerevisiae (Omojasola dkk, 2008). 

Indonesia menghasilkan 180 juta ton jerami padi 

pertahun (Sabiham dan Mulyanto, 2005). Selulosa 

dalam jerami padi dapat dihidrolisis sehingga 

menghasilkan glukosa yang dapat difermentasi lebih 

lanjut menjadi biofuel. Hidrolisis jerami padi dapat 

dilakukan secara kimiawi (Xiang dkk., 2003), secara  

 

 

enzimatis (Dewi, 2002) maupun menggunakan 

mikroorganisme penghasil selulase (Aderemi dkk., 

2008). 

Berbagai jenis mikroorganisma seperti bakteri, 

kapang dan aktinomisetes diketahui dapat 

menghasilkan selulase. Selulase adalah enzim 

kompleks yang memotong secara bertahap rantai 

selulosa menjadi glukosa. Enzim ini terdiri dari 

eksoselulase atau eksobiohidrolase, endoselulase 

atau endo â-1,4-glukanase dan â-1,4-glukosidase 

atau selobiase (Gerhartz, 1990). Menurut Gilbert dan 

Hazlewood, 1993 dan Sukumaran dkk, 2005, 

selulase terdiri dari selobiohidrolase (CBH atau 1,4, 

â-D-glukan selobiohidrolase, E.C 3.2.1.91), endo-â-

1,4-glukanase (EG atau endo-2,4-â-D-glukan 4 

glukanohidrolase, EC 3.2.1.4) dan â-glukosidase 

(BG, EC 3.2.1.21). Selulase menghidrolisis selulosa 

dengan produk utama glukosa, selobiosa dan 

selooligosakarida. Berbagai kelompok 

mikroorganisma dari kapang, bakteri dan 

aktinomisetes dapat menghasilkan selulase. Kapang 

dari jenis Trichoderma dan Aspergillus sangat 

banyak ditemui sebagai penghasil hemiselulase 

(Gerhatz, 1990). Selain itu, menurut Chandel dkk, 

2007, beberapa kelompok mikroorganisma seperti 

Clostridium, Cellulomonas, Trichoderma, 

Penicillium, Neurospora, Fusarium, Aspergillus dan 

sebagainya mempunyai aktivitas selulolitik dan 

hemiselulolitik yang tinggi.Tujuan dari kegiatan 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan medium 

yang tepat untuk menghasilkan enzim selulase 

dengan Aspergilus sp. 
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Metodologi 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboraturium 

Mikrobiologi dan Bioteknologi Jurusan Biologi 

FMIPA ITS Surabaya selama Periode April – Mei 

2012. Rancangan Penelitian. Persiapan Media Uji 

Semikuantitatif Selulase. Tahap Uji Semikuantitatif  

Selulase. Tahap Uji Kuantitatif Enzim. Pengukuran 

Aktivitas Enzim. 

 

1. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

eksperimen. Penelitian  ini mengkaji  tiga,  yaitu: 

- Faktor pertama (A)  = Jenis 

limbah  (L) dengan 4  taraf ; L1,  L2,  L3 

dan L4 

- Faktor kedua (B)  =  suhu inkubasi  

(S) dengan 3 taraf ;  S1,  S2,  dan S3 

- Faktor ketiga (C)  =  pH (K) 

dengan 2 taraf ; K1 dan K2 

Data penelitian dianalisa dengan menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif. Uji aktivitas enzim 

dilakukan untuk melihat pengaruh perlakuan 

terhadap produksi enzim oleh Aspergillus niger pada 

beberapa limbah dan untuk mengetahui perlakuan 

mana saja yang terbaik dari hasil pengamatan 

terhadap konsentrasi pH dan suhu inkubasi. Jika ada 

perbedaan yang nyata antara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan uji Duncan. 

 

2. Tahap Persiapan 

A.  PEMELIHARAAN  ISOLAT JAMUR 

Isolat jamur Penicillium sp.  dan Aspergillus 

niger  didapatkan dari koleksi kultur murni  

Laboratorium  Mikrobiologi dan Bioteknologi 

Biologi ITS. Isolat dibuat menjadi 2 subkultur yaitu 

kultur stok dan kultur kerja.  

B.PERSIAPAN SUBSTRAT UNTUK 

PERTUMBUHAN 

Substrat yang digunakan adalah tongkol jagung,  

bagase tebu,  jerami padi dan eceng gondok. 

Substrat diberi perlakuan sebelum digunakan 

sebagai medium. Masing-masing substrat 

dikeringkan di bawah sinar matahari. Substrat 

sebanyak 5 kg dipotong ukuran ± 1 cm, dan digiling 

dengan mesin penggiling (Anwar, 2010). Dioven 

pada suhu 75 oC selama 48 jam (Sun, 2011) 

C. PERSIAPAN MEDIA PERTUMBUHAN  

Media yang digunakan terdiri dari larutan garam 

mineral dan nitrogen organik untuk meningkatkan 

produksi enzim. Komposisi media dasar ini terdiri 

dari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Komposisi Medium 

Komponen Komposisigram /liter 

aquades 

Yeast Ekstrak 1,4 

KH2PO4 2 

CaCl2. 2H2O 0,34 

MgSO4.7H2O 0,3 

MnSO4.H2O 0,0016 

FeSO4.7H2O 0,005 

ZnSO4.7H2O 0,0014 

CoCl2.6H2O 0,002 

 

3. Tahap Produksi Enzim 

Media pertumbuhan sebanyak 12,5 ml  ditambah 

dengan 5 gram substrat (, jerami padi dan eceng 

gondok) (Widjaja,  2009). Medium diatur pada  pH 6 

dan pH 8.Kemudian disterilkan dalam autoclave 

pada suhu 121 oC tekanan 1,5 atm selama 15 menit. 

Selanjutnya starter Penicillium sp. dan Aspergillus 

niger  3 ml diinokulasikan kedalamnya (Liu, 2007) . 

Diinkubasi  selama 4 hari (Pericin, 2008; 

Purwadaria, 2010; Karthikeyan,  2010; Singh et al., 

2011).  Suhu diatur pada 30 
o
C dan 40

o
C. 

 

4. Ekstraksi Enzim kasar  
Ekstraksi enzim dilakukan pada hasil fermentasi 

dengan cara menambahkan larutan pengekstrak 

tween 80 0, 1 %  sebanyak 50 ml ke dalam kultur 

yang telah diinkubasi (Widjaja, 2009). Kemudian 

disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 15 

menit untuk menghasilkan filtrat enzim kasar 

(Charita, 2012). 

 

5. Pengujian aktivitas enzim filter paperase (FP-

ase) 
Pengukuran aktivitas enzim filter paperase 

menggunakan metodeGhose (1987). Metode yang 

digunakan yaitu kertas saring Whatman no. 1 ukuran 

1x6 cm dimasukkan ke dalam 1 ml 0,05 M sodium 

buffer sitrat (pH 4,8) dan 0,5 ml filtrat enzim kasar 

ditambahkan pada diinkubasi pada suhu 50oC 

selama 1 jam pada water bath.  Kadar gula 

pereduksi terlarut diukur dengan menggunakan 

metode DNS (Miller, 1959),  yaitu menambahkan  

larutan DNS sebanyak 3 ml,  dan dipanaskan pada 

water bath dengan suhu 100°C selama 5 menit 

sampai terbentuk warna kuning kecoklatan. 

Kemudian didinginkan pada es selama 10 menit, 

kemudian diukur absorbansi dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. 

Nilai absorbansi hasil pengujian enzim 

dibandingkan dengan kurva standar glukosa dengan 

konsentrasi 0-2 mg/ml. Aktivitas enzim dinyatakan 

dalam satuan U (unit) dengan cara mengkonversikan 

absorbansi gula pereduksi yang terbentuk 
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berdasarkan kurva standar glukosa. Aktivitas enzim 

diukur dengan rumus sebagai berikut 

 

 
Keterangan:  

Konsentrasi glukosa = dihitung berdasarkan regresi 

pada kurva standar glukosa 

Faktor pengenceran = 0,33 

Berat molekul glukosa = 180 

Waktu inkubasi = 60 menit  

 

Hasil 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan 

luaran berupa artikel ilmiah yang berisikan medium 

yang paling tepat menghasilkan enzim selulase. 

Secara teknis akan mendukung  keberhasilan proses 

perombakan limbah yang mengandung lignoselulosa 

di lingkungan pertanian 

Setelah dilakukan tahap tahap metodologi yang 

disebutkan di atas didapatkan hasil seperti yang 

tertera pada table 3 sebagai berikut 

 

Tabel 3. Hasil Uji Enzim  

 
 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat 

bahwa enzim selulase paling maksimum dihasilkan 

oleh Penicillium sp. yang ditumbuhkan pada pH 8 

dan suhu 40 
o
C. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan dapat dibuktikan bahwa Aspergilus niger 

merupakan agensia hayati yang dapat menghasilkan 

enzim selulase dan Eceng Gondok merupakan 

medium yang baik bagi Aspergilus niger pada suhu 

40
0
C dengan pH 8. 
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ABSTRAK 
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan BRR NAD-Nias pada tahun 2008, diperoleh informasi bahwa ada 

24 desa tersebar dalam 6 kecamatan di Kabupaten Simeulue belum memperoleh pelayanan energi listrik dari 

PLN. Pada saat ini kebutuhan listrik di kabupaten simeulue disediakan oleh PLTD Lasikin dengan kapasitas 

mampu 6,3 MW, dengan beban pucak 3,3 MW, kapasitas untuk pemeliharaan 1,1 MW dan operasi 0,9 MW, 

maka terjadi surflus daya 1,1 MW. Letak desa yang jauh dari pusat pembangkit merupakan kendala utama 

PLN dalam menyediakan energi listrik untuk seluruh desa, terutama kecamatan Alfan dengan ibu kotanya 

Desa Langi yang letaknya mencapai 132 km dari ibukota kabupaten Simeulue. Ketidak tersedianya energi 

listrik menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif 

di perdesaan, yang pada gilirannya mendorong terjadinya peningkatan kemiskinan. Salah satu solusi yang 

dapat ditempuh adalah pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan yang dimiliki desa tersebut untuk 

membangkitkan energi listrik. Dari hasil analisis awal data kecepatan angin yang diperoleh dari hasil 

pengukuran diperoleh kecepatan angin rata-rata sepanjang pantai mencapai 4,2-5,6 m/s pada ketinggian 10 

m diatas permukaan laut. Berdasarkan hasil analisis kelayakan teknis dan ekonomis menggunakan software 

HOMER, dapat disimpulkan bahwa penggunaan turbin angin kecepatan rendah yang dihibrid dengan 

pembangkit listrik tenaga surya sangat layak untuk penyediaan listrik di Desa Langi dengan daya 

pembangkit 65 KW. 

 

Kata Kunci: prospek, turbin angin, energi angin, kecepatan rendah, kepulauan Simeulue 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Simeulue terletak pada posisi 

koordinat 02º15’- 02º55’ Lintang Utara (LU) dan 

95º40’ – 96º30’ Bujur Timur (BT). Kabupaten ini 

terdiri dari sekitar 41 pulau besar dan kecil, 

termasuk pulau Simeulue dengan total luas wilayah 

mencapai 205.148,63 ha. Saat ini, wilayah 

kabupaten Simeulue dibagi dalam 8 (delapan) 

kecamatan, yaitu Simeulue Timur, Simeulue Tengah, 

Simeulue Barat, Teupah Selatan, Salang, Teupah 

Barat, Teluk Dalam dan Alafan [1].  

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan BRR 

NAD-Nias pada tahun 2008, diperoleh informasi 

bahwa ada 24 desa yang tersebar dalam 7 kecamatan 

di Kabupaten Simeulue yang belum memperoleh 

pelayanan energi listrik dari PLN, yang salah 

satunya adalah kecamatan Alfan [2]. 

Kecamatan Alfan dengan ibu kotanya Desa 

Langi merupakan kecamatan yang letaknya 

mencapai 132 km dari ibukota kabupaten Simeulue. 

Sampai saat ini sarana transportasi yang dapat 

digunakan menuju desa dapat ditempuh dengan 

transportasi darat dan laut. Penghasilan utama 

masyarakat desa Langi adalah sektor pertanian dan 

perikanan. Komoditi utama sektor pertanian adalah 

padi, kelapa dan cengkeh. 

Letak desa yang jauh dari pusat kegiatan 

ekonomi menyebabkan mahalnya biaya transportasi 

distribusi komoditi desa. Hal ini akan berpengaruh 

langsung dalam peningkatan pendapatan masyarakat 

desa Langi. Disisi lain tidak tersedianya energi 

listrik juga menyebabkan kurangnya minat 

masyarakat untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi yang produktif di perdesaan, yang pada 

gilirannya kondisi ini mendorong terjadinya 

peningkatan kemiskinan.  

Penyediaan energi listrik berbahan bakar minyak, 

juga akan menyebabkan tingginya biaya produksi 

pengolahan hasil pertanian. Peningkatan pendapatan 

masyarakat Desa Langi hanya dapat dilakukan 

dengan jalan pemanfaatan potensi sumber energi 

terbarukan yang dimiliki desa tersebut untuk 

membangkitkan energi listrik. Letak Desa Langi 

dipesisir yang berhadapan dengan lautan lepas 

menyebabkan desa tersebut memiliki potensi energi 

angin (bayu) yang sangat baik. 

Pembangkit energi angin mengubah energi 

kinetik yang dihasilkan angin menjadi energi listrik. 

Komponen utama pembangkit energi angin adalah 

turbin angin (wind turbine), unit generator listrik 

(electrical generation unit) dan pengendali 

(controller) seperti terlihat pada gambar 1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komponen sistem pembangkit energi 

angin [3] 
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Besarnya energi kinetik angin yang transfer 

ke rotor tergantung pada luar area rotor, kecepatan 

angin dan kerapatan udara, yang bervariasi dengan 

ketinggian. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung daya energi angin adalah sebagai 

berikut: 

 

  
 

 
                                     (1) 

 

dimana P adalah daya angin (watt),  adalah densitas 

udara, A adalah luas daerah yang menyapu turbin 

angin (luas area rotor), dan V adalah kecepatan 

angin. 

Besarnya daya angin yang dapat dibangkit secara 

aktual dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis 

rotor yang digunakan, airfoil sudu, kerugian 

gesekan, dan kerugian dalam peralatan lain yang 

terhubung ke generator. Dengan demikian, daya 

yang tersedia dapat ditentukan dari : 

 

  
 

 
                                    (2) 

 

di mana Cp adalah faktor kapasitas dari turbin angin. 

Hal ini juga memperlihatkan bahwa turbin angin 

hanya akan beroperasi pada efisiensi maksimum 

pada sebagian kecil dari waktu yang berjalan, karena 

variasi kecepatan angin. 

Tulisan ini akan memberikan penjelasan lengkap 

hasil analisis kelayakan pemanafaatan potensi energi 

angin untuk pembangkit listrik di kecamatan langi. 

Analisis yang dilakukan untuk mengkaji 

kemungkinan pemanfaatan energi angin yang 

dihibrid dengan energi surya.  

 

METODE ANALISIS 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

melakukan kajian mengetahui kelayakan 

pemanfaatan energi angin untuk pembangkit listrik 

di deas Langi pulau Simeulue provinsi Aceh. Untuk 

mencapai tujuan tersebut telah dilakukan kegiatan 

meliputi : 

1. Pengumpulan data melalui survei; telah 

dilakukan kunjungan lapangan ke desa langi 

untuk melakukan pengukuran potensi angin dan 

mendapatkan informasi tentang kebutuhan energi 

listrik. Pengumpulan data kebutuhan listrik 

dilakukan dengan cara wawancara dengan kepala 

desa setempat, dan pihak instansi terkait di 

kecamatan. 

2. Pengukuran kecepatan angin dilakukan pada 

posisi yang memngkinkan dipasangnya instalasi 

pembangkit listrik tenaga angin. Kecepatan angin 

diukur menggunakan anemometer. 

3. Analisis potensi energi angin untuk evaluasi 

produksi energi listrik yang dapat dibangkitkan 

dialkukan menggunakan software HOMER [4]. 

4. Tahap terakhir adalah analisis teknis dan 

ekonomi. Dari hasil analisis ini akan ditentukan 

kelayakan pemanfaatan energi angin untuk 

pembangkit listrik di Desa Langi Kabupaten 

Simeulue.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebutuhan Energi Listrik Desa Langi  

Wilayah administrasi Kabupaten Simeulue 

terdiri dari 8 kecamatan yang terbagi atas 11 

kemukiman dan 138 desa/kampung. Data hasil 

survei menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi 

Kabupaten Simeulue adalah 82,6%, salah satu 

kabupaten yang masih rendah tingkat rasio 

elektrifikasinya dalam Provinsi Aceh.  

Desa Langi ditempati oleh 182 Kepala 

Keluarga dengan jumlah penduduk 831 orang yang 

terdiri dari 386 orang laki-laki dan 445 orang 

perempuan. Mata pencaharian utama penduduk 

adalah petani dan nelayan.  Gambar 1 

memperlihatkan peta kabupaten Simeulue dan Desa 

Langi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Simeulue dan desa Langi 

 

 Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit 

listrik tenaga angin diharapkan dapat melayani 

kebutuhan : 1). Perumahan penduduk, 2). Fasilitas 

Umum. 3). Penggunaan oleh industri kecil, dan 4). 

Pengembangan pada masa yang akan datang.  

 Untuk setiap perumahan penduduk disediakan 

daya listrik sebanyak 250 Watt dengan rincian untuk 

penerangan 100 Watt dan peralatan elektronik 

lainnya 150 Watt. 

 Untuk kebutuhan pada fasilitas umum disediakan 

masing-masing 300 Watt. Dan untuk penggunaan 

oleh industri kecil adalah 10 % dari total kebutuhan 

perumahan dan fasilitas umum. Sedangkan untuk 

pengembangan masa yang akan datang disediakan 

20 % dari total perumahan, fasiliats umum dan 

industri kecil. Hasil perhitungan dapat ditabulasikan 

sebagaiamna terlihat dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Kebutuhan energi Listrik Desa Langi 

 

No. Kebutuhan Total 

(watt) 

1 Perumahan Penduduk 45.500 

2 Fasilitas Umum  3.300 

3 Penggunaan oleh industri kecil  4.880 

4 Pengembangan masa depan 

(20%) 

10.736 

 Total Kebutuhan Daya listrik 64.416 

 

 

 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

17 
 

Potensi Energi Angin  

Berdasarkan data hasil pengukuran 

kecepatan angin yang dilakukan pada posisi 

koordinat 02º82 Lintang Utara (LU) dan 95º72 Bujur 

Timur (BT), dapat ditentukan prediksi kecepatan 

angin bulanan yang ditunjukkan dalam Gambar 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prediksi Kecepatan angin rata-rata 

tahunan 

 

 Dari Gambar terlihat kecepatan angin maksimum 

terjadi pada bulan Juni sampai Agustus, dan 

kecepatan angin rata-rata 5,472 m/s. Dan distribusi 

kecepatan angin berdasarkan distribusi Weibull 

diberikan dalam Gambar 3. Kecepatan angin 4-6 m/s  

memiliki frekuensi terbesar untuk terjadi yaitu 

14,5%. Dan dari grafik frekuensi kumulatif 

diperoleh kecepatan angin 3 m/s kemungkinan dapat 

terjadi dengan frekuensi diatas 11 %, maka dapat 

disimpulkan turbin angin dengan cut in speed 3 m/s 

layak untuk dipasang di desa Langi kabupaten 

Simeulue.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Disribusi kecepatan distribusi Weibull  

 

Pemilihan Turbin Angin 

 

Pertimbangan untuk pemilihan turbin angin 

yang akan dipasang sangat ditentukan dari anggaran 

dan potensi energi yang tersedia. Pada kajian ini, 

dipilih turbin angin dengan daya 25 KW, sebanyak 2 

unit dan 10 KW sebanyak 2 unit. Gambar 4 

memperlihatkan kurva daya turbin 25 Kw. 

  

 

 

Gambar 4. Kurva daya turbin 25 Kw 

  

 Beban puncak pemakaian listrik oleh  

masyarakat untuk penerangan diperkirakan akan 

terjadi pukul 18.00 sore hari sampai pukul 6.00 pagi, 

dan pada siang pemakaian listrik untuk perumahan 

hanya 20 % dari beban maksimum. Maka pemakaian 

listrik rata-rata perhari adalah 78 kWh/d, dengan 

daya rata-rata 32.5 KW, daya puncak mencapai 59.9 

KW, faktor beban 54,3 %. Keluarkan daya bulanan 

yang mampu diberikan oleh turbin angin di 

tunjukkan dalam Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva produksi listrik turbin angin 

 

 Dari gambar terlihat bahwa daya maksimum 

hanya tercapai pada bulan Mei, Juni dan Agustus, 

sedangkan pada bulan-bulan lainnya turbin angin 

Curve made at 25m hub height 

Available towers: 24/30/36m 

Rotor : 20m diameter, 32 rpm 

Cold cut-in wind speed: 3.5 m/s 

Low wind speed cut-out: 1.7 m/s 

Rated power wind speed: 25 kW @ 9 m/s 

High wind speed cut-out: 25 m/s 

Curve made at 15 m hub height 

Available towers: 18 m 

Rotor : 8 m diameter, 120 rpm 

Cold cut-in wind speed: 3.0 m/s 
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tidak mampu memberikan daya sebagaimana 

kebutuhan. Salah satu metode untuk mendapatkan 

daya listrik sesuai kebutuhan adalah dengan 

menambah pembangkit listrik tenaga diesel dengan 

daya 25 KW sebanyak 1 unit. Dan hasil simulasi 

sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kurva produksi listrik sistem hibrid 

turbin angin-motor diesel 

  

 Dari gambar terlihat bahwa dengan melakukan 

sistem hibrid antara turbin angin dengan motor 

diesel, akan mampu menyediakan daya setiap bulan 

sebagimana diharapkan, dengan rincian produksi 

listrik dari turbin angin 108,139 kWh/yr atau 42 % 

dari total produksi, dan motor diesel memproduksi 

151,649 kWh/yr atau 58 %, dengan pemakaian 

bahan bakar 55.432 liter/yr, untuk motor diesel 

dengan pemakaian bahan bakar spesifik 0.366 

liter/kWh. 

 Untuk memperoleh perbandingna jika motor 

diesel yang digunakan untuk penyediaan listrik Desa 

Langi dengan daya generator 45 kW, akan 

membutuhkan bahan bakar sebanyak 103.970 Liter 

per tahun, jika per liter Rp. 6.000, akan 

membutuhkan biaya untuk penyediaan diesel lebih 

dari 620 juta rupiah.  

 

KESIMPULAN 

 Dari hasil analsis dapat disumpulkan bahwa dari 

hasil pengukuran potensi energi angin di Desa Langi 

layak untuk dipasang pembangkit listrik tenga angin. 

Akan tetapi untuk penyedian daya listrik sesuai 

dengan kebutuhan masyrakat desa Langi, perlu 

dilakukan pemasangan sistem hibrid turbin angin-

motor diesel. Untuk penentuan kelayakan secara 

teknis dan ekonomis perlu dilakukan kajian lenbih 

lanjut dengan melakukan perbandingan penggunaan 

tipe dan jumlah unit turbin yang akan dipasang. 
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Optimasi Desain Alat Pengering Ikan Air Tawar dengan Kapasitas 20 kg 

Memanfaatkan Energi Surya 
 

Anhar Khalid*), Yogi Sirodz Gaos**), Eka Maulana**), Agri Suwandi**) 

*) Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Banjarmasin 

**)Program Studi Magister Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pancasila 

 

Abstract 

 

The design of solar fish drie have a purpose to overcome  the problems faced by fishermen in producing 

quality dried fish with a water content ranging from 10-14%. During this drying process is done in 

traditional fish so it has a weakness, especially of the quality of the water content of fish that do not meet the 

conditions set and the dryer is old and not hygienic. Research and development is carried out through 

instrument approach utilizing the method of optimization with CFD in designing and analyzing the thermal 

dryer system it can lower the water content of 70% to 10% in less than 8 hours. The results obtained by 

thermal analysis studies need heat to dry the fish that had levels of 10% was generated from 54 823 kJ 

thermal collector area of 3.65 m
2
. The free parameters are optimized in the design of the collector at a 

position angle of 10
o
, 15

o
 and 20

o
, and the allowable temperature of the drying chamber at 50 ° C, 55 ° C 

and 60 ° C. A review of thermal optimization using CFD obtained technical data that the fastest drying time 

during the 7:11 hour with the operating conditions of 60 ° C temperature and collector tilt angle of 15
o
. 

 

Keywords: solar collector, temperature, velocity, water conten. 

PENDAHULUAN  

Sebagai negara yang memiliki banyak pulau, 

negara Indonesia memiliki  sungai-sungai yang luas 

dan panjang, berarti menghasilkan banyak ikan 

sungai yang beraneka ragam. Ikan merupakan bahan 

makanan yang banyak di konsumsi masyarakat, ikan 

banyak di sukai karena manfaat untuk kesehatan 

tubuh yang mempunyai kandungan protein yang 

tinggi dan kandungan lemak yang lebih rendah di 

banding sumber protein yang lain. Namun ikan cepat 

membusuk karena adanya bakteri dan enzim jika di 

biarkan begitu saja tanpa proses pengawetan. 

Metode umum yang kebanyakan masih di pakai 

oleh petani di negara tropis untuk mengawetkan 

hasil tangkapan ikan mereka dengan menggunakan 

pengeringan secara langsung terkena sinar matahari 

(open sun drying). Dikarenakan metode ini sangat 

sederhana dan murah sekali. Metode ini 

membutuhkan hampir tanpa investasi. Dengan kata 

lain kwalitas produk yang yang di keringkan sangat 

miskin dan sebagai hasil produk dalam banyak kasus 

telah menjadikan harga penjualan menjadi merosot. 

Kontaminasi benda-benda asing dan gangguan 

serangga terjadi sebaik mutu pengeringan tak rata 

jenis pengeringan sinar matahari langsung. Selama 

musim penghujan hasil panen tidak dapat di 

keringkan untuk mencapai kandungan uap air untuk 

penyimpanan yang aman selama kelembapan relatif 

tinggi dari udara ambient dalam kombinasi 

sepanjang periode pengeringan yang tidak cukup.   

Di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

tepatnya d Desa Nagara sekitar kurang lebih 170 Km 

dari kota Banjarmasin adalah penghasil ikan sungai 

terbesar di Kalimantan Selatan.  

Pengeringan tradisional ini memerlukan tempat 

yang luas karena ikan yang di keringkan tidak bisa 

di tumpuk saat di jemur. Pada saat udara luar terlalu 

kering dan panas, pengeringan dapat terjadi sehingga 

terjadi case hardening (permukaan daging ikan 

mengeras) dan banyak memerlukan tenaga kerja. 

Berdasarkan hal diatas maka diperlukan suatu 

penelitian tentang pengering ikan yang efisien untuk 

menurunkan kebutuhan energi dengan 

memanfaatkan energi surya. Dengan penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain: 

1. Mengurangi kerusakan bahan/komoditi yang 

dikeringkan, yang disebabkan oleh jamur dan 

serangga sehingga kualitas dan kuantitas 

produk menjadi lebih baik.  

2. Adanya ruang pengering bisa mencegah bahan 

setengah kering menjadi basah kembali   

karena embun atau air hujan. 

3. Memperpendek waktu operasi selama proses 

pengeringan sehingga menghemat waktu dan 

meningkatkan kapasitas bahan yang 

dikeringkan. 

4. Dengan Alat pengering energi surya dapat 

meningkatkan penghasilan lebih dari pada 

menggunakan cara tradisional. 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini dilakukan didaerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan di kota Banjarmasin yang 

dilakukan pada bulan Agustus 2011 – Januari 2012. 

Aktivitas penelitian dimulai dengan mencatat data 

studi lapangan yaitu temperatur udara dan RH 

(kelembaban) udara dan  data – data studi literatur 

untuk digunakan dalam analisis perhitungan teknis. 

alat pengering ikan serta melakukan perancangan 

desain alat pengering ikan sesuai dengan yang 

dibutuhkan yaitu berkapasitas 20 kg. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur 

parameter-parameter yang ada berkaitan dalam 

analisis perhitungan teknis alat pengering ikan, yaitu 

: 

 Mengukur temperatur udara di kota 

Banjarmasin 

 Mengukur RH (kelembaban) udara di kota 

Banjarmasin 

Adapun pengolahan data yang diperoleh secara 

kuantitatif dan juga data dari studi literatur diolah 

dengan menggunakan persamaan-persamaan 

berdasarkan pustaka yang digunakan. Selanjutnya 

dilakukan perancangan desain alat pengering 

berdasarkan hasil perhitungan kemudian disimulasi 

menggunakan batuan software Computational Fluid 

Dynamics (CFD) untuk dianalisis penyebaran suhu 

di alat pengering ikan yang telah didesain. 

Berikut diagram alir dari penelitian yang 

dilakukan: 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

PEMBAHASAN 

 

Analisis Aspek Teknis Alat Pengering Ikan 

Dalam analisa teknis alat pengering ikan 

dilakukan analisis sistem perpindahan panas yang 

terjadi di dalam alat pengering ikan yang bersumber 

dengan menggunakan energi surya, seperti pada 

gambar 2. dibawah ini: 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

 

Pada sistem ini akan dilakukan perhitungan-

perhitungan sebagai berikut: 

1. Kadar Air pada ikan yang akan diuapkan 

2. Keseimbangan energi yang terjadi didalam 

sistem 

3. Kebutuhan kalor untuk penguapan 

4. Kerugian kalor pada dinding 

5. Kerugian kalor pada ventilasi 

6. Kebutuhan kalor untuk meningkatkan suhu 

ruang 

7. Kebutuhan kalor total 

Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan data yang berasal dari literatur yaitu: 

Perhitungan massa air ikan dan massa air yang 

diuapkan serta massa daging ikan. 

a. Massa air dalam ikan (M1): 

M1 = Wb × Mib     (1) 

Dimana Wb adalah kadar air ikan basah (70%), 

Mib adalah  massa ikan basah (kg). 

b. Massa air yang diuapkan (M2):  

M2  = (Wb – Wk) × Mib    (2) 

Dimana Wk adalah kadar air ikan kering 

(10%), Mib adalah massa ikan basah (kg) 

c. Massa daging ikan (M3): 

M3 = (100% – Wb) × Mib   (3) 

Dimana Wb adalah  kadar air ikan basah 

(70%), Mib adalah massa ikan basah (kg) 

Perhitungan untuk penguapan (Qk) 

a. Kalor untuk memanaskan air (Qk1): 

Qk1 = M1.Cpair.(Tp – Tu)  (4) 

Dimana M1 adalah masa air dalam ikan (kg), 

Cpair adalah kapasitas panas air (kkal/kg
o
C), Tp 

adalah suhu ruang pengering (
o
C), Tu  adalah  

suhu udara (
o
C) 

b. Kalor untuk menguapkan air (Qk2):  

Qk2 = M2.Lair   (5) 

Dimana M2 adalah massa air yang diuapkan 

(kg), Lair adalah kapasitas air (kkal/kg
o
C) 

c. Kalor untuk menaikkan suhu ikan (Qk3):  

Qk3 = M3.Cpikan.(Tp – Tu)  (6) 

Dimana M3   adalah massa daging ikan (kg), 

Cpikan adalah kapasitas panas ikan  (kkal/kg
o
C), 
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Tp adalah suhu ruang pengering (
o
C), Tu  

adalah  suhu udara (
o
C) 

d. Jadi untuk kalor yang dibutuhkan untuk 

penguapan kadar air dalam ikan adalah: 

Qk = Qk1 + Qk2 + Qk3   (7) 

Perhitungan rugi kalor (Qrk) 

a. Kerugian pada ruang pengering (Qrd1): 

Qrd1 =     (8) 

Dimana k adalah konduktivitas termal Al 

(W/m.K), Arp adalah Luas alat pengering (m
2
), 

ΔT adalah beda suhu ruang pengering dengan 

udara (
o
C), dx adalah  tebal plat (m). 

b. Kerugian pada ruang pemanas (Qrd2): 

Qrd2 =      (9) 

Dimana k adalah konduktivitas termal Al 

(W/m.K), Arpn adalah Luas alat pemanas (m
2
), 

ΔT adalah beda suhu ruang pengering dengan 

udara (
o
C), dx adalah  tebal plat (m). 

c. Kerugian pada ventilasi (Qrv): 

Qrv =              (10) 

Dimana N adalah Perubahan volume udara, 

Vspht adalah Kecepatan kalor spesifik udara 

(kJ/m3.K), ΔT adalah beda suhu ruang 

pengering dengan udara (
o
C), dx adalah  tebal 

plat (m). 

d. Jadi rugi kalor pada sistem adalah: 

Qrk = Qrd1 + Qrd2 + Qrv           (11) 

Perhitungan kalor untuk memanaskan udara 

(Qu): 

Qu  = Mudara.Cpudara.(Tp – Tu)        (12) 

Dimana Mudara adalah massa udara (kg), Cpudara 

adalah kapasitas panas udara (kJ/kg
o
K), Tp adalah 

suhu ruang pengering (
o
C), Tu  adalah  suhu udara 

(
o
C) 

Perhitungan kalor keseluruhan pada alat 

pengering ikan (Qtotal):  

Qtotal = Qk + Qrk + Qu          (13) 

 

Menentukan Nilai Ibt: 

Ibt adalah jumlah intensitas matahari pada 

permukaan miring dengan menggunakan persamaan 

dibawah ini: 

 (14) 

Dimana Sudut δ (deklinasi) yaitu sudut yang 

dibentuk oleh matahari denga bidang ekuator sudut 

 merupakan sudut antara garis lintang terhadap 

matahari (
o
), β merupakan sudut kemiringan 

kolektor terhadap matahari, Sudut  (ω ) yaitu sudut 

jam matahari per tiap garis lintang, dimana per 15
o
 = 

per 1 jam. 

Perhitungan Komulatif Laju Penurunan Kadar 

Air Dalam Ikan: 

3600.
(

1 hfg

TThA
M sn

n

n
k





    (15) 

Dimana  h    adalah koefisien perpindahan kalor 

udara (kJ/jam), A   adalah   luas permukaan 

pengering (m
2
), Tn adalah   suhu ruang pengeringan 

(
o
C), Ts     adalah  suhu permukaan ikan (

o
C), hfg  

adalah  panas laten yang diukur pada suhu Tn 

(kJ/kg), h adalah  koefisien perpindahan konveksi 

(w/m
2o

C) dan n adalah  waktu pengeringan ke n 

(jam) 

 

HASIL 

 

Dengan menggunkan persamaan-persamaan 

diatas maka didapat data optimasi Ibt (lihat tabel 1): 

Tabel 1. Data optimasi  Ibt (MJ/m2) dengan sudut 

kemiringan 10
 o
C, 15

 o
C, dan 20 

o
C untuk Tahunan 

 
 

Pada tabel 2 diperlihatkan hasil perhitungan 

waktu untuk lama pengeringan dengan suhu 

pengeringan yang berbeda-beda, yaitu 50
o
C, 55

o
C 

dan 60
o
C, makak didapat waktu pengeringan 

tercepat antara 7 sampai dengan 8 jam. 
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Tabel 2. Hasil Perhitunga

n 

Waktu Lama Pengeringan 

 

Tabel 3 dan grafik 1 menunjukkan besarnya 

persentase (%) penurunan kadar air dalam ikan yang 

dibandingkan dengan waktu pengeringan serta suhu 

pemanasan dalam ruang pengering. 

Tabel 3. % Penurunan Kadar Air Dalam Ikan 

 
 

 
Grafik 1. Penurunan Kadar Air Dalam Ikan 

Desain Ukuran Ruang Pengering Ikan  
Dengan menggunakan data hasil perhitungan 

beban kalor yang dibutuhkan untuk alat pengering 

ikan berkapasitas 20 kg, dimana Qtotal diperoleh 

35.634,96 kJ/siklus pengeringan dan juga didapatkan 

kebutuhan kolektor untuk mendapatkan panas 

sebesar 1781,75 kJ/siklus untuk kebutuhan kolektor 

yang digunakan  mengeringkan 1 kg ikan air tawar 

basah berdasarkan perhitungan untuk memperoleh 

energi untuk mengeringkan ikan air tawar selama 

7,11 jam maka setara dengan kolektor 3,65 m
2
. 

Berdasarkan hasil tersebut penulis melakukan 

desain alat pengering ikan air tawar dengan 

menggunakan energi surya sebagai penghasil panas 

yang kemudian panas tersebut digunakan untuk 

mengeringkan ikan didalam alat pengering yang 

didesain ini. Berikut ditampilkan desain gambar alat 

pengering.  

 

Gambar 2. Hasil Desain dan Bagian Alat Pengering 

Ikan 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian 

terhadap analisis dan design dari alat pengering ikan 

air tawar dengan kapasitas 20 kg sehingga 

diharapkan kadar air ikan yang semula 70% turun 

menjadi 10%. Dimana panas energi untuk 

menurunkan kadar air ikan tersebut berasal dari 

energi surya.    

Dengan menggunakan data kondisi temperatur 

ruang, udara dan kelembaban udara serta data 

Intensitas radiasi didearah kota Banjarmasin, 

dilakukan perhitungan secara empiris sehingga 

diperoleh kebutuhan energy di alat pengering 

sehingga dapat dihitung kebutuhan luas kolektor 

untuk mengkonversi energi surya menjadi energi 

panas. 

Hasil perhitungan teknis dari alat pengering ikan 

air tawar dengan kapasitas 20 kg, diperoleh hasilnya 

yaitu: 

1. Laju pengeringan secara konveksi  yang 

optimal diperoleh untuk kecepatan 1,05 m/s   

2. Waktu pengeringan 7,11 jam dengan suhu yang 

optimal diruang pengering 60 
o
C 

3. luas kolektor yg digunakan 3,65 m
2
  dengan 

sudut kemiringan yang dioptimasi adalah 10
o
, 

15
o
, 20

o
 yang paling optimal adalah sudut  15

o
 

karena tangkapan cahaya lebih optimal 
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Dalam penelitian ini dilakukan  pula analisis 

simulasi dengan bantuan sofware Computational 

Fluid Dynamics (CFD) untuk mengetahui 

penyebaran atau distribusi suhu yang terjadi pada 

alat pengering ikan tair tawar di ruang pengering.  

Terlihat bahwa alat pengering ikan tenggiri tersebut 

mengalami penyebaran suhu yang merata, sehingga 

panas yang merata ini dapat mempercepat 

pengeringan kadar air di ikan tenggiri dari 70% 

menjadi 10% dengan menggunakan alat pengering 

ikan.    
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Abstract 

 
One of the processing of biomass into energy is  densification  method to get the fuel with high energy 

density like briquette.  Briquettes are made from a mixture of several components such as coal, biomass and 

agricultural waste also binder. Coal is used to increase the calorific value in the production of briquettes. In 

this study, agricultural waste rice husk was used in the manufacture of rice husk briquettes with molase as 

binder. This study aimed to observe the influence of igniter briquettes and the diameter of air supply to the 

high temperature resistance in the process of burning briquettes. Igniter briquettes conditioned by soaking in 

kerosene at a certain time period (30 seconds, 60 seconds, 120 seconds) with varying amounts (1,2 and 3 

briquettes). The size of air holes in the burner is 1 , 2 and 3 cm with a number of holes as much as 9 holes. 

High temperature resistance are  gas temperature of combustion briquette at a fixed position which was 

reached temperatures above 500oC. Experiments carried out on the stove with 12 briquettes to be burned. 

The results obtained by using briquettes burning igniter 1 piece with a long soak 60 seconds and the air hole 

size 1 cm briquette stoves can result  110 minutes for  high holding temperature 

 

Keywords: biomass, bio-briquette, igniter briquette, burning, stove 

Pendahuluan 

 
     Limbah sering diartikan sebagai bahan buangan 

dari proses pengolahan hasil pertanian. Proses 

penghancuran limbah secara alami berlangsung 

lambat, sehingga limbah tidak saja mengganggu 

lingkungan sekitarnya tetapi juga mengganggu 

kesehatan manusia. Pada setiap penggilingan padi 

akan selalu dilihat tumpukan sekam padi yang 

semakin lama semakin tinggi. Saat ini pemanfaatan 

sekam padi masih sangat sedikit, sehingga sekam 

padi tetap menjadi bahan limbah yang mengganggu 

lingkungan. Biomassa sekam padi dapat digunakan 

sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak 

bumi yang cocok dikembangkan di Indonesia karena 

jumlahnya yang melimpah. 

     Penelitian untuk mengembangkan sumber energi 

alternatif diharapkan dapat menggeser 

ketergantungan terhadap minyak bumi dengan 

menggunakan biomassa.      Pengolahan biomassa 

menjadi energi alternatif dilakukan dengan metode 

pembriketan. Biobriket merupakan salah satu energi 

alternatif yang diharapkan mampu menggantikan 

peran bahan bakar lain diantaranya minyak tanah 

dan gas elpiji.  

     Pembakaran merupakan oksidasi cepat bahan 

bakar disertai dengan produksi panas. Pembakaran 

sempurna bahan bakar dapat terjadi hanya jika ada 

pasokan oksigen yang cukup. Adapun mekanisme 

pembakaran bahan bakar padat, yaitu drying, 

heating, pyrolysis, reaksi pembakaran zat terbang 

yang terbakar dengan oksigen sekitar yang diikuti 

dengan tebentuknya lidah api atau bunga api (flame) 

dan tahapan terakhir adalah oksidasi arang oleh 

oksigen sekitarnnya sebagai reaksi pembakaran 

homogenous yang diikuti oleh pembaraan arang 

(char oxidation). 

     Briket arang adalah arang yang diolah lebih 

lanjut menjadi bentuk briket yang dapat digunakan 

untuk keperluan energi sehari-hari. Pembuatan briket 

arang dari limbah industri penggilingan padi 

dilakukan dengan cara penambahan perekat tapioca 

dengan bahan baku diarangkan terlebih dahulu. 

Pengikat yang dipergunakan berpengaruh terhadap 

kualitas briket yang dihasilkan. Percobaan yang 

telah dilakukan dengan menggunakan molase dan tar 

bahwa pengikat tar memberikan kandungan energy 

briket yang lebih tinggi (Irawan, 2011a). 

          Terdapat dua metode untuk menganalisis 

biobriket diantaranya yaitu analisa proksimat dan 

ultimate. Analisa proksimat menganalisis fixed 

carbon, vollatile matter, kadar air dan persen abu, 

sedangkan analsis ultimate menentukan berbagai 

macam kandungan kimia unsur- unsur seperti 

karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan lain-lain. 

Analisis ini berguna dalam penentuan jumlah udara 

yang diperlukan untuk pembakaran dan volum serta 

komposisi gas pembakaran.  

 

     Faktor-faktor yang mempengaruhi pembakaran 

bahan bakar padat, antara lain: 

a) Ukuran partikel  

Dengan Partikel yang lebih kecil ukurannya, 

maka suatu bahan bakar padat akan lebih cepat 

terbakar. 

b) Kecepatan aliran udara  
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Laju pembakaran biobriket akan naik dengan 

adanya kenaikan kecepatan aliran udara dan 

kenaikan temperatur (Irawan, 2010) 

c) Jenis bahan bakar  

Jenis bahan bakar akan menentukan karakteristik 

bahan bakar. Karakteristik tersebut antara lain 

kandungan volatile matter (zat-zat yang mudah 

menguap) dan kandungan moisture (kadar air). 

Semakin banyak kandungan volatile matter pada 

suatu bahan bakar padat maka akan semakin 

mudah bahan bakar padat tersebut untuk terbakar 

dan menyala (Felfi, 2011). 

d) Temperatur udara pembakaran  

Kenaikan temperatur udara pembakaran 

menyebabkan semakin pendeknya waktu 

pembakaran.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh 

briket penyala serta diameter pasokan udara 

terhadap waktu tahan temperatur tinggi pada proses 

pembakaran briket. Briket yang dipergunakan terdiri 

dari 2 macam yaitu briket yang terdapat di pasaran 

serta briket yang dibuat sendiri dari campuran 

batubara dengan sekam padi.  Briket yang dibuat 

sendiri memiliki kandungan energy yang mendekati 

briket yang terdapat di pasaran.  

 

Metodologi 
 

Tahapan penelitian dimulai dengan menimbang 

biobriket batubara sebanyak 500 gr. (Gambar 1) 

Biobriket sebanyak 1, 2 dan 3 buah direndam ke 

dalam cairan penyulut (minyak tanah) dengan cara 

merendam biobriket campuran sekam padi dan 

batubara selama 1, 3 dan 5 menit. Proses 

pemasangan alat termokopel pada kompor  

dilakukan dengan mengukur jarak antara unggun 

dan termokopel dengan ketinggian 3 cm. Biobriket 

yang telah direndam dan biobriket yang tidak 

direndam dalam minyak tanah diletakkan di atas kisi 

dari kompor dengan cara menempatkan bagian yang 

telah dicelup penyulut berada pada sisi bawah dan 

biobriket yang tidak direndam dalam minyak tanah 

berada pada sisi atas. Lapisan penyulut dinyalakan 

dengan korek api. Penyalaan unggun bahan bakar 

dibiarkan berlangsung dari bawah ke atas sampai 

tercapai pembakaran. Pengamatan dilakukan pada 

temperature yang dihasilkan dari proses pembakaran 

briket khususnya temperature diatas 500
o
C yang 

dinamakan sebagai waktu tahan temperatur 

pembakaran briket. Adapun peralatan kompor yang 

dipergunakan merupakan modofikasi dari kompor 

yang ada dipasaran. Modifikasi dilakukan pada 

dinding-dinding dari kompor dengan memberikan 

lubang tambahan bagi masuknya udara ke area 

pembakaran dari kompor               (Gambar 2) 

 

 

 

 

 

Gambar.1. Diagram Alir  Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2. Kompor  Briket Batubara yang dipergunakan 

dalam penelitian. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil analisa secara  proksimat dan ultimat terhadap 

briket yang ada dipasaran serta biobriket dari sekam 

padi dapat dilihat pada Tabel 1.   
 

Tabel 1 hasil pengujian proksimat dan ultimat briket pasar 

dan biobriket 

 

Parameter 
(%-berat) 

Briket 
Pasaran 

Biobriket 
Sekam Padi 

TM 26.81 XXXX 

IM XXXX 8.937 

ASH 3.94 14.27 

VM 33.67 36.96 

FC 35.58 39.84 

Menyalakan kompor briket 

Proses pemasangan alat 

temokopel  pada kompor  

Proses penimbangan briket 

dengan massa 500 gram  

Mencatat waktu dan suhu 

Mengamati pengaruh briket 

penyala serta jumlah udara 

terhadap waktu tahan temperatur 

Proses perendaman briket dengan 

memvariasikan waktu perendaman dan 

jumlah briket yang direndam 

Variasi pasokan udara 

Briket 
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GCV 
(kcal/kg) 5086 5271.25 

H 3.56 3.74 

C 44.05 53.77 

N 0.62 0.6 

O 20.61 15.63 
 

    Tingginya nilai energi yang dapat dihasilkan dari 

pembakaran briket (GCV) dipengaruhi oleh jumlah 

Fixed Carbon (FC) yang terkandung dalam briket. 

Biobriket campuran sekam padi dan batubara buatan 

sendiri memiliki nilai kalor yang lebih besar 

dibandingkan briket pasar (5271.25 Kcal/Kg).  

Semakin kecil porositas briket, semakin kecil juga 

moisture yang dapat diserap dalam pori briket 

tersebut (IM). Volatile Matter atau zat terbang 

adalah bagian organik batubara yang menguap 

ketika dipanaskan pada temperatur tertentu. Volatile 

Matter biasanya berasal dari gugus hidrokarbon.  

    Selanjutnya parameter analisa ultimat seperti C, 

H, O, S, dan N merupakan unsur dasar organik 

pembentuk batubara dan sekam padi. Kandungan 

ultimat dalam briket digunakan sebagai dasar 

perhitungan stoikiometeri udara yang diperlukan 

untuk membakar briket secara sempurna. 

 

Pengaruh Variasi Waktu Perendaman Terhadap 

Waktu Tahan     Temperatur Tinggi Pada 

Pembakaran Briket 

 

Variasi waktu perendaman briket dilakukan dengan 

cara membedakan lama waktu perendaman yakni 

selama 1, 3, dan 5 menit dengan menggunakan 1 

buah briket yang direndam.  Gambar 2 adalah grafik 

pengaruh lama perendaman briket penyulut terhadap 

temperatur sepanjang proses pembakaran briket. 

 

 

 

 
 

Gambar. 3 Pengaruh lama perendaman briket 

penyulut terhadap temperatur pembakaran pada 

kondisi jumlah briket yang direndam 1 serta 

diameter lubang udara 1 cm 

 

     Proses pembakaran briket dengan waktu 

perendaman 1 menit membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk mentransferkan panas keseluruh 

briket. Setelah panas merata maka briket cenderung 

mengalami kenaikkan temperatur secara bertahap 

hingga diatas temperatur 500  , dengan waktu 

tahan temperatur tinggi yang berlangsung selama 

100 menit (Gambar 3) 

    Berbeda untuk briket dengan waktu perendaman 3 

dan 5 menit yang tidak mencapai titik optimal. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh proses perendaman 

yang terlalu lama menyebabkan briket terlalu 

banyak mengakumulasi minyak tanah, sehingga 

proses pembakaran berlangsung cepat. 

     Dari Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa proses 

pembakaran briket dengan variasi waktu 

perendaman 1 menit telah menghasilkan panas 

pembakaran yang paling optimal dengan waktu 

tahan pada temperatur tinggi terjadi cukup lama, 

lama penyalaan yang cepat dan proses pembakaran 

yang relatif lama.  

 

Pengaruh Variasi Bukaan Lubang Pada Dinding 

Kompor Terhadap Waktu Tahan Temperatur 

Tinggi pada Pembakaran Briket 

 

Variasi bukaan lubang udara pada dinding kompor 

dilakukan dengan cara memberi 9 buah lubang 

berbentuk lingkaran. Adapun diameter lubang, yaitu 

lubang tertutup, 1 cm, dan 2 cm. Pada kondisi 

lubang tertutup membutuhkan waktu yang lama (145 

menit  untuk mencapai temperatur 500
o
C.  Pada 

variasi lubang terbuka dengan variasi diameter 1 cm 

hanya membutuhkan 45 menit untuk mencapai 

temperature 500
o
C. dengan waktu tahan temperatur 

tinggi berlangsung paling lama (105 menit). Pada 

variasi lubang terbuka dengan diameter 2 cm 

membutuhkan waktu 45 menit untuk mencapai 

temperatur 500
o
C, namun waktu tahan temperatur 

tinggi terjadi dengan singkat (10 menit). (Gambar 4)   

      

  

Gambar. 4 Pengaruh lubang udara terhadap 

temperature pembakaran pada kondisi jumlah briket 

yang direndam 1 dan waktu perendaman 60 detik 

 

Pada variasi lubang tertutup pada dinding kompor, 

ketidaktersediaan oksigen yang cukup untuk 

terjadinya pembakaran bahan bakar mengakibatkan 

waktu yang dibutuhkan briket penyala untuk 
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mencapai temperatur maksimum terjadi cukup lama, 

yaitu 145 menit. Hal ini dikarenakan bahan bakar 

padat (briket) membutuhkan udara berlebih sekitar 

15-40% dari kebutuhan stoikiometri.  Pada proses 

pembakaran briket dengan variasi lubang terbuka 

dengan diameter 1 cm, pembakaran mencapai 

temperatur maksimum pada menit ke 45. Waktu 

tahan pada temperatur di atas 500   berlangsung 

selama 100 menit hingga menit ke 145. 

     Proses pembakaran briket dengan variasi lubang 

terbuka dengan diameter 2 cm, suplai oksigen ke 

dalam kompor yang terlampau besar, mengakibatkan 

optimasi pembakaran briket hanya terjadi di awal 

yaitu pada menit 45 sampai dengan menit 65. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh terjadinya fenomena Heat 

Lost sehingga waktu tahan temperatur tinggi pada 

briket penyala tidak berlangsung lama. Heat Lost 

adalah hilang panas karena terbawa udara berlebih. 

(Gambar 4).  

 

Perbandingan Briket Pasar dengan Biobriket 

Campuran Sekam Padi dan   Batubara 

 

    Pembakaran briket dilakukan dengan 

menggunakan kompor dengan variasi lubang terbuka 

diameter 1 cm dengan 6 buah lubang pada dinding 

kompor, 1 briket yang direndam, dan waktu 

perendaman 1 menit. Gambar 5 adalah grafik 

hubungan antara temperatur dengan waktu (menit) 

antara briket pasar dengan biobriket campuran 

sekam padi dan batubara buatan sendiri. Komposisi 

biobriket campuran sekam padi dan batubara terdiri 

dari 20 % sekam padi, 40 % batubara, dan 40 % 

pengikat (molase) 

     Proses pembakaran dengan menggunakan briket 

pasar (Gambar 6). Waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai temperatur maksimum (45 menit), proses 

pembakaran berlangsung selama 215 menit, waktu 

tahan temperatur tinggi terjadi selama 105 menit. 

Pada proses pembakaran dengan menggunakan 

biobriket campuran sekam padi dan batubara. Waktu 

yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur 

maksimum (37 menit), proses pembakaran 

berlangsung selama 220 menit, waktu tahan 

temperatur tinggi terjadi selama 113 menit. 

 

 
 

Gambar. 5 Perbandingan profil temperature antara 

biobriket dengan briket pasar pada kondisi 

pembakaran dengan 1 buah briket penyulut dengan 

lama perendaman 60 detik serta diameter lubang 

udara pada kompor 1 cm. 

 

    Proses pembakaran dengan menggunakan 

biobriket campuran sekam padi dan batubara buatan 

sendiri lebih unggul dibandingkan briket pasar. 

Biobriket campuran sekam padi dan batubara 

menghasilkan temperatur paling tinggi yaitu 

570  dengan waktu tahan temperatur lebih lama 

(113 menit) dan waktu pembakaran paling lama (220 

menit). Hal tersebut disebabkan karena secara 

kualitas berdasarkan analisa laboratorium, biobriket 

campuran sekam padi dan batubara buatan sendiri 

memiliki nilai kalor lebih besar dari briket pasar 

(5271,25 Kcal/Kg) sehingga menghasilkan panas 

yang lebih tinggi. 

 

Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa: 

 Waktu perendaman mempengaruhi lama 

penyalaan dan waktu tahan temperatur tinggi  

 Diameter lubang  udara mempengaruhi lama 

penyalaan dan waktu tahan temperatur tinggi  

 Biobriket campuran sekam padi dan batubara 

buatan sendiri menghasilkan waktu tahan 

temperatur tinggi yang lebih lama dibandingkan 

briket pasar. 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is a country with a lot of energy resources, both non-renewable energy such as oil, natural gas and 

coal and renewable energy sources such as biomass, sunlight, water and others. Availability of non-

renewable energy decreases with increasing energy demand then diversification of energy needs to be done in 

the direction of renewable energy. Biomass has the potential be used as a source of renewable energy, 

particularly in rural areas that are difficult to access. Agricultural waste such as rice husks and palm 

bunches have a relatively high energy content of about 14000-16000 kJ / kg. Therefore, biomass can be used 

as fuel. Utilization of rice husks and palm bunches as fuel combustion can be done by direct or indirect. 

Technology of biomass utilization has grown rapidly, but the pre-treatment process technology of the biomass 

did not develop. Pre-treatment technologies of biomass can maintain the quality of biomass and increase the 

energy density of biomass. Torrefaction can be used for pretreatment of biomass within the framework of 

strengthening the energy security sector, especially in regions where had a lot of biomass. This initial study 

was conducted to determine the effect of temperature and time of process of rice husk torrefaction into 

products of torrefaction. The results of this study indicate that the process torrefaction in range of  

temperatures 200-250oC with an increase in energy density by 20%. 

Keywords : Biomass, Rice husk, Torrefaction, Cellulose, Hemicellulose 

 

Pendahuluan 
 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden 

No 5 tahun 2006 tentang bauran Energi Nasional 

bahwa 17 % sumber energi nasional pada tahun 

2025 berasal dari Energi Baru dan Terbarukan. 

Kemudian diperkuat dengan Visi Energi Nasional 

bahwa 25 % sumber energi nasional pada tahun 

2025 berasal dari Energi Baru Terbarukan termasuk 

biomassa.  Biomassa dapat diproses menjadi energi 

melalui beberapa proses seperti pembriketan, 

gasifikasi dan pembakaran langsung. Pemanfaatan 

biomassa termasuk sekam padi dan tandan kelapa 

sawit memiliki beberapa kendala yaitu  sumber 

biomassa yang tersebar, kualitas biomassa yang 

berbeda-beda,  nilai kalor biomassa yang rendah 

serta transportasi biomassa yang sulit 

(Uemura.et.all.,2011). Umumnya teknologi 

pemanfaatan biomassa tidak memperhatikan 

pengolahan awal dari kondisi biomasa sehingga 

biomassa tersebut mengalami penurunan kualitas 

seperti peningkatan kandungan air yang akan 

mengurangi kandungan energi (kJ/kg biomassa). 

Kualitas biomassa dapat dijaga dengan mengubah 

karakteristik biomassa dari sifat mudah menyerap air  

(hidrofili) menjadi sifat sulit menyerap air 

(hidrofobia). Dengan potensi sekam padi yang besar 

dimiliki oleh Indonesia sekitar 15 juta ton/tahun atau 

setara 7250 MW maka pengembangan teknologi 

pengolahan sekam padi sebagai energi menjadi 

sangat potensial. Kendala-kendala dalam 

pemanfaatan sekam padi khususnya dalam 

penyimpanan sekam padi menjadi tantangan dalam 

pemanfaatannya. 

Torefaksi (torrefaction) merupakan teknologi 

pengolahan awal biomassa melalui suatu proses 

termal tanpa oksigen pada temperatur rendah sekitar          

200-300
o
C (Van der Stelt, M.J.C, et. al., 2011).  

Torefaksi dapat dipergunakan untuk pengolahan 

awal biomassa sehingga kualitas biomassa akan 

meningkat.  Karakteristik biomassa hasil proses 

torefaksi akan berubah seperti kandungan oksigen 

dalam biomassa akan berkurang, kandungan 

hemiselulosa akan berkurang, sifat biomassa 

menjadi sulit menyerap air, kandungan  energi 

meningkat.  Produk  biomassa hasil torefaksi akan 

mempunyai kandungan oksigen yang rendah dan  

mendekati kondisi batubara menurut  Van der Stelt, 

M.J.C, et. al. (2011).  

Kondisi bahan baku biomassa dan proses torefaksi 

berpengaruh terhadap kualitas produk yang 

dihasilkan dari proses torefaksi. Kandungan 

hemiselulosa dari bahan baku biomassa yang tinggi 

akan menyulitkan dalam mengubah karakteristik 

biomassa menjadi sifat hidrophobia menurut 

Chen.W.H and Kuo P.C (2011).  Temperatur proses 

juga berpengaruh terhadap kualitas produk biomassa 

hasil torefaksi. Temperatur proses torefaksi dibawah 

mailto:anton@ft-untirta.ac.id
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200
o
C akan menghasilkan produk torefaksi yang 

tinggi kemampuan menyerap air karena kandungan 

hemiselulosa yang belum terdegrasi pada temperatur 

tersebut. Kemudian pada proses torefaksi diatas 

300
o
C akan menghasilkan produk kandungan energi 

yang rendah karena sebagian  energi pada zat 

terbang  hilang terbawa aliran gas.  Temperatur 

sangat berperan dalam menghilangkan kandungan 

hemiselulosa yang akan mengubak karakteristik dari 

biomassa menjadi sulit untuk menyerap air. Pada 

saat mengalami pemanasan, komponen hemiselulosa 

(xylan) akan lebih cepat mengalami degradasi pada 

temperature sekitar 225-325
o
C, kemudian selulosa 

terdegrasi pada temperatur 305-375
o
C dan lignin 

pada temperature 250-500
o
C (Prins,.M.J, et. al., 

2006).  
Hemiselulosa lebih cepat terdegrasi dibandingkan 

dengan komponen selulosa atau lignin (Gambar 1) 

pada temperature sekitar 200-300
o
C.  Maka proses 

torefaksi pada temperatur sekitar 200-300
o
C 

berfungsi untuk menghancurkan polimer 

hemiselulosa yang berfungsi untuk menjadi perekat 

bagi selulosa.Dengan demikian sifat-sifat mudah 

menyerap air dari hemiselulosa akan berkurang dan 

mengubah karakteristik biomassa ke arah sulit 

menyerap air.  

 
 

Gambar 1   Profil kehilangan massa terhadap 

temperature  dari komponen-  komponen penyusun 

biomassa (Bergman et al., 2005) 

 

Dengan kondisi Indonesia yang memiliki 

kelembaban yang tinggi maka produk hasil proses 

torefaksi diupayakan memiliki tingkat hidrophobik 

yang tinggi. Maka pada penelitian ini perlu 

dilakukan suatu kajian pengaruh kualitas bahan baku 

biomassa dan temperatur proses torefaksi terhadap 

kualitas produk yang dihasilkan dari proses 

torefaksi.   

Akhir-akhir ini penelitian tentang proses torefaksi 

biomassa berkembang sangat cepat seiring dengan 

beralihkan penggunaan jenis bahan bakar  fossil ke 

bahan bakar yang dapat diperbaharui seperti 

biomassa. Kinetika proses torefaksi telah dilakukan 

oleh beberapa penelitian dengan material yang 

berbeda-beda.  Prins, M.J.P et. al  (2006) 

memaparkan tentang kinetika proses torefaksi pada 

kondisi temperature 225-300
o
C  dengan material 

Kayu jenis Willow yang memiliki ukuran 0.7-2.0 

mm.  Model kinetika yang digunakan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Prins adalah model 

kinetika mekanisme dua tahap. Pada model kinetika 

mekanisme dua tahap yaitu mekanisme pertama 

adalah dekomposisi hemiselulosa dan mekanisme 

kedua adalah dekomposisi selulosa. Prins 

menyimpulkan bahwa mekanisme pertama lebih 

cepat dibandingkan mekanisme kedua pada 

temperatur 225-300
o
C.  

Adapun penelitian torefaksi untuk sekam padi telah 

dilakukan Wang, M.J, et al. (2012) dengan 

menggunakan teknologi gelombang mikro. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekam 

padi dapat mengalami proses torefaksi untuk 

peningkatan kandungan energy serta penurunan 

rasio H/C dan O/C.  Pada penelitian dipaparkan 

bahwa kandungan air biomassa kurang terpengaruhi 

oleh proses torefaksi dengan menggunakan 

gelombang mikro akibat sifat  polar dari air. 

Dengan kelebihan yang dimiliki oleh proses 

torefaksi seperti kenaikan kerapatan energi serta  

sifat sulit menyerap kembali air maka penelitian 

proses torefaksi sekam padi perlu dilakukan.  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengkaji awal pengaruh 

proses torefaksi (temperatur dan waktu)  terhadap 

kualitas produk biomassa sekam padi yang telah 

mengalami proses torefaksi.  

 

Metodologi 

 

Percobaan awal torefaksi dilakukan dalam suatu 

oven yang dapat diatur temperatur dari 200-250
o
C. 

Sekam padi yang telah mengalami proses torefaksi 

dikeringkan secara alamiah menggunakan matahari, 

kemudian dilakukan analisa secara proksimat dan 

ultimat. Kandungan energy dari bahan baku sekam 

padi juga dianalisa sebagai acuan untuk melihat 

performasi proses torefaksi dalam meningkatkan 

kerapatan energy. Kemudian sekam padi dimasukan 

kedalam oven  sebanyak 25 gram dengan 

memvariasikan temperature oven 200, 225 dan 

250
o
C. Lama sekam padi dalam oven juga 

divariasikan dari 10, 20, 30, 40, 50 dan 60 menit. 

Analisa proksimat dilakukan untuk melihat 

perubahan komposisi khususnya pada kandungan air 

(MC) dan kandungan zat terbang (VM). Pada 

produk sekam padi hasil torefaksi juga dilakukan 

penimbangan untuk mengetahui pengurangan massa 

yang terjadi selama proses torefaksi. Pada penelitian 

ini juga diperlihatkan analisa kualitatif perubahan 

warna yang terjadi akibat proses torefaksi.   

 

Hasil dan Pembahasan                                                                                

 

Pada percobaan dengan memvariasikan temperature 

proses torefaksi (200-250
o
C) terlihat bahwa 

temperature 250
o
C menghasilkan laju penurunan 

massa yang terbesar (Gambar 2). Hal ini terjadi 
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karena pada temperatur  yang lebih tinggi dari 200
o
C 

maka kandungan air dan zat terbang dari sekam padi 

akan semakin banyak yang keluar dari sekam padi. 

Hal ini terbukti dari dari hasil analisa secara 

proksimat (Tabel 1) pada sekam padi yang 

mengalami proses torefaksi temperatur tinggi  akan 

mengalami penurunan kandungan air (MC) dan zat 

terbang (VM). 

Selain itu pada Tabel 1 juga terlihat bahwa kerapatan 

energy dari sekam padi yang mengalami proses 

torefaksi meningkat sekitar 20%. Hal ini terjadi dari 

kondisi penghilangan kandungan air serta sebagian 

dari kandungan zat terbang.  

 

    

 

Gambar 2. Massa  sekam dengan variasi waktu 

(menit)  serta temperature proses torefaksi (
o
C) 

 

Tabel 1 Hasil Analisa Proksimat (%-berat) Sekam 

Padi yang mengalami Torefaksi           ( > 250
o
C) 

 

 

Sekam  Padi 

Sekam Padi 

Torefaksi 

MC 9.178 5.97 

VM 43.4 23.28 

Ash 36.42 48.35 

FC 11 22.4 

CV 

(kcal/kg) 2472.5 2977.7 

 

Analisa kualitatif terhadap perubahan warna dari 

sekam padi yang mengalami proses torefaksi juga 

dilakukan. Gambar 3 memperlihatkan perubahan 

warna akibat proses torefaksi pada sekam padi. Pada 

temperatur yang lebih tinggi, sekam padi yang 

dihasilkan memiliki warna yang lebih gelap. 

Perubahan warna pada produk sekam padi dapat 

dipergunakan sebagai indikasi awal dari berlangsung 

proses pirolisa dari sekam padi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil percobaan awal tentang torefaksi 

sekam padi dapat disimpulkan bahwa: 

 Proses torefaksi untuk sekam padi telah 

berlangsung pada temperature 200-250
o
C 

 Laju penurunan massa sebanding dengan lama 

proses torefaksi 

 Proses torefaksi sekam padi telah menaikan  

densitas energy dari sekam padi  

 Perubahan warna dari sekam padi terjadi selam 

proses torefaksi 
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Gambar 3.  Perubahan Warna pada Proses Torefaksi (a) 

Sekam Padi Awal ,  Produk Sekam  Mengalami Proses 

Torefaksi pada  (b) T=200
o
C,  (c) T=225

o
C dan (d) T=250

o
C 

(b) 

(d) 
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Optimasi Desain Pembangkit Listrik Tenaga Air Mikrohidro dengan Daya Nominal 

12 kW dengan Memanfaatkan Arus Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan 
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Abstract 

 

Electricity demand in Desa Tanuhi Kecamatan Laksodo Kab. Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan 

Selatan perceived increased along with population growth in the area. Meanwhile, network from State 

Electricity company (PLN) to fulfill the electricity needs of the area is still limited. On the other hand the 

area has the potential of river water south of the waterfall with a height of 12 m and the minimum flow rate 

0.13 m / s. Water potential can be harnessed into electrical energy by using a crossflow turbine. To obtain the 

optimal design of crossflow turbine performed by using software Computional Fluid Dinamics (CFD) 

optimization approach. Free parameters used to obtain the optimal design of water entry angle α1 with a 

value of 120, 150 and 180, the relative angle β2 water out with a 120, 150 and  900, 1100 and 1300 as well 

as the diameter of the nozzle 3, 4 and 5 inch. Design optimization results obtained for optimal turbine power 

50.64 kW with a free parameter entry point of water at 120 α1, β2 relative angle of water out of 1300 and the 

pipe 5 inch diameter nozzle. 

 

Keywords: water, nozzle, crossflow, electrical 

PENDAHULUAN 

Desa Tanuhi Kecamatan Loksado Kab. Hulu 

Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan 

merupakan Kabupaten yang mempunyai wilayah 

pegunungan dengan sumber air yang memadai untuk 

untuk kepentingan pengembangan energy listrik 

tenaga air.  Pemberdayaan sumber - sumber air yang 

ini juga berpotensi  untuk pembangkit listrik 

kepentingan pengembangan daerah pedalaman di 

sekitar sumber  energi air tersebut. 

Untuk memanfaatkan  sumber energi air itu, 

maka perlu dilakukan studi kelayakan agar tenaga 

air yang tersedia di Desa Tanuhi Kecamatan 

Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi 

Kalimantan Selatan dapat digunakan sebagai sumber 

penghidupan masyarakat.  Kawasan ini dialiri air 

terus menerus sepanjang tahun tanpa dipengaruhi 

oleh curah hujan, namun mempunyai debit air yang 

rendah antara 0.13 m/s dengan ketinggian 12 sampai 

15 meter, sehingga berpotensi untuk dikembangkan 

pembangkit listrik. 

Hasil penelitian ini akan berupa optimasi design 

sistem perancangan turbin air berskala kecil, di Desa 

Tanuhi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Propinsi Kalimantan Selatan.  Apabila 

dimensi Alat Pembangkit Listrik Mikrohidro dapat 

dibuat secara optimal, berarti akan memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan 

dengan mengeksplorasi potensi daerah dalam 

pengembangan energi terbarukan. 

Secara prinsip upaya pemanfaatan sumber energi 

air yang tersedia tersebut dapat dilakukan pada tahap 

proses perencanaan, optimasi dan pengoperasian. 

Yang menjadi tujuan utama dari penelitian adalah 

upaya pemanfaatan sumber tenaga air yang tersedia.  

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah 

sebagai berikut : 

1. Diawali peninjauan lokasi PLTMH Loksado, 

dengan cara menelusuri aliran sungai, 

bendungan, kanal, bak penampung sampai pada 

instalasi turbin. 

2. Pengambilan data data: 

a. Primer: 

1) Menghitung secara langsung debit 

aliran menggunakan alat ukur debit: 

 Menggunakan kincir sederhana 

dimana putarannya diukur dengan 

menggunakan tachometer.  

 Menggunakan benda apung berupa 

kayu yang jatuhkan ke permukaan 

air sungai kemudian diukur 

kecepatannya dengan 

menggunakan stopwatch dalam 

jarak 5m. 

2) Mengukur beda ketinggian yang 

berpotensi untuk mendapatkan  head 

maksimal, dengan menggunakan GPS 

(Global Positioning System) dan 

secara manual dengan menggunakan 

meteran rol atau dengan metode 

perhitungan phytogoras. 

b. Sekunder: 

1) Pengambilan data hujan di DPU 

pengairan Kab. Hulu Sungai Selatan 

sebagai syarat analisis data ketersediaan 

air yang mencukupi. 
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2) Pengambilan data debit (harian, tengah 

bulanan, tahunan dan sepuluh tahunan) 

dan data sedimentasi di PSDA 

Kandangan, Propinsi. Kalimantan 

Selatan. 

3. Melakukan perhitungan data kasar sementara 

untuk mengetahui potensi daya listrik terbangkit. 

4. Menganalisa permasalahan PLTMH yang ada 

tentang kemungkinan kesalahan desain dan 

instalasi. 

5. Mengevaluasi data dan hasil perhitungan. 

6. Mengoptimasi rancangan sistem PLTMH 

 

Berikut diagram alir dari metode penelitian yang 

dilakukan: 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Data Desain Teknis 

Besaran Simbol Satuan Nilai 

Debit Aliran Air Q m3/s 0.13 

Ketinggian z M 12 

Konstanta 

Kecepatan 

K  0.087 

Sudut Masuk α (°) 15 

Koefisien 

emperis 

C  0.98 

Efesiensi Turbin      ηt  0.8 

Massa Jenis Air Ρ Kg/m3 1000 

Percepatan 

gravitasi 

g m/s2 9.81 

 

 

 

Mulai 

STUDI LITERATUR STUDI LAPANGAN 

 Penentuan jenis turbin (ns) 

 Perhitungan daya potensi air (Pa) 

 Perhitungan daya turbin (Pt) 

 

Perhitungan pipa pesat (penstock) 
Diameter pipa pesat 

   d = 1.273  
𝑄𝑑

𝑉𝑜𝑝𝑡
  1/2 

Kecepatan aliran air pada nozzle  V2 = 
Cv √2gz 

Diameter nozzle  𝑑  = √4𝑄

𝜋𝑉2
 

 

𝑄 𝑉 

Perhitungan segitiga kecepatan 
turbin 

- Air masuk sudu: 
Cu1 = u1 + W1 + cos β1 

- Air keluar sudu: 
Cu2 = u2 + W2 + cos β2 

- Daya turbin: 
    P = (u1Cu1 - u2 Cu2) 

 

A B 

Perhitungan dimensi turbin: 

- Putaran turbin (N) rpm 
- Diameter runner (d ) 
- Lebar runner (L) 
- Jarak antara sudut (t) 
- Diameter dalam (d ) 
- Kelengkungan sudut (∆) m 
- Jari-jari runner (r ) 

A B 

Analisis optimasi dilakukan dengan 
memanfaatkan software Computional 

Fluid Dinamics  (CFD) 

Hasil ? 
NO 

YES 

KESIMPULAN 

Selesai 
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Penstock 

Besaran Simbol Satuan Nilai 

Diameter 

dalam 

Di m 0.2399 

Panjang Lp m 14 

Tinggi Heff m 12 

Kecepatan 

aliran 

V m/s 2.875 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Dimensi Nozzel 

Besaran Simbol Satuan Nilai 

Kecepatan aliran 

air pada nozzle  

V2 m/s 14.73 

Diameter nozzle d2 m 0.104 

Luas penampang 

keluar nozzel 

A m
2
 0.034 

Debit aliran air 

keluar nozzel 

Q2 m
3
/s 0.52 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Segitiga Kecepatan 

Turbin 

Besaran Simbol Satuan Nilai 

Tahap I seksi air masuk sudu 

Kecepatan 

absolute 

C1 m/s 10.63 

Kecepatan 

tangensial 

U1 m/s 9.33 

Sudut air 

masuk 

α1 (°) 15 

Kecepatan 

relative 

w1 m/s 10.27 

Sudut relative β1 (°) 30 

Jari-jari 

runner luar 

cu1 m/s 10.91 

Tahap II seksi air keluar sudu 

Kecepatan 

absolute 

C2 m/s 9,91 

Kecepatan 

tangensial 

U2 m/s 9.33 

Sudut air 

keluar 

α2 (°) 30 

Kecepatan 

relative 

w2 m/s 8.73 

Sudut relatif β2 (°) 90 

Jari-jari 

runner dalam 

cu2 m/s 9.33 

r2 m 0.198 

Gaya F N 0.76 

Momen puntir 

/ torsi 

 Nm 0.68 

Daya Turbin P kW 7.05 

 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Dimensi Turbin 

Besaran Simbol Satuan Nilai 

Putaran Turbin N Rpm 1250 

Lebar L m 0.1476 

Diameter 

nrnner 

D1 m 0.6 

Jari-jari runner r1 m 0.30 

Jari-jari runner r2 m 0.198 

Tebal Pancaran So m 0.38 

Jarak antar 

sudu 

T m 0.1044 

Jumlah sudu N Buah 18 

Lebar keliling 

radial 

Α m 0.102 

Diameter dalam Di m 0.396 

Kelengkungan 

Sudu 

Δ m 0.0978 

Massa turbin 

total 

WTtot Kg 11.47 
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KESIMPULAN 

1. Energi air yang ada pada  ketinggian ∆z = 12 m 

dan debit aliran air                    minimum (Q)  = 

0.13 m
3
/s. Dapat dipilh turbin jenis arus silang, 

yang berdasaarkan putaran spesifik ns = 54.71 

2. Diameter nozzle yang dibuat paling optimum 

ukuran 0.127 m 

3. Optimasi design dan analisis perhitungan 

segitiga kecepatan didapat : 

a. Sudut air masuk (α1) = 12º 

b. Sudut relative air keluar (β2) = 130° 

c. Daya turbin = 50.64 kW   

4. Dari hasil pemanfaatan energi listrik dari 

mikrohidro diperoleh harga listrik per kWh Rp. 

Rp 327,4 sehingga dapat dibandingkan dengan 

harga listrik PLN (skala rumah tangga) yang 

berlaku saat ini yaitu Rp 700,- per kWh sampai 

Rp 900,- per kWh untuk rumah tangga skala 

menengah, dapat menghemat Rp. 300,- sampai 

Rp. 500,- per kWh. 
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ABSTRACT 

The safety factor of a pressure vessel is related to both the tensile stress and yield strength for material 

allowance.  ASME Code Section VIII has fully covered these two on the construction code for pressure vessel. 

This code section addressed mandatory requirement, specific prohibition, and non mandatory guidance for 

pressure vessel materials, design, fabrication, examination, inspection, testing, certification, and pressure 

relief. Mechanical design of a horizontal pressure vessel for three phase separator based on this standard 

had been done incorporating PV Elite software. Analyses were carried out on head, shell, nozzle, and saddle. 

The input parameters are type of material, pressure, temperature, and diameter and corrosion allowance. 

Analysis performed the calculations of internal and external pressure, weight of the element, allowable 

stresses, vessel longitudinal stress check, nozzle check and saddle check.  

 

Keywords: pressure vessel, mechanical design, PV Elite Softward 

Introduction 

 Pressure vessels are containers for the 

containment of pressure either internal or external. 

This pressure comes from an external source or by 

the application of heat from a direct or indirect 

source or any combination of them. The pressure 

vessels are used to store fluid that may undergo a 

change of state inside as in case of boiler or it may 

combine with other reagent as in a chemical plant. 

Pressure vessels are commonly used in industry to 

carry both liquid and gases under pressure. The 

material comprising the vessel is subjected to 

pressure loading and hence stresses from all 

direction. The normal stress resulting from this 

pressure are functions of radius of the elemen under 

consideration, the shape of the pressure vessel as 

well as the applied pressure (ASME, 2007). 
 One of the presure vessel function is as a 

separator, which separate a mixture of immiscible 

fluids of different density. Based on the number of 

fluid involved, separator is classified into two phase 

separator and three phase separator refers to the 

number of streams leaving the vessel and not the 

inlet fluid stream.  

 Although most separators are two-phase in 

design, separating the gas and total liquids, three - 

phase separator mainly needed in natural gas 

processing. It separates gas, oil or other liquid 

hydrocarbons, and free water.  

Most platforms have a series of production 

separators, starting with a high-pressure (HP) 

separator, which separates the (HP) gas from the 

liquids. Liquids are then piped to a medium pressure 

(MP) separator, which removes more gas and then 

passes the liquids to a low pressure (LP) separator 

that removes even more gas and then  

 

 

separates water from the oil (Arnold and Stewart, 

1999). 

Separators are built in various designs, such as 

horizontal, vertical or spherical. Vertical separator is 

commonly used in offshore due to limitation of 

space. Meanwhile horizontal separator is installed in 

a plant that space is not considered as barrier. This 

research reported the design of horizontal three 

phase separator that typically can be shown as 

Figure 1 (Taylor and Lucia, 1995). 

 

Figure 1. Three Phase Separator 

Process design of three phase separator follows 

API (American Petroleum Institute) standard 

criteria. Mathematical model and thermodynamic 

analysis had been studied extensively (Taylor and 

Lucia, 1995, Dionne, 1998). Whilst this research 

merely analysed mechanical design of the three 

phase separator that basically a pressure vessel. 

Therefor it is focused on the pressure vessel design. 

The pressure vessels must design thoroughly 

because rupture of pressure vessels causes an 

explosion that may end in loss of life and property. 

Research on modelling of leakage of a pressure 

vessel that contain two phase of fluid has been done. 

The simultaneous equation was solved using Matlab 

and the result presented in graphics (Cokorda, 2004). 

Investigation on the potential of over pressurization 

of a pressure vessel that carried chemical material 

mailto:coki@staff.gunadarma.ac.id
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had also done (Adkins, 1994). However the first 

stage to prevent rupture of pressure vessel is 

designing the pressure vessel with great care. 

Implementation of software for designing 

mechanical equipment facilitate engineer with a 

comprehensive analysis either structure analysis or 

dynamic simulation. Design and analysis pressure 

vessel for static loading and its assessment by Ansys 

had done (Jimit and Mahavir, 2008) The main 

feature is to check the behaviour of pressure vessel 

under fluctuating load include various aspects such 

as selecting the material based on ASME codes. 
This research implements PV Elite software to 

analysis elements of horizontal pressure vessel for 

three phase separator. This graphical based software 

has GUI (Graphical User Interface) that collect 

model description and the interactive analysis 

displayed intermediate result conveniently on the 

same screen. 
 

RESEARCH METHOD 

The input design for pressure vessel refers to the 

data from PT. Sanggar  Sarana Baja, one of pressure 

vessel manufacturer located in Jakarta. This order-

based company had a project from one of oil and gas 

industry to manufacture a horisontal pressure vessel 

for three phase separator, with the capacity of 9,830 

m
3
, design pressure of 138 bar, design temperature 

of 65 
0
C and maximum corrosion allowance of 3 

mm. Head diameter is 1.52 m and shell diameter is 

1.5 m and length of vessel is 4.5 m. The software 

was also facilitate accordingly. 

Design procedure followed exactly ASME Code 

Section VIII. Analysis was carried out only on the 

following elements of pressure vessel: head, shell, 

nozzle, and saddle. The step of analyses are 

illustrated on flow chart as shown on Figure 2. Since 

the pressure vessel was made by order, then type of 

material had been determined previously.  The 

pressure vessel constructed easily employ the 

suitable icon and the parameter design submitted to 

the input screen. This step was performed on every 

elements starting from head, shell, nozzle and 

saddle. All the mathematical equation refer from 

ASME Code. For example for head calculation,  

thickness of head is calculated using Equation 1 

 

t = P.R/ (2SE- 0.2P) + CA   

  1 

.Where: t  =head thickness, mm 

   P =pressure, bar 

   R =radius of head, mm 

   S = stress of material, bar 

  E =joint effisiensi 

  CA =corrosion allowance, 

mm 

 

Maximum Allowable Working Pressure can be 

determined using Equation 2 

 

MAWP
  

     

         
  

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Research flow chart 

 

Where: ta = allowable thickness, mm.  

Start 

Selecting material of 

elements 

Calculation of thickness and 

pressure on head, shell, nozzle 

Calculation 

results 

Calculation of vessel weight 

Input parameter: 

nominal thickness and ρ 

Calculation results on 

saddle, Longitudinal 

and circumferential 

stress 

Input parameter for 

saddle: t, A, L, b, H, K, R, S 

Calculation results on 

vessel, shell, head, nozzle, 

external attachments 

Calculation of stress on saddle 

Stop 

Input paramater for head, 

shell and nozzle: P, D, E, S 
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Allowable thickness depend on the nominal 

thickness, corrosion allowance, head diameter and 

shell diameter. 

The same equation would appear in the output 

screen whenever analysis menu was run. The similar 

step was conducted on different elements such as on 

shell, nozzle and also saddle. Saddle is only 

available on horizontal type of pressure vessel and 

for vertical one the term is leg. Weight of each 

element and the total weight of pressure vessel had 

also calculated. 

The output of analysis can be presented in many 

feature. It can be in the form of table, or export to 

word processor in the form of final report. Since this 

research have not completed yet, the output would 

be presented  as they are generated. 

RESULT 

Horizontal pressure vessel is drawn per elements 

and the icon for each element can be found easily. 

The input parameter for each element also type in 

the suitable bar as can been seen on Figure 3 and 

Figure 4. Once all the elements was connected, the 

pressure vessel would be as shown on Figure 5. 

  

 
 

Figure 3. Head of vessel and the input data screen 

 

 
 

Figure 4. Shell of vessel and the input data screen 

 

 
 

Figure 5. Pressure vessel and the input screen 

Results of elements analysis are shown with 

equations, substitution and code references. 

 

Results of head analyzes: 

Thickness Due to Internal Pressure [Tr] : 

= (P*(D/2+CA))/(2*S*E-0.2*P) per UG-27 (d) 

= (138.062*(1520.0000/2+3.0000))/(2*137.90*1.00-

0.2*138.062) 

= 38.5834 + 3.0000 = 41.5834 mm 

Max. All.Working Pressure at Given Thickness 

[MAWP] : 

= (2*S*E*(T-Ca))/((D/2+Ca)+0.2*(T-Ca)) per UG-

27 (d) 

= 

(2*137.90*1.00*(39.000))/((1520.000/2+3.000)+0.2

*(39.000)) 

= 139.538 - 0.062 = 139.476 bars 

Maximal Allowable Pressure, New and Cold 

[MAPNC] : 

= (2*SA*E*T)/(D/2+0.2*T) per UG-27 (d) 

=2*137.90*1.00*42.0000)/(1520.0000/2+0.2*42.00

00) 

= 150.741 bars 

Actual Stress at Given Pressure and Thickness : 

= (P*((D/2+Ca)+0.2*(T-Ca)))/(2*E*(T-Ca)) 

=(138.062*((1520.000/2+3.000)+0.2*(39.000)))/(2*

1.00*(39.000)) 

= 136.442 N./mm² 

Percent Elongation per UCS-79 (75*tnom/Rf)*(1-

Rf/Ro) 4.777 % 

 

Results of shell analyzes: 

Thickness Due to Internal Pressure [Tr] : 

= (P*(D/2+Ca))/(S*E-0.6*P) per UG-27 (c)(1) 

= (138.062*(1500.0000/2+3.0000))/(137.90*1.00-

0.6*138.062) 

= 80.2115 + 3.0000 = 83.2115 mm 

Max. All. Working Pressure at Given Thickness 

[MAWP] : 

= (S*E*(T-Ca))/((D/2+Ca)+0.6*(T-Ca)) per UG-27 

(c)(1) 

=(137.90*1.00*(81.0000))/((1500.0000/2+3.0000)+

0.6*81.0000) 

= 139.337 - 0.062 = 139.275 bars 

Maximal Allowable Pressure, New and Cold 

[MAPNC] : 

= (SA*E*T)/(D/2+0.6*T) per UG-27 (c)(1) 

=(137.90*1.00*84.0000)/(1500.0000/2+0.6*84.0000

) 
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= 144.714 bars 

Actual Stress at Given Pressure and Thickness : 

= (P*((D/2+CA)+0.6*(T-CA)))/(E*(T-CA)) 

=(138.062*((1500.000/2+3.000)+0.6*(81.000)))/(1.0

0*(81.000)) 

= 136.638 N./mm² 

Percent Elongation per UCS-79 (50*tnom/Rf)*(1-

Rf/Ro) 5.660 % 

 

Results of Nozzle analyzes: N1 

Reqd thk per ug 37 (a) cylindrical shell, Tr [Int. 

Press]: 

= (P*(D/2+CA))/(S*E-0.6*P) per UG-27 (c)(1) 

= (138.00*(1500.0000/2+3.0000))/(137*1.00-

0.6*138.00) 

= 80.1731 mm 

Reqd thk per ug 37 (a) nozzle wall, Trn[Int. Press] : 

= (P*(D/2+CA))/(S*E-0.6*P) per UG-27 (c)(1) 

= (138.00*(193.5480/2+3.0000))/(137*1.00-

0.6*138.00) 

= 10.6231 mm 

Reinforcement 

The Area Available without a pad is Sufficient 

Reinforcement Area Required for Nozzle [Ar]: 

= (Dlr*Tr+2*Thk*Tr*(1-fr1)) UG-37(c) 

= (199.5480*80.1731+2*(72.3900-

3.0000)*80.1731*(1-1.0000)) 

= 159.984 cm² 

Area corroded condition: 

Area in Shell[A1] : 

= (DL-Dlr)*(ES*(T-Cas)-Tr)-2*(Thk-Can)*(ES*(T-

Cas)-Tr)*(1-fr1) 

= (500.328-199.548)*(1.00*(84.0000-3.000)-

80.173)-2*(72.390-3.000)*(1.00*(84.000-3.000)-

80.1731)*(1-1.000) 

= 2.487 cm² 

Area in Nozzle Wall[A2] : 

= ( 2 * min(Tlnp,ho) ) * ( Thk - Can - Trn ) * fr2 

= ( 2 * min(173.47 ,460.00 )) * ( 52.45 - 3.00 - 10.62 

) * 1.0000) 

= 134.713 cm² 

Area in Welds [A4] : 

= Wo² * fr2 + ( Wi-Can/0.707 )² * fr2 

= 12.0000² * 1.0000 + ( 0.0000 )² * 1.0000 

= 1.440 cm² 

Area in Hub[A6] : 

= ( 2 * min(Tlnp,ho,Hubht)) * (Hubtk - Thk) * fr2 

= ( 2 * min(173.5 ,460.0 ,337.4 )) * (72.4 - 52.5 ) * 

1.000 ) 

= 69.178 cm² 

 

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness 

Requirement: [Int. Press.] 

Wall Thickness per UG45(a), tra = 13.6231  mm 

Wall Thickness per UG16(b), tr16b = 4.5875 mm 

Wall Thickness per UG45(b)(1), trb1 = 83.1731mm 

Wall Thickness per UG45(b)(2),trb2  = 3.0 

mm 

Wall Thickness per UG45(b)(3),trb3  = 

Max(trb1, trb2, tr16b) = 83.1731  mm 

Std. Wall Pipe per UG45(b)(4),trb4 = 11.3344 

 mm 

Wall Thickness per UG45(b), trb  = 

Min(trb3, trb4)  = 11.3344 mm 

Final Required Thickness,   tr45  = 

Max(tra, trb)  = 13.6231 mm 

 

Manhole 

Reqd thk per ug 37 (a) spherical head, Tr [Int. 

Press] : 

= (P*(D/2+CA))/(S*E-0.6*P) per UG-27 (c)(1) 

= (138.00*(1500.0000/2+3.0000))/(137*1.00-

0.6*138.00) 

= 80.1731 mm 

Reqd thk per ug 37 (a) nozzle wall, Trn Int. Press] := 

Ro * ( Z½ - 1 ) per Appendix 1-2 (a)(1) 

= 51.641*(1.2224½-1) 

= 5.4548 mm 

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 

19.0000 mm 

 

Results of saddle analyzes 

Longitudinal bending stress at midspan 

= ( 0.25 * Q * L * K.2 / ( pi * R² * ( Ts - Ca ))) 

= ( 0.25 * 23882 * 4740.00 * -0.4883 ) /( 3.141 * 

753.0000 *  753.0000 * ( 84.0000 - 3.0000 ))) 

= -0.94 N./mm² 

Longitudinal bending at saddle 

= ( 0.25 * Q * L * K.1 / ( pi * R² * ( Ts - Ca ))) 

= ( 0.25 * 23882 * 4740.00 * 5.4963 ) /( 3.141 * 

753.0000 *753.0000 * ( 84.0000 - 3.0000 ))) 

= 10.57 N./mm² 

Tangential shear in shell near saddle 

= Q * K.4 * (( L-H-2A )/( L+H ))/( R*(Ts-Ca)) 

= 23882 * 1.1707 * (( 4740.00 - 760.00 - 2 * 

1554.00 )/( 4740.00 + 760.00 ))/( 753.0000 * ( 

84.0000 - 3.0000 )) 

= 0.71 N./mm² 

Circumferential stress at horn saddle 

= -Q/(4*TEM*(SADWTH+1.56*sqrt(R*TCA))) – 

12*Q*R*K.7/(L*TEB) 

= -23882 /( 4 * 81.0000 * (220.00 + 1.56 * 

sqrt(753.0000 *81.0000 )))-12.0 * 23882 * 62.75 * 

0.0530 / ( 4740.0005 * 6561.0000 ) 

= -4.80 N./mm² 

Circumferential stress at bottom shell 

= (Q*( K.9/( TEM9 * WPDWTH ) ) ) 

= ( 23882 *( 0.7603 /( 106.4000 * 300.000 ) ) ) 

= -5.58 N./mm² 

 

DISSCUSSION 

Design of pressure vessel can be finished quickly 

by applying numerous calculations in software. The 

drawing process was simpler associated to other 

software.  

This research only investigated a part of 

parameter design. There are other parameters that 

are not considered such as thermal loads, wind 

loads, earthquake, transportation, erection, 
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fabrication methods, etc. However this insufficiency 

can be overcome by mastering software. 

 

CONCLUSION 

 

 Mechanical design of pressure vessel for three 

phase separator had been done using graphical based 

software.  Drawing process was very easy and input 

parameter can be entered in the same screen. The 

result fully complied to standard code and had been 

employed on practical design of pressure vessel. 

 Research can be explored to take into account 

other parameters. Selection material referring to 

ASME standard can also been developed.  The 

behaviors of pressure vessels in case of fluctuating 

load could be a challenging matter for future 

research. 
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Abstract 

 

Pemanfaatan energi surya secara optimal sebagai energi alternatif masih terkendala akibat perubahan 

lingkungan, geografis dan sifat radiasi surya yang tidak berlangsung terus menerus.Perkembangan teknologi 

penyimpan energi surya memperlihatkan prestasi yang menjanjikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Diantara teknologi yang popular adalah penggunaanmaterialberubah fasa(phase change material, PCM) 

sebagai media penyimpan energi surya dalam bentuk panas laten. Namun demikian, material tersebut 

memiliki konduktivitastermalyangrendah sehingga mempengaruhi daya penyimpanan panasdan 

membatasipenerapannya pada beragam aplikasi. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari karakteristik 

perpindahan panas peleburan material paraffin yang ditaburi partikel Al2O3. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan terlebih dahulu melakukan pengujian sifat termal lilin parafin (paraffin wax) sebagai material 

penyimpan panas menggunakan peralatan DSC (Differential Scanning Calorimetry). Dilanjutkan dengan 

persiapan dan pengujian karakteristik perpindahan panas peleburan material penyimpan panas yang 

ditaburi partikel alumina (Al2O3) dengan perbedaan fraksi massa 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%. Berdasarkan 

hasil pengujian ditemukan bahwa lilin paraffin-Al2O3 memiliki kapasitas penyimpan panas yang kecil 

dibandingkan dengan lilin parafin, akan tetapi memiliki laju perpindahan panas yang lebih tinggi. Pada 

material lilin paraffin, perpindahan panas yang terjadi selama proses peleburan dan solidifikasi didominasi 

oleh perpindahan panas konduksi. Sedangkan pada material lilin parafin-4% Al2O3, didominasi perpindahan 

panas konveksi. Pengaruh partikel alumina terhadap konduktivitas termal teramati jelasdalam proses 

solidifikasi dibandingkan padaproses peleburan (melting). Hal ini disebabkan pada proses solidifikasi 

perpindahan panas sangat didominasi olehkonduksi. 

 

Kata kunci:  penyimpan energi surya, paraffin-Al2O3, laju perpindahan panas 

 

Notasi: 

 

Q  jumlah energi panas yang disimpan atau 

dilepaskan dalam bentuk panas sensibel (kJ),  

Ti suhu awal ( ),  

Tf suhu akhir ( ),  

m  massa bahan yang digunakan untuk 

menyimpan energi termal (kg),  

Cp panas jenis bahan yang digunakan untuk 

menyimpan energi panas (kJ/kg.  ) 

hm  panaslatenfusiataupenguapan(kJ/kg). 

 

 

Pemanfaatan energi terbarukansebagai penyedia 

energi ditujukan untuk mengurangi biaya awal dan 

mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan 

oleh pengggunaan bahan bakar fosil (Sharma et al, 

2009).Salah satu pemanfaatan energi terbarukan 

yang paling banyak digunakan adalah pemanfaatan 

energi surya untuk penghasil energi listrik atau 

sebagai pemanas air (Buddhi D, 

1977).Namun,masalah utamapada pemanfaatan 

energisurya adalah sifat radiasi suryayang 

intermiten, dan besarnya radiasi yang 

tersediadipengaruhi oleh waktu, kondisi 

cuacadanposisi lintang.Untuk pemecahan 

permasalahan tersebut, teknologi yang dianggap 

sangat cocok adalah penyimpanan 

energitermal(Thermal Energy Storage, TES) 

(Sharma et al, 2009).Sistem ini terdiri dari material 

dengan massa tertentu yang mampu menyimpan 

energi termal dalam bentuk panas atau dingin. 

Pada dasarnya penyimpan energi termal dapat 

diklasifikasikan sebagai penyimpan energi dalam 

bentuk panas laten, panas sensibel dan  termo-

kimia.Diantarajenispenyimpanan energi tersebut, 

yang palingmenarikadalahpenyimpan energi dalam 

bentuk panas latenmenggunakan materiperubahan 

fasa(phase change material, PCM). Keuntungan 

menggunakan material perubah fasa adalah mampu 

menyimpan kalor dalam kapasitas besar dengan 

volume material yang kecil danproses penyerapan 

dan pengeluaran energi panas terjadi pada 

temperatur yang hampir konstan (Buddhi D, 1977). 

Dalam sistempenyimpanan energy panas laten, 

salah satu elemenpenting adalah material penyimpan 

kalor. Kebanyakankajian dilakukan untuk 

pemanfaatan material penyimpan panas dari 

hidratgaram,parafin, dan 

senyawaorganik(Abhat,1981).Namun, material 
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tersebut memiliki konduktivitastermalyangrendah 

dansehingga membutuhkan waktuyang cukupuntuk 

proses peleburan dan pemadatan, yang mengurangi 

daya keseluruhandariperangkatpenyimpanan 

panasdan dengan demikianakan 

membatasiaplikasi(Buddhi D, 1977).. Untuk 

mengatasi masalah ini, berbagai penelitian telah 

dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep 

peningkatan laju perpindahan panas, 

diantarannyamenggunakan pengaduk, atau 

mengalirkan slurry dalam alat penukar panas. Akan 

tetapi, metode ini akan meningkatkan biaya 

pembuatan alat penukar kalor dan menambah 

kompleknya pembuatan unit penyimpanan energi 

termal. 

Berdasarkan pertimbangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa masih diperlukan penelitian 

lanjutan guna melakukan kajian peningkatkan laju 

perpindahan panas dalam material penyimpan energi 

dalam bentuk panas laten. Penelitian tersebut dapat 

diarahkan pada pemilihan material dan perancangan 

alat penukar kalor. Pada penelitian ini akan 

dilakukan kajian peningkatan konduktivitas termal 

lilin paraffin (paraffin wa) sebagai material 

penyimpan kalor dengan cara menyebarkan partikel 

alumina (Al2O3) dalam lilin parafin. Untuk 

memperoleh informasi kehandalan lilin parafin-

partikel alumina sebagai material penyimpan panas 

akan dikembangkan alat uji berupa alat penukar 

panas untuk mengetahui kemampuan penyimpanan 

kalor melalui siklus termal penyerapan dan 

pengeluaran kalor.  

 

Penyimpan Energi Panas 

 

Energi panasdapat disimpan dalambentuk panas 

sensibel dan panas laten atau gabungan panas 

sensibel dan panas laten.Pada penyimpan panas 

sensibel energi panas disimpan dengan menaikkan 

temperatur suatu medium  padat atau cair dengan 

menggunakan kapasitas panas yang dimiliki bahan. 

Jumlah energi panas yang tersimpan dalam bentuk 

panas sensibel dapatdihitung dengan : 

 

  ∫        
  

  

 

 

               ……………………...…….. (1) 

Mengacu padapersamaan (1) terlihat bahwa 

jumlah energi panas yang tersimpan dalam bentuk 

panassensibeltergantung pada massa, nilai panas 

spesifik dari bahan yang digunakan untuk 

menyimpan energi panas danperubahan suhu.Pada 

prinsipnya penyimpan panas laten adalah 

menyimpan panasmemanfaatkan panas laten dari 

bahan. Panas laten adalah jumlah panas yang diserap 

atau dilepaskan selama perubahan fasa dari material 

penyimpan panas.Ada dua jenis panas laten, panas 

laten fusi dan panas latenpenguapan. Panas laten fusi 

adalah jumlah panas yang diserap atau dilepaskan 

ketikaperubahan fase padat ke fase cair material atau 

sebaliknya, sedangkan panas laten penguapan adalah 

jumlah energi panas yang diserap atau dilepaskan 

ketika perubahan fase cair ke fase uap material atau 

sebaliknya. Jumlah energi panas yang tersimpan 

dalambentuk panas laten dalam suatu material dapat 

dihitung dengan: 

 

  ∫        
  

  

        ∫        
  

  

 

 

                                 (2) 

 

Persamaan(2)menjelaskanbahwa jumlahenergi 

panasyang tersimpansebagai panaslatentergantung 

padamassa dannilaipanas latendari bahan yang 

digunakan. Bahan yang digunakanuntuk 

menyimpanpanasenergi dalambentuk 

panaslatendisebutmaterial berubah fasa (phase 

change material, PCM). 

 

Perbandingan Penyimpan Panas Laten dengan 

Penyimpan Panas Sensibel 

 

Pada penyimpan panas laten volume yang 

dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan 

penyimpan panas sensibel. Penyimpan panas laten 

mampu menyimpan sebagian besar energi panas 

dengan perubahan temperatur yang kecil, akan tetapi 

aplikasi penyimpan panas laten masih menghadapi 

banyak kendala  seperti tingginya harga material 

penyimpan panas laten, stabilitas sifat-sifat 

termodinamik material setelah mengalami siklus dan 

konduktivitas termal material yang rendah.  

 

Material Penyimpan Panas Laten 

 

Semua material dapat digolongkan sebaga 

material berubah fasa, yang membedakan hanyalah 

adalah temperatur perubahan fasa. Masing-masing 

material memiliki temperature perubahan fasa yang 

berbeda. Hal yang penting dalam memilih material 

penyimpan panas panas laten adalah temperature 

berubah fasa yang sesuai dengan range temperature 

aplikasinya.  Oleh karena itu, tidak ada material 

yang spesifik yang disebut sebagai material ideal 

untuk digunakan sebagai material perubah fasa [1]. 

 

 

 

Peningkatan Konduktivitas Termal Material 

Penyimpan Panas Laten 

 

Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam 

usaha peningkatan konduktivitas panas PCM, 

diantaranya dengan membubuhkan material additive. 

Namun sampai saat ini masih sangat terbatas 

literatur yang menjelaskan secara detail metode 

tersebut. Hoover et al,merupakan kelompok peneliti 

pertama yang berusaha menggunakan partikel 
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terdispersi untuk meningkatkan konduktivitas panas 

PCM (LiNO3-3H2O), partikel yang digunakan bubuk 

aluminium dan bubuk alumina (Al2O3).  

Chow et al, mengusulkan dua teknik untuk 

meningkatkan konduktivitas termal material 

penyimpan panas menggunakan Li untuk aplikasi 

pada suhu tinggi. Ide dari teknik peningkatan 

pertama adalah menggunakan bentuk wadah yang 

berbeda untuk merangkum PCM berbasis LiH. Pada 

lapisan antar permukaan diisi dengan logam 

Li.Teknik peningkatan kedua mengusulkan komposit 

yang terdiri dari logam Ni dan LiH. Hasil 

menunjukkan bahwa kedua teknik tersebut ternyata 

dapat meningkatkan konduktivitas termal dari PCM 

asli. 

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa ide 

untuk menggunakan komposit PCM mungkin 

menjadi cara yang efektif untuk lebih meningkatkan 

konduktivitas termal dari PCM asli.Baru-baru ini, 

Mettawee dan Assassa, menyiapkan komposit dari 

lilin parafin melalui pemenambahan 

bubukaluminium berukuran mikron (80 m).  

PCM komposit ini kemudian diuji di satu sektor 

dari kolektor surya kompak. Telah diamati bahwa 

waktu pengisian panas (pada temperatur leleh) 

karena pemanfaatan komposit 0,5% berat menurun 

sebesar 60%. Ho dan Gao,menaburkan nanopartikel 

alumina (Al2O3) dalam n-octadecane (C18H38). 

Konduktivitas termal dari sampel NePCM (0,5 dan 

10% berat) diukur dengan menggunakan teknik 

THW. Nilai-nilai konduktivitas termal hasil 

pengukuran pada temperatur dan fraksi massa yang 

berbeda. Peningkatan konduktivitas termal secara 

konsisten diamati sebagai fraksi massa dinaikkan 

pada suhu konstan. Tingkat peningkatan juga 

diamati lebih besar pada suhu yang lebih tinggi.  

Alumina (Al2O3) adalah salah satu dari nanopartikel 

yang paling umum dan murah digunakan oleh 

banyak peneliti dalam penyelidikan eksperimental 

mereka.  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tahap 

pengujian sifat termal lilin parafin (paraffin wax) 

sebagai material penyimpan panas menggunakan 

peralatan DSC (Differential Scanning Calorimetry). 

Dilanjutkan dengan tahap penyiapan material 

penyimpan panas yang dilengkapi dengan partikel 

alumina (Al2O3) sebagai material pengisi untuk 

meningkatkan konduktivitas termal material. 

Usaha peningkatan konduktivitas dilakukan 

dengan menaburkan partikel Al2O3 dalam lilin 

parafin. Partikel Al2O3 yang digunakan adalah 

partikel alumina yang dijual bebas dipasaran. Data 

sifat-sifat fisik dan kimia untuk partikel alumina 

(Al2O3) dirujuk pada literatur. Penyiapan material 

penyimpan panas lilin parafin-partikel alumina 

dimulai dengan memanaskan lilin parafin pada 

temperatur konstan 10 
o
C diatas temperatur leleh  

 

lilin parafin. Setelah lilin parafin mencair seluruhnya 

kemudian partikel alumina ditabur dengan menjaga 

terjadinya penyebaran yang merata. Perbandingan 

fraksi volume partikel alumina yang digunakan 

adalah 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%. 

 

Pengujian Karakteristik Perpindahan Panas 

Material Penyimpan Panas 

 

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk 

mempelajari karakteristik perpindahan panas 

penggunaan lilin paraffin-partikel alumina (Al2O3) 

sebagai material penyimpan panas. Untuk mencapai 

tujuan tersebut akan buat alat uji berupa alat penukar 

kalor tabung persegi empat yang dilengkapi dengan 

pipa penghantar fluida pemanas. Komponen utama 

peralatan uji yang digunakan terdiri dari alat penukar 

kalor, tabung pemanas air, pompa, akusisi data dan 

Penukar Panas 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Pencatat Data 

Komputer 

 

Termometer Pemanas Air 
Pengukur Aliran 

Bejana Air Panas Bejana Air Dingin Pompa 

Gambar 1. Sketsa perangkat pengujian karakteristik perpindahan panas 
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komputer. Gambar 1, memperlihatkan secara 

lengkap rangkaian peralatan uji yang digunakan.  

 

Hasil dan Pembahasan  

 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa data 

hasil pengujian menggunakan DSC berupa 

temperatur lelah, entalpi panas laten dan kapasitas 

panas lilin parafin sebagaimana ditunjukkan dalam 

gambar 2 dan 3. 

 
 

Gambar 2. Hasil pengujian DSC untuk temperatur 

leleh dan entalpi laten lilin parafin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil pengujian DSC untuk kapasitas 

panas lilin parafin 

Karakteristik perpindahan panas material penyimpan 

panas ditunjukkan dalam bentuk perubahan 

temperatur material pada proses peleburan dan 

pembekuan. Hasil pengujian menggunakan lilin 

parafin sebagai matetrial penyimpan panas 

ditunjukkan dalam gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Distribusi temperatur parafin 

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa, pada 

awal pemanasan, hasil pengukuran T3 dan T6 

menunjukkan temperatur meningkat secara cepat 

sampai pada temperatur luluh parafin dan kenaikan 

temperatur mulai melambat. 

Hal ini dapat dinyatakan bahwa pada awal 

pemanasan, lilin parafin menyerap panas sensibel 

dan kemudian diikuti oleh penyerapan panas laten 

yang berlangsung pada temperatur hampir konstan. 

Grafik tersebut juga memperlihatkan perpindahan 

panas yang terjadi selama proses peleburan sangat 

didominasi oleh perpindahan panas konduksi. 

Sedangkan pada proses pembekuan, temperatur 

parafin menurun dengan cepat, dan perpindahan 

panas seluruhnya terjadi secara konduksi. 

 

 
 

Gambar 5. Distribusi temperatur lilin parafin - 4% 

Al2O3  

 

Namun demikian, karakteristik perpindahan 

panas lilin parafin dengan sebaran dispersi - 4% 

Al2O3 menunjukkan bahwa pada saat awal proses 

pemanasan, temperatur PCM meningkat dengan 

cepat sampai temperatur leleh parafin dan setelah 

temperatur mencapai 60 
o
C, kenaikan temperatur  

cererung konstan, sebagaimana diperlihatkan pada 

gambar 5. Hal ini menunjukkan bahwa setelah PCM 

melebur dan mencapai fasa cair, perpindahan panas 

yang dominan terjadi adalah perpindahan panas 

konveksi.Berdasarkan grafik juga terlihat temperatur 

pada T1 dan T2 tidak mencapai 55
o
C, hal ini juga 

membuktikan bahwa PCM yang berada pada bagian 

atas pipa telah mencair seluruhnya dan akibat 

adanya konveksi alamiah dalam fasa cair yang 

mengakibatkan pergerakan fluida ke bagian atas 

menuju permukaan tabung penukar panas.      

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh partikelalumina 

jauhlebih jelasdalam proses pemadatan dari 

padaproses peleburan. Karena, pada proses menjadi 

padat, perpindahan panas didominasi 

olehkonduksi.Disamping itu, selama proses menjadi 

padatan,lapisanpadatterbentuk 

daripermukaanperpindahan panas dantetapbergerak 

dengan pola sejajar.Meskipunkonveksi alamiterjadi 

pada PCMcair ditahapsebelumnya,laju perpindahan 

panas ini berkurangcepat karenaproses menjadi 

padatanberlangsung dan modus perpindahan panas 
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menjadididominasi oleh perpindahan panas 

konduksi. 

 

Kesimpulan 

 

1. Penambahan partikel yang memiliki 

kondukstivitas termal tinggi, akan mampu 

meningkatkan konduktivitas termal lilin parafin, 

untuk pemakaian sebagai material penyimpan 

panas.  

2. Penambahan partikel yang memiliki 

kondukstivitas termal tinggi, akan menurunkan 

panas laten material penyimpan panas, dan hal 

ini juga mengakibatkan perpindahan panas yang 

terjadi selama proses peleburan dan pemadatan 

didominasi oleh perpindahan panas konduksi.  

3. Pengaruh partikel alumina jauhlebih 

jelasteramati pada prosessolidifikasidari 

padaproses peleburan. Karena,proses solidifikasi, 

berlawanan dengan proses peleburan, yang 

didominasi olehkonduksi. 

4. Partikel yang terdispersi padaPCM, 

dibandingkan dengan PCM tanpa partikel, dapat 

memiliki tingkatekstraksipanasjauh lebih 

tinggiselama prosessolidifikasikarena 

panaslatenyang lebih rendahdan 

konduktivitastermallebih tinggi. 
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Abstract 

 

Heat Treatment process can increase the quality of materials, and could not be separated in the 

manufacturing industry. The research was conducted on bush 25 OEM & 25SH OEM with hardness testing, 

metallography, and microstructure. Results of testing the surface hardness and core hardness values showed 

25SH OEM has better value than 25 OEM. The Microstructure test results showed the number of grain 25SH 

OEM much less than 25 OEM, Thus affecting the material properties. Diffusion process become one 

important factor in the heat treatment process. 

 

Keywords: Bush, Diffusion, Heat Treatment, Hardness Value, Microstructure 

 

PENDAHULUAN 
Perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan 

dan pendinginan logam dalam keadaan padat dengan 

tujuan untuk mengubah sifat-sifat mekanik dan 

struktur mikro dari logam tersebut (Hadi, 2010). 

Tujuan dari perlakuan panas adalah untuk 

menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam 

struktur metalurgi dan dengan demikian sifat pada 

logam. Perlakuan panas dapat mempengaruhi sifat 

dari kebanyakan logam dan paduan. Tetapi paduan 

besi, terutama baja, mengalami kenaikan paling 

signifikan dari segi sifat (Totten, 2007). Perlakuan 

panas sering menjadi bagian pokok dari manufaktur 

yang tidak terpisahkan, tetapi beberapa kali tanpa 

pendekatan industri (Smoljan, 2007). 

Beberapa industri menjadikan proses perlakuan 

panas sebagai proses utama produksinya. Seperti 

industri mobil (Adamczyk & Grajcar, 2007), 

pembuatan baja perkakas (Qamar et al, 2007; 

Qamar, 2009), baja pegas (Htun, Kyaw, Lwin, 

2008), dan pada industri rantai kendaraan bermotor 

(Alfonsius et al, 2012). Pengetahuan dalam aplikasi 

industri rantai kendaraan bermotor sangat penting, 

demi mendukung peningkatan omzet penjualan 

kendaraan, seperti sepeda motor. 

Bush (gambar 1) merupakan salah satu part 

komponen rantai yang diproses di rotary furnace 

(gambar 2) yang merupakan tipe dari continous 

carburizing furnace (Davis, 2002). Mesin ini lebih 

berguna untuk proses yang melibatkan small part 

supplying.  

 
Gambar 1. Komponen Rantai Bush 

Dalam furnace ini terdapat 3 proses utama, yaitu 

karburisasi, kuens, dan temper. Proses karburisasi 

menjadi faktor utama yang menentukan nilai 

kekerasan daripada bush, dimana proses ini berkisar 

antara temperatur 850-950
o
C. Kesuksesan operasi 

dari proses karburisasi tergantung pada tiga variabel 

utama, yaitu temperatur, waktu, dan komposisi 

atmosfer. 

 
Gambar 1. Rotary Furnace 

Proses Difusi atom karbon merupakan 

mekanisme penting dalam peningkatan kekerasan 

komponen bush dalam mesin ini, dimana pada akhir 

proses hingga temper terbentuk protective oxide 

films. Secara umum reaksi dari proses difusi karbon 

dalam proses karburisasi (Jaypuria, 2009) adalah: 

                  

                      

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan nilai 

kekerasan permukaan, kekerasan dalam, dan 

mikrostruktur dari bush 25 OEM dan 25SH OEM. 

Terdapat 4 tahap utama, yaitu pengadaan sampel, 

preparasi sampel, pengujian sampel, dan 

pengambilan data. 

Pengadaan Sampel 

Sampel bush dari tipe 25 OEM dan 25SH OEM 

disiapkan 3 jenis yaitu sebelum proses heat 

treatment, setelah quenching, dan setelah proses 

tempering. 

 Preparasi Sampel 
Preparasi sampel dilakukan untuk 3 jenis sampel 

pengujian, yaitu preparasi sampel untuk pengujian 

kekerasan permukaan, preparasi sampel untuk 

mailto:myrna@metal.ui.ac.id
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pengujian kekerasan dalam, dan preparasi sampel 

untuk foto mikrostruktur. 

Preparasi sampel kekerasan permukaan hanya 

dilakukan pengamplasan saja, untuk membersihkan 

permukaan dari pengotor. Sedangkan untuk 

preparasai sampel kekerasan dalam, untuk 

memudahkan pegangan ketika diamplas, maka harus 

di mounting terlebih dahulu menggunakan bakelit. 

Dan preparasi sampel mikrostruktur menggunakan 

prosedur metalografi, yaitu mounting, grinding, 

polishing, dan etching. Etsa yang digunakan untuk 

melihat struktur mikro adalah Nital 2%, sedangkan 

untuk melihat butir menggunakan Picral 4%. 

Pengujian Sampel 
Untuk pengujian kekerasan permukaan dan 

permukaan dalam menggunakan mesin Vickers 

(gambar 2), mengacu pada ASTM E92 – 82. 

Sedangkan untuk pengujian mikrostruktur 

menggunakan mikroskop optik. 

Gambar 2. Mesin Vickers 

 

HASIL 
Tabel 1. Data Kekerasan Permukaan Sampel Raw Material. 

Jenis Sampel 
Maks Min Rata-rata 

Kekerasan HV 

Bush 25 OEM 231,6 229,1 225,2 

Bush 25SH OEM 244,3 227,3 235,4 
 

Tabel 2. Data Kekerasan Permukaan Sampel After Quench. 

Jenis Sampel 
Maks Min Rata-rata 

Kekerasan HV 

Bush 25 OEM 866,4 836,2 851,8 

Bush 25SH OEM 859,8 835,6 844,6 
 

Tabel 3. Data Kekerasan Permukaan Sampel After Temper. 

Jenis Sampel 
Maks Min Rata-rata 

Kekerasan HV 

Bush 25 OEM 807,6 748,4 783,4 

Bush 25SH OEM 808,1 778,9 787,4 
 

Tabel 4.  Data Kekerasan Dalam Sampel Raw Material. 

Jenis Sampel 
Maks Min Rata-rata 

Kekerasan HV 

Bush 25 OEM 233,4 221,3 220,9 

Bush 25SH OEM 237,8 216,8 225,6 
 

Tabel 5. Data Kekerasan Dalam Sampel After Quench. 

Jenis 

Sampel 

Case 

(mm) 

Maks Min Rata-

Rata 

Kekerasan HV 

Bush 25 

OEM 

0,1 613,1 605,4 608,8 

0,15 488,9 448,0 464,7 

Bush 0,1 634,6 604,5 620,8 

25SH 

OEM 

0,15 550,3 516,3 536,8 

 

Tabel 6. Data Kekerasan Dalam Sampel After Temper. 

Jenis 

Sampel 

Case 

(mm) 

Maks Min Rata-

Rata 

Kekerasan HV 

Bush 25 

OEM 
0,2 517,3 492,4 505,3 

Bush 

25SH 

OEM 

0,3 486,1 461,4 470,4 

 

Tabel 7. Foto Mikrostruktur Bush 25 OEM 

 
Nital 2% Raw Material 

 
Picral 4% AQ 

 
Nital 2% AQ 

 
Picral 4% AT 

 
Nital 2% AT 

 

Tabel 8. Foto Mikrostruktur Bush 25SH OEM 

 
Nital 2% Raw Material 

 
Picral 4% AQ 

 
Nital 2% AQ 

 
Picral 4% AT 

 
Nital 2% AT 
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PEMBAHASAN 
Berdasarkan tabel 1 sampai 3, untuk nilai 

kekerasan permukaan, dapat dilihat bahwa bush 

25SH OEM memiliki nilai kekerasan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan 25 OEM. Perbedaan 

nilai kekerasan disebabkan bahan baku masing-

masing material yang berbeda, dengan perlakuan 

awal yang berbeda. Peningkatan nilai kekerasan 

yang signifikan antara raw material dan after 

quench menunjukkan bahwa difusi atom  karbon 

telah masuk ke dalam sampel bush, dan 

meningkatkan nilai kekerasan material. 

Nilai kekerasan dalam sampel bush 25SH OEM, 

berdasarkan tabel 4 sampai 6, menunjukkan nilai 

kekerasan dalam yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan 25 OEM. Perbedaan nilai kekerasan masing-

masing material berdasarkan kedalaman pengujian 

menunjukkan bahwa kedalaman difusi atom karbon 

berbeda-beda, yang dapat dipengaruhi oleh 

parameter proses karburisasi yang berbeda, dan 

variabel kuens dan temper yang berbeda. 

Berdasarkan tabel 7 dan 8, pada sampel raw 

material dapat dilihat fasa yang muncul adalah 

campuran ferrite dan pearlite. Dilihat juga 

munculnya austenite sisa diantara jarum-jarum 

martensite pada sampel after quenching 

menunjukkan proses quenching yang tidak optimal. 

Serta pada sampel after temper tida didapat lagi 

adanya austenite sisa dan martensite berubah 

menjadi martensite temper. untuk sampel 25SH 

OEM memiliki jumlah batas butir yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan 25 OEM, sehingga memiliki 

daerah rentan yang lebih sedikit & menyebabkan 

material memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi. 

 

KESIMPULAN 
Proses Perlakuan Panas mampu meningkatkan 

kualtas dari material bush. Hasil pengujian 

kekerasan menunjukkan bush 25SH OEM memiliki 

nilai yang lebih baik dari 25 OEM, yang dipengaruhi 

oleh perlakuan awal material dan variable proses 

karburisasi, kuens dan temper. Hasil pengujian 

mikrostruktur menunjukkan bush 25SH OEM dan 

25 OEM memiliki fasa martensite temper pada 

produk after temper, dengan jumlah butir 25SH 

OEM lebih sedikit dibandingkan 25 OEM, sehingga 

mempengaruhi sifatnya. 
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Abstract 

 

Human dependence on fossil energy sources (petroleum and coal) led to massive exploitation of 

energy resources, necessitating the use of alternative energy sources to reduce dependence on fossil energy 

sources. In this study, it will be assessed the potential use of the Lapindo mud as an adhesive on wood 

charcoal briquettes. In this research, the wood charcoal and Lapindo mud mixture composition were varied. 

After going through the combustion examination step, the composition that appropriate to pass this 

examination are mixing composition of charcoal and Lapindo mud with ratio 4:1 and 5:1. The results showed 

that the adhesive Lumpur Lapindo briquettes result a calorific value of 5723 gr/cal (for mixture ratio of 4: 1) 

and 5805 gr/cal (for mixture ratio of 5: 1). Therefore we can conclude that Lapindo mud has the potential to 

be used as an adhesive on wood charcoal briquettes, because the caloric value is greater than charcoal 

briquettes with starch adhesive which only has a calorific value of 5000 gr/cal. 

 

Kata Kunci : Lumpur lapindo, briket arang kayu, nilai kalor.   

 

Isu yang berkembang di Indonesia saat ini 

berkaitan dengan energi yang dibutuhkan sehari-

hari. Banyak masyarakat kita yang bergantung 

dengan bahan bakar minyak (BBM) untuk 

melakukan proses pembakaran. Kita ketahui bahwa 

bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang 

tidak dapat diperbaharui sehingga, dapat habis pada 

masanya kelak. Hal tersebut mendorong berbagai 

kalangan melakukan berbagai upaya untuk 

mendapatkan sumber-sumber energi alternatif 

sebagai pengganti BBM dan gas. 

Di beberapa daerah, arang menjadi bahan bakar 

yang kerap digunakan dalam memasak. Misalnya 

saja di pedesaan, masyarakat cenderung memilih 

arang atau kayu karena bahan bakunya yang murah 

dan mudah didapatkan. Namun demikian, masih 

terdapat beberapa kelemahan pada bahan bakar 

arang dan kayu, misalnya pengaturan api yang tidak 

mudah dan penggunaannya yang tidak praktis. 

Selain itu, asap hasil pembakaran kayu dan arang 

tersebut kurang disukai oleh pengguna. 

Dalam pengembangannya, bahan bakar arang 

dimodifikasi menjadi briket dengan berbagai tujuan, 

misalnya meningkatkan efisiensi pembakaran 

maupun untuk menciptakan bahan bakar yang lebih 

ekonomis. Dalam pembuatannya, diperlukan 

komposisi campuran briket yang tepat agar tercipta 

briket dengan karakteristik yang diinginkan. Dalam 

penelitian ini, komposisi campuran briket terdiri dari 

bahan baku utama berupa arang kayu dan perekat 

alternatif. Perekat yang digunakan berasal dari 

lumpur lapindo. Lumpur lapindo memiliki sifat 

sebagai perekat yang dapat meningkatkan nilai kalor 

briket arang. Namun demikian, potensi penggunaan 

lumpur Lapindo dalam briket arang ini perlu dikaji 

lebih lanjut, di antaranya adalah komposisi optimal 

dan karakteristik lumpur lapindo pada briket.    

 

Arang 

Arang adalah residu hitam berisi karbon tidak 

murni yang dihasilkan dengan menghilangkan 

kandungan air dan komponen volatil dari hewan atau 

tumbuhan. Arang umumnya didapatkan dengan 

memanaskan kayu, gula, tulang, dan benda lain. 

Arang yang hitam, ringan, mudah hancur, dan 

meyerupai batu bara ini terdiri dari 85% sampai 98% 

karbon, sisanya adalah abu atau benda kimia 

lainnya. 

Syarat-syarat arang kayu yang bagus untuk 

digunakan adalah mempunyai kandungan arang (fix 

carbon) di atas 75 %, cukup keras ditandai dengan 

tidak mudah patah dan hancur, kandungan abunya 

sampai 5%, kandungan airnya tidak lebih dari 8%, 

kandungan gas terbangnya tidak lebih dari 15%,  

tidak tercemari oleh unsur-unsur yang 

membahayakan atau kotoran yang lainnya dan arang 

benar-benar matang (bukan setengah arang). Hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam pembuatan arang 

adalah bahan baku, alat, tempat, dan teknik yang 

digunakan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Residu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Volatil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
http://id.wikipedia.org/wiki/Abu


Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

51 
 

Jenis arang yang terakhir dan sudah banyak 

terdapat dimasyarakat adalah Briket Arang. Briket 

arang adalah arang yang terbuat dari arang jenis lain 

yang dihaluskan terlebih dahulu kemudian dicetak 

sesuai kebutuhan dengan campuran tepung kanji. 

Tujuan pembuatan briket arang adalah untuk 

menambah jangka waktu bakar dan untuk 

menghemat biaya. 

 

 
Gambar 1. Briket arang kayu 

 

Arang yang sering dijadikan briket arang 

diantaranya adalah arang sekam, arang serbuk 

gergaji, dan arang serasah. Arang- arang tersebut 

terlalu kecil untuk digunakan langsung dan akan 

cepat habis. Sehingga akan lebih awet jika diubah 

menjadi briket arang. Untuk arang tempurung kelapa 

dapat dijadikan briket arang, tetapi hanya tempurung 

yang sudah remuk. Sedangkan tempurung yang 

masih utuh tidak perlu dijadikan briket arang. 

 

Lumpur Lapindo  

Berdasarkan pengujian toksikologis di 3 

laboratorium terakreditasi (Sucofindo, Corelab dan 

Bogorlab) diperoleh kesimpulan ternyata lumpur 

Sidoarjo tidak termasuk limbah B3 baik untuk bahan 

anorganik seperti Arsen, Barium, Boron, Timbal, 

Raksa, Sianida Bebas dan sebagainya, maupun 

untuk untuk bahan organik seperti Trichlorophenol, 

Chlordane, Chlorobenzene, Chloroform dan 

sebagainya. Hasil pengujian menunjukkan semua 

parameter bahan kimia itu berada di bawah baku 

mutu.  

Hasil pengujian LC50 terhadap larva udang 

windu (Penaeus monodon) maupun organisme 

akuatik lainnya (Daphnia carinata) menunjukkan 

bahwa lumpur tersebut tidak berbahaya dan tidak 

beracun bagi biota akuatik. LC50 adalah pengujian 

konsentrasi bahan pencemar yang dapat 

menyebabkan 50 persen hewan uji mati. Hasil 

pengujian membuktikan lumpur tersebut memiliki 

nilai LC50 antara 56.623,93 sampai 70.631,75 ppm 

Suspended Particulate Phase (SPP) terhadap larva 

udang windu dan di atas 1.000.000 ppm SPP 

terhadap Daphnia carinata. Sementara berdasarkan 

standar EDP-BPPKA Pertamina, lumpur dikatakan 

beracun bila nilai LC50-nya sama atau kurang dari 

30.000 mg/L SPP. 

Di beberapa negara, pengujian semacam ini 

memang diperlukan untuk membuang lumpur bekas 

pengeboran (used drilling mud) ke dalam laut. Jika 

nilai LC50 lebih besar dari 30.000 Mg/L SPP, 

lumpur dapat dibuang ke perairan. 

Namun Simpulan dari Wahana Lingkungan 

Hidup menunjukkan hasil berbeda, dari hasil 

penelitian Walhi dinyatakan bahwa secara umum 

pada area luberan lumpur dan sungai Porong telah 

tercemar oleh logam kadmium (Cd) dan timbal (Pb) 

yang cukup berbahaya bagi manusia apalagi 

kadarnya jauh di atas ambang batas. Dan perlu 

sangat diwaspadai bahwa ternyata lumpur Lapindo 

dan sedimen Sungai Porong kadar timbal-nya sangat 

besar yaitu mencapai 146 kali dari ambang batas 

yang telah ditentukan. (lihat: Logam Berat dan PAH 

Mengancam Korban Lapindo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lumpur lapindo 

 

Gambar 2. Kondisi Bencana Lumpur Lapindo 

 

Berdasarkan PP No 41 tahun 1999 dijelaskan 

bahwa ambang batas PAH yang diizinkan dalam 

lingkungan adalah 230 µg/m3 atau setara dengan 

0,23 µg/m3 atau setara dengan 0,23 µg/kg. Maka 

dari hasil analisis di atas diketahui bahwa seluruh 

titik pengambilan sampel lumpur Lapindo 

mengandung kadar Chrysene di atas ambang batas. 

Sedangkan untuk Benz(a)anthracene hanya 

terdeteksi di tiga titik yaitu titik 7,15 dan 20, yang 

kesemunya di atas ambang batas. 

 

Metodologi 

 

Analisa Bahan Dasar 

Dalam penelitian ini, sampel yang dibuat terdiri 

dari dua bahan baku utama, yakni serbuk arang kayu 

dan serbuk lumpur lapindo. Arang kayu dihaluskan 

dengan menggunakan penghalus hingga menjadi 

serbuk kemudian dilakukan proses sieving 

(pengayakan) dengan ukuran 100 mesh.  

Proses selanjutnya adalah menghilangkan kadar 

air pada lumpur lapindo dengan proses pengeringan. 

Pengeringan ini menggunakan lampu berdaya 100 

watt selama 1 hari dengan kapasitas volume lumpur 

Lapindo yang dikeringkan sebanyak 1 liter. 

Penghilangan kadar air ini berfungsi untuk 

membuang zat-zat/gas-gas yang berbahaya dan 

beracun.  Setelah kering, padatan lumpur Lapindo 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wahana_Lingkungan_Hidup&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wahana_Lingkungan_Hidup&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Walhi
http://id.wikipedia.org/wiki/Porong
http://id.wikipedia.org/wiki/Kadmium
http://id.wikipedia.org/wiki/Timbal
http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo
http://www.satudunia.net/files/Lembar%20Info%20PAH%20komnas.pdf
http://www.satudunia.net/files/Lembar%20Info%20PAH%20komnas.pdf
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Chrysene&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Benz%28a%29anthracene&action=edit&redlink=1
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dihaluskan dengan menggunakan penghalus hingga 

menjadi serbuk dan kemudian dilakukan proses 

sieving (pengayakan) dengan ukuran 100 mesh.  

Kedua bahan yang akan digunakan selanjutnya 

dianalisa dengan menggunakan XRF (X-Ray 

Fluorescence). Dari hasil pengujian XRF, dapat 

diketahui unsur-unsur penyusun dari serbuk arang 

kayu dan serbuk lumpur Lapindo. Sehingga, dapat 

dilakukan analisa mengenai unsur-unsur yang 

berperan dalam ikatan antara arang kayu dan lumpur 

Lapindo, serta unsur-unsur yang berperan dalam 

meningkatkan nilai kalori 

 

Mixing 

Proses mixing dilakukan untuk mencampur dua 

bahan yang berbeda agar menjadi lebih homogen. 

Dalam proses pencampuran bahan ini digunakan 

serbuk arang kayu dan serbuk lumpur lapindo 

sebagai bahan campuran. Perbandingan komposisi 

arang kayu dan lumpur lapindo yang digunakan 

adalah 600 cc : 120 cc, 600 cc : 150 cc, 600 cc : 200 

cc, 600 cc : 250 cc, 600 cc : 300 cc, 600 cc : 350 cc, 

dan  600 cc : 400 cc.  

 

Kompaksi 

Proses pencetakan briket dilakukan dengan 

menggunakan alat pencetak (gambar 3). Alat ini 

berdiameter 3 cm dengan ketinggian 5 cm pada 

tabung cetakan briket. Alat kompaksi ini 

menggunakan ulir sehingga didapatkan distribusi 

tekanan yang merata pada briket, dengan kapasitas 

briket yang dihasilkan dalam sekali proses adalah 6 

buah briket. 

 

 
 

Gambar 3. Alat kompaksi 

  

Hasil pencampuran dimasukkan ke dalam 

alat kompaksi kemudian ditekan dengan memutar 

ulir. Briket arang kayu yang telah dicetak, 

dikeringkan pada atmosfer. Setelah kering, 

dilakukan beberapa pengujian untuk mengetahui 

kualitas briket arang kayu yang telah dibuat. 

Pengujian yang dilakukan sebagai berikut: uji kalori,  

uji pembakaran dan uji kadar air.  

Hasil dan Pembahasan 

Analisa bahan dasar lumpur lapindo dan arang 

kayu dilakukan dengan menggunakan analis XRF 

(X-ray Fluoresence). Analisis XRF dilakukan untuk 

mencari kandungan yang terdapat pada serbuk arang 

kayu dan serbuk lumpur lapindo. Komposisi serbuk 

arang kayu dan serbuk lumpur lapindo yang 

terbentuk dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5. 

 

 
Gambar 4. Hasil uji XRF pada serbuk arang kayu 

 

 
Gambar 5. Hasil uji XRF pada serbuk lumpur 

lapindo 

 

Pada gambar 4, komposisi serbuk arang kayu 

menunjukkan unsur-unsur yang mendominasi adalah 

Ca sebesar 56,5%, Cl sebesar 19%, dan K sebesar 

14%. Sedangkan pada gambar 5, komposisi serbuk 

lumpur lapindo menunjukkan adanya unsur utama 

yakni Fe sebesar 37,36 %, Si sebesar 37 %, dan Al 

7% dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1. Dari 

data yang di peroleh dengan menggunakan XRF ini 

dapat diketahui unsur apa yang dapat dengan mudah 

saling berikatan. 

 

Tabel 1. Hasil XRF Lumpur Lapindo dan Arang 

Kayu 

No 
Lumpur Lapindo Arang Kayu 

Unsur Persen (%) Unsur Persen (%) 

1 Fe 37.36 Ca 56.5 

2 Si 37 Cl 19.0 

3 Al 7 K 14.0 

4 Ca 6.67 Fe 2.6 

5 K 5.03 S 2.1 
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Pada pencampuran bahan digunakan 

perbandingan komposisi antara arang kayu dan 

lumpur lapindo sebesar 600 cc : 120 cc, 600 cc : 150 

cc, 600 cc : 200 cc, 600 cc : 250 cc, 600 cc : 300 cc, 

600 cc : 350 cc, dan  600 cc : 400 cc. Pada 

komposisi tersebut dilakukan uji pembakaran, uji 

kalor dan uji kadar air. Pada pengujian pembakaran,  

dapat diketahui bahwa briket yang mudah dibakar 

diindikasikan memiliki nilai kalor yang relatif tinggi. 

Pada komposisi perbandingan antara arang dan 

lumpur lapindo 600 cc : 200 cc, 600 cc : 250 cc, 600 

cc : 300 cc, 600 cc : 350 cc, dan  600 cc : 400 cc  

didapatkan hasil pembakaran yang kurang optimal 

bahkan beberapa briket tidak dapat dibakar. 

Sedangkan pada komposisi perbandingan antara 

arang dan lumpur lapindo sebesar 600 cc : 120 cc, 

600 cc : 150 cc pembakaran dapat dilakukan dengan 

optimal sehingga kedua komposisi ini layak untuk 

lolos dalam tahap pengujian pembakaran dan 

selanjutnya dapat dilakukan pengujian nilai kalori 

dan kadar air.   

 

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pengujian Briket 

No 
Jenis 

Pengujian 

Briket 

dengan 

Perekat 

Tepung 

Kanji 

Briket dengan 

Perekat 

Lumpur 

Lapindo 

5:1 4:1 

1. Nilai Kalori 5000 

cal/gr 

5805 

cal/gr 

5723 

cal/gr 

2. Kadar Air < 8% 7.1 % 4.7 % 

 

Seperti pada tabel 2, menurut Badan Standarisasi 

Nasional Indonesia, briket arang kayu dengan 

perekat tepung kanji memilliki nilai kalori sebesar 

5000cal/gr dengan kadar air maksimal 8%. Pada 

penelitian ini, digunakan pencampuran pertama 

dengan komposisi perbandingan antara serbuk arang 

kayu dan serbuk lumpur lapindo 600 cc: 120 cc, 

didapatkan nilai kalori sebesar 5805 cal/gr dengan 

kadar air sebesar 7,1 %. Namun sampel dengan 

komposisi ini memiliki kelemahan yaitu mudah 

retak, karena penggunaan campuran lumpur lapindo 

sebagai perekat terlalu sedikit.  

Sedangkan pada pencampuran kedua dengan 

menggunakan komposisi perbandingan antara 

serbuk arang kayu dan serbuk lumpur lapindo 600 

cc: 150 cc didapatkan nilai kalori sebesar 5723 

cal/gr dengan kadar air sebesar 4,7%. Briket dengan 

komposisi ini tidak rapuh dan tidak mudah retak 

seperti pada pencampuran pertama.  

Dari hasil yang telah diperoleh, dapat 

dibandingkan antara briket arang kayu dengan 

menggunakan perekat tepung kanji dan dengan 

perekat lumpur Lapindo dan didapatkan bahwa 

briket arang kayu dengan perekat lumpur Lapindo 

memiliki kalori lebih tinggi. Sedangkan pada briket 

arang kayu dengan perekat lumpur Lapindo yang 

memiliki komposisi 600cc:150cc tidak rapuh jika 

dibandingkan dengan komposisi 600cc:120cc. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perbandingan komposisi optimum pada briket arang 

dengan perekat lumpur lapindo adalah 600 cc : 150 

cc karena memiliki nilai kalori yang lebih tinggi 

daripada briket arang kayu dengan perekat tepung 

kanji yang bernilai kalori 5000 cal/gr dan memiliki 

sifat yang tidak rapuh.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kandungan 

lumpur lapindo yang berperan dalam meningkatkan 

nilai kalori briket arang adalah Fe karena memiliki 

nilai konduktivitas termal yang tinggi sehingga 

dapat meningkatkan nilai kalori.  Sedangkan 

komposisi optimum campuran lumpur lapindo dalam 

briket arang untuk mendapatkan briket yang 

memiliki nilai kalori tinggi adalah komposisi dengan 

perbandingan arang:lumpur = 600 cc : 150 cc atau 

4:1 
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ABSTRACT 

This thesis aims to overcome the problems often occur in the area of South Kalimantan, which is a 

power outage due to a lack of electrical power is available compared to the number of users which includes 

the two provinces of South Kalimantan and Central Kalimantan. Where the available power of 260 MW 

while the power needed during peak load for the two provinces is about 295 MW. This thesis discusses the 

modeling of a hybrid power system consisting of wind energy, electrical energy surya.untuk produce 350W. 

for household needs. 

Object of this study is to model the vertical axis wind turbine with a rotor type U savonius one level. 

Testing is done with Wind Speed used each of which is the lowest wind speed 2 m / s, the average wind speed 

of 4 m / s and extreme wind speed 6 m / s. Variations of testing is also done with a variation of two blades, 

three blades, and three blades. and variations in the position of the blade angle 900, angle corner 1000 and 

1200. As for the solar cell testing was carried out by differentiating the number of days the sun shines and the 

angles at the optimum solar cell. 

Based on the optimization results and the discussion that has been done then the power coefficient is 

affected by wind speed, so the greater the power of wind speeds then the coefficient will be smaller. And the 

lowest wind speed 0.7 m / s maximum torque of 1032 Nm obtained at an angle of 900, while the most extreme 

wind speed 6.2 m / s maximum torque of 80.957 Nm obtained at an angle of 900. Optimum torque (70.80 Nm) 

obtained on a combination of the number of blades 2, with 900 blade angle and the wind speed 2 m / s. The 

intensity of the sun on the surface of the inclined plane at optimum (106.25 JM/m2) obtained on a 

combination of the number of day 226, the optimal angle at 150 

Key words: Solar, Wind, Savonius, Solar Cell, Electricity 

PENDAHULUAN 

Di Kalimantan Selatan sering sekali terjadi 

pemadaman listrik dikarenakan kurangnya daya 

listrik yang tersedia dibandingkan dengan jumlah 

pemakai yang meliputi 2 propinsi yaitu Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Tengah. Dimana daya yang 

tersedia sebesar 260 MW sedangkan daya yang 

dibutuhkan pada saat beban puncak untuk 2 propinsi 

tersebut sekitar 295 MW.  

Energi Angin adalah salah satu bentuk 

energi yang tersedia di alam, Pembangkit Listrik 

Tenaga Angin mengkonversikan energi angin 

menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin 

angin atau kincir angin. Menurut kajian tentang 

energi angin ialah angin yang dapat dimanfaatkan 

adalah dengan kecepatan 2,5 m/s sementara untuk 

wilayah Kalimantan yang rata-rata kecepatan antara 

1,5 m/s s/d 5,5 m/s. dengan variasi bulanan kurang 

lebih 10%.  

Berdasarkan data tersebut diatas untuk 

mengatasi permasalahan tersebut perlu 

dikembangkan suatu sistim pembangkit energi 

terbarukan,  energi angin sangat kompeten untuk 

dijadikan tenaga alternatif selain sumber energi fosil. 

Namun sayang potensi ini nampaknya belum dilirik 

oleh pemerintah. Sedangkan energi surya juga sudah 

mulai dikembangkan serta banyak digunakan secara 

luas dalam aplikasinya secara kecil dan menjanjikan 

untuk pengembangan dan penelitian dalam skala 

besar. Peralatan solar sel yang dibuat dengan harga 

yang murah.   

Dengan demikian daerah-daerah dengan 

potensi energi angin rendah, yaitu kecepatan angin 

rata-rata kurang dari 4 m/s, lebih cocok untuk 

dikembangkan turbin angin keperluan mekanikal.  

 

 

Jenis turbin angin yang cocok untuk keperluan ini 

antara lain American Tipe Multi Blade, Cretan Sail 

dan Savonius.  

Hasil Penelitian ini akan akan berupa 

pengembangan sebuah pembangkit listrik tenaga 

hybrid antara tenaga angin dan surya diharapkan 

dengan memanfaatkan energi ini secara optimal 

maka semua permasalahan kelangkaan akan energi 

listrik didaerah ini dapat diatasi dan akan terhindar 

dari pemadaman listrik secara bergiliran, serta lebih 

hemat biaya. Karena biaya yang dikeluarkan relatif 

sedikit dibandingkan kita sepenuhnya menggunakan 

daya listrik dari pembangkit listik milik negara. 

Prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah 

mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi 

putar pada kincir, lalu putaran kincir digunakan 

untuk memutar generator, yang akhirnya akan 

menghasilkan listrik. 

Bagimanapun, istilah “tenaga surya” 

mempunyai arti mengubah sinar matahari secara 

langsung menjadi panas atau energi listrik untuk 

kegunaan kita. dua tipe dasar tenaga matahari adalah 

mailto:idzanimuttaqin@gmail.com
mailto:pra_woto@yahoo.com
mailto:ekamaulana@yahoo.com
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“sinar matahari” dan “Photovoltaic” 

(photo=cahaya, voltaic=tegangan) Photovoltaic 

tenaga matahari melibatkan pembangkit listrik dari 

cahaya. Rahasia dari proses ini adalah penggunaan 

bahan semi konduktor yang dapat disesuaikan untuk 

melepas elektron, pertikel bermuatan negatip yang 

membentuk dasar listrik.  

Sistem Photovoltaic tidak membutuhkan 

cahaya matahari yang terang untuk beroperasi. 

Sistem ini juga membangkitkan listrik di saat hari 

mendung, dengan energi keluar yang sebanding ke 

berat jenis awan. Berdasarkan pantulan sinar 

matahari dari awan, hari-hari mendung dapat 

menghasilkan angka energi yang lebih tinggi 

dibandingkan saat langit biru sedang yang benar-

benar cerah. 

Sedangkan pembangkit listrik tenaga angin 

dan matahari merupakan teknologi Hybrid yang 

terbilang baru dan ramah lingkungan, pertama 

diperkenalkan oleh Guiseppe seorang doktor dari 

perusahaan listrik Italia tahun 1995. Dibandingkan 

dengan pembangkit listrik tenaga angin saja maupun 

tenaga matahari saja, teknologi Hybrid ini jelas lebih 

baik karena tak sepenuhnya bergantung pada 

matahari dan angin. Maka bila langit medung atau 

malam tiba dan matahari lenyap, pembangkit listrik 

akan digerakkan oleh kincir angin jadi listrik pun 

tetap mengalir. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode atau pendekatan secara 

teoritis dan eksperimental. Kajian secara teoritis 

untuk mendapatkan parameter-parameter utama 

dalam sistim pembangkit gabungan tenaga angin dan 

surya dengan berbagai sumber literatur baik berupa 

buku teks maupun internet. Sedangkan pendekatan 

secara eksperimental dilakukan dengan 

mengoptimasi prototype dan menguji performance 

sistim pembangkit gabungan tersebut.  

 

1. Energi Angin 

Prinsip dasar kerja dari turbin angin 

adalah mengubah energi mekanis dari angin 

menjadi energi putar pada kincir, lalu putaran 

kincir digunakan untuk memutar generator, yang 

akhirnya akan menghasilkan listrik. 

Energi kinetik angin diperoleh 

berdasarkan energi kinetik sebuah benda dengan 

massa m, kecepatan v, maka rumus energi angin 

dapat dirumuskan sebagai berikut:
1)

 

E = 0.5 m v
2 
               .................................  (2 . 

1) 

Dimana:  E  = Energi (Joule) 

m = Massa Udara (kg) 

v  = Keceptan Angin (m/s) 

Untuk keperluan praktis sering 

dipergunakan rumus aproksimasi yang 

                                                           
1
 Daryanto Y. 2007 

sederhana, yaitu hanya dengan memperhatikan 

besaran kecepatan angin dan luas penampang 

sudu, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :
2)

 

P = k . A . v
3
                .................................  (2 . 

2) 

Dimana : P = Daya   ( W ) 

k = Konstanta (1,37 . 10
-5

) 

A = Luas penampang (m
2
) 

v = Kecepatan angin (m/s) 

 Efisiensi daya dari turbin adalah :
3)

 

         
        

         
   ………………...   (2 . 

3) 

Sedangkan untuk menentukan atau 

mendapatkan nilai Tip Speed Ratio dengan 

menggunakan persamaan. 

   
      

        
       ………………………   (2 . 4) 

Dimana : B  = jumlah Blade 

 λr  = Tip Speed Ratio 

Sedangkan: 

   
           

  
  ………………………   (2 . 5) 

Dimana :  n = Kecepatan putaran generator 

(Rpm) 

Sedangkan gaya Lift: 

Lift (L) =  0.5 . ρ . U
2
 . A . Cl ……………   (2 . 6) 

Dimana :U
2
  = Arah kecepatan angin 

ρ  = Massa jenis udara kering suhu 30
0
 

Cl   = Coefisien Lift 

 

2. Energi Matahari 

Bagimanapun, istilah “tenaga surya” 

mempunyai arti mengubah sinar matahari secara 

langsung menjadi panas atau energi listrik untuk 

kegunaan kita. dua tipe dasar tenaga matahari 

adalah “sinar matahari” dan “Photovoltaic” 

(photo=cahaya, voltaic=tegangan) Photovoltaic 

tenaga matahari melibatkan pembangkit listrik 

dari cahaya. Rahasia dari proses ini adalah 

penggunaan bahan semi konduktor yang dapat 

disesuaikan untuk melepas elektron, pertikel 

bermuatan negatip yang membentuk dasar listrik.  

Sebelum mengetahui daya sesaat yang 

dihasilkan  kita harus mengetahui energi yang 

diterima, dimana energi tersebut adalah perkalian 

intensitas radiasi yang diterima dengan luasan 

dengan persamaan : 

 E = Ir  x A    …………………………     (2 . 7) 

Dimana : Ir  = Intensitas radiasi matahari ( W/m
2
 

) 

A =  Luas penampang (m
2
 ) 

Sedangkan untuk besarnya daya sesaat yaitu 

perkalian tegangan dan arus yang dihasilkan oleh sel 

Photovoltaic dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

P = V x I   ................................................. (2 . 8) 

Dimana :  P  = Daya (Watt), 

                                                           
2
 Daryanto Y. 2007 

3
 Daryanto Y. 2007 
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V  = Beda potensial (Volt) 

I   = Arus  (Ampere)   

Sedangkan untuk efisiensi solar cell 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

η sc  =   P/E x 100%   ………………….. (2 . 9) 

 

3. Energi Hybrid 

Sedangkan pembangkit listrik tenaga 

angin dan matahari merupakan teknologi Hybrid 

yang terbilang baru dan ramah lingkungan, 

pertama diperkenalkan oleh Guiseppe seorang 

doktor dari perusahaan listrik Italia tahun 1995. 

Dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga 

angin saja maupun tenaga matahari saja, 

teknologi Hybrid ini jelas lebih baik karena tak 

sepenuhnya bergantung pada matahari dan angin.  

Maka bila langit medung atau malam tiba 

dan matahari lenyap, pembangkit listrik akan 

digerakkan oleh kincir angin jadi listrik pun tetap 

mengalir. Ketika tenaga angin mencukupi dan 

dapat memutar baling-baling turbin angin dengan 

kecepatan 4 m/s (18 km/jam), maka generator 

listrik akan berputar dengan kecepatan sekitar 

600 rpm (dengan “Tip Speed Ratio” : λ = 2 ). 

Generator listrik (Alternator) akan menghasilkan 

tegangan listrik AC, karena tegangan listrik ini 

akan disuplai ke baterai maka terlebih dahulu 

diubah menjadi tegangan DC melalui peralatan 

Rectifier. 

 

 
Untuk merancang sebuah turbin angin 

yaitu dengan optimasi aerodinamik yang 

menyertakan parameter desain
4)

 antara lain: 

 Pertama kali harus diperhitungkan kecepatan 

angin rata-rata tahunan guna menentukan 

kecepatan angin operasional. Dan tenaga rates, 

kekuatan struktur diperhitungkan pada 

kecepatan maksimum/badai.  

                                                           
4
  Harrison et. Al. 2000; Wilson et. Al. 1976 

 Rancangan dimulai dengan diameter sudu D 

yang berkaitan dengan skala kuadrat kubik,  

 Jumlah sudu B berpengaruh terhadap 

karakteristik. 

 Perbandingan gaya angkat dan tahanan airfoil, 

Cl/Cd mempengaruhi Cp. Intensitas airfoil 

penting untuk kekuatan struktur. Dan untuk itu 

paling banyak digunakan NACA 63 dan 64. 

 Perbandingan kecepatan ujung sudu λ dengan 

kecepatan angin berpengaruh terhadap 

koefisien prestasi sudu. 

 Soliditas sudu S perbandingan luas sudu total 

frontal arah datangnya angin dan luas sapuan 

rotor yang menurun dibutuhkan untuk 

koefisien prestasi yang optimum. 

Untuk mengoptimasi tenaga surya 

parameter-parameter yang perlu diperhatikan  antara 

lain: 

 Luas Panel Surya 

 Sudut Jatuh Sinar 

 Temperatur 

 Tegangan 

Sedangkan agar dapat menperoleh energi 

optimum dari sisi perletakkan modul/deretan PV 

baik pada unit perumahan maupun bangunan 

komersial, maka ada 5 cara perletakkan 

deretan/modul PV: 

1. Fixed Array 

2. Seasonally Adjusted Tilting 

3. One axis tracking  

4. Two axis tracking  

5. Concentrator Arrays 

 

4. Kriteria Pemilihan Turbin 

Pada umumnya turbin angin yang 

mempunyai jumlah sudu banyak (soliditas 

tinggi) akan mempunyai torsi yang besar. Turbin 

angin jenis ini banyak digunakan untuk 

keperluan mekanikal seperti pemompaan air, 

pengolahan hasil pertanian dan aerasi tambak. 

Sedangkan turbin angin dengan jumlah sudu 

sedikit, misalnya dua atau tiga, digunakan untuk 

keperluan pembangkitan listrik. Turbin angin 

jenis ini mempunyai torsi rendah tetapi putaran 

rotor yang tinggi.  

Jika dikaitkan dengan sumber daya 

angin, turbin angin dengan jumlah sudu banyak 

lebih cocok digunakan pada daerah dengan 

potensi energi angin yang rendah karena Rated 

Wind Speed-nya tercapai pada putaran rotor dan 

kecepatan angin yang tidak terlalu tinggi. 

Sedangkan turbin angin dengan sudu sedikit 

(untuk pembangkitan listrik) tidak akan 

beroperasi secara efisien pada daerah dengan 

kecepatan angin rata-rata kurang dari 4 m/s.  

Sedangkan untuk pemilihan turbin ini 

ada beberapa pertimbangan: 

a. Pertimbangan Diameter Rotor 

b. Pertimbangan Effisiensi Rotor 

c. Pertimbangan Aerodinamik 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

57 
 

d. Pertimbangan Struktur 

Dengan demikian daerah-daerah 

dengan potensi energi angin rendah, yaitu 

kecepatan angin rata-rata kurang dari 4 m/s, lebih 

cocok untuk dikembangkan turbin angin 

keperluan mekanikal. Jenis turbin angin yang 

cocok untuk keperluan ini antara lain American 

Type Multi Blade, Cretan Sail dan Savonius.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Aspek Teknis. 

Dimana akan diketahui perencanaan turbin: 

Diameter turbin =  200 cm 

 Diameter sudu =   10  cm 

 Tinggi Sudu = 250 cm 

Offset   = 125 cm 

 

 
Gambar 4.1. sketsa alat 

 

 
 

Grafik  4.1. TSR dengan variasi jumlah blade pada 

kecepatan angin berbeda 

 

 
Grafik  4.2. Solidity dengan variasi jumlah blade 

pada kecepatan angin berbeda 

 

 
Grafik  4.3. Lift dan Drag pada kecepatan angin 

yang berbeda 

 
Grafik  4.4. Hasil perbandingan Cp dengan v 

 
Grafik  4.5. Hasil perbandingan Cp dengan TSR 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3.   Hasil Perhitungan T vs variasi nilai v 
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Grafik  4.6. Hasil perbandingan Torsi dengan wind 

direction 

Optimasi Energi Angin 

Optimasi dari turbin angin dapat ditinjau dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi dari turbin 

tersebut untuk mendapatkan torsi yang optimum. 

1. Kecepatan angin 

2. Arah kecepatan angin 

3. Suhu udara 

4. Putaran turbin 

5. Sudut sudu 

6. Jumlah sudu 

7. Putaran generator 

8. Kecepatan putar turbin 

9. Jari-jari turbin angin. 

Adapun dari faktor-faktor diatas saya mengambil 3 

faktor yang dianggap paling dominan untuk 

diperhitungkan. 

1. Sudut sudu 

2. Jumlah sudu 

3. Kecepatan angin 

Tabel 4.4. Data hasil optimasi torsi turbin angin 

 
Dari tabel 4.4. dapat diketahui bahwa kombinasi 

level faktor untuk mendapatkan torsi pada sudu 

turbin angin diperoleh pada A1; B1; C1; yaitu  pada 

jumlah sudu 2, dengan sudut sudu 90
0
 pada 

kecepatan angin 2 m/s. Gambar 4.5 menunjukkan 

respon level faktor terhadap torsi paling tinggi. 

 
Gambar 4.2. Perata respon terhadap torsi 

Optimasi Energi Surya 

Optimasi dari energi surya dapat ditinjau 

dari beberapa variebel bebas yang mempengaruhi 

tersebut untuk mendapatkan intensitas yang 

optimum. 

1. Jumlah hari 

2. Sudut jam optimum 

3. Sudut zenith 

4. Kemiringan bidang permukaan 

5. Kemiringan garis lintang 

Adapun dari faktor-faktor diatas saya 

mengambil 2 faktor yang dianggap paling dominan 

untuk diperhitungkan. 

1. Jumlah hari 

2. Sudut jam optimum 

3. Kemiringan bidang permukaan 

 

Tabel 4.5. Data hasil optimasi energi surya 

 
Dari tabel 4.5. dapat diketahui bahwa 

kombinasi level faktor untuk mendapatkan Intensitas 

Matahari pada permukaan bidang miring pada solar 

cell diperoleh pada A3; B1; yaitu  pada hari  226, 

dengan sudut jam optimal 15
0
 Gambar 4.7 

menunjukkan respon level faktor terhadap Intensitas 

Matahari pada permukaan bidang miring yang 

paling tinggi. 

 

 
Gambar 4.4. Rerata respon terhadap Intensitas 

Matahari pada permukaan miring 
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Analisa sistim energi hybrid 

Analisa sistim hybrid ini yaitu penggunaan 

dua energi dimana salah satu energi yang digunakan 

anatara angin dan surya yang paling besar pada saat 

itu yang akan menghasilkan energi untuk menyuplai 

ke baterai dan diteruskan ke inverter.  

 

Tabel 4.6.   Daya total untuk angin dan surya 

tahunan 

 

 
Gambar 4.3. jaring laba-laba daya energy surya dan 

angin 1 tahun 

1. Aspek Ekonomi  
Pertimbangan aspek ekonomi 

pembangkit umumnya meliputi 3 lingkup 

besar, yaitu: (i) biaya investasi awal; (ii) biaya 

operasional; (iii) biaya perawatan pembangkit. 

Sifat ekonomis sebuah sistem pembangkit 

listrik dapat dilihat dari harga jual listrik untuk 

setiap kWh (kilo watt kali jam). Salah satu 

faktor yang mempengaruhi bahwa pembangkit 

listrik-ekonomis (harga jual listrik serendah 

mungkin untuk setiap kWh) adalah biaya bahan 

bakar. Secara umum, biaya bahan bakar untuk 

pembangkit berbahan bakar fosil adalah 80 % 

dari biaya pembangkitan dan untuk pembangkit 

nuklir adalah 50 % dari biaya pembangkitan. 

Pembangkit Listrik Kebutuhan Rumah 

Tangga merupakan sebuah alternatif yang 

murah dan hemat untuk digunakan sebagai 

sumber listrik alternatif selain dari sumber 

energi listrik PLN Dengan menggunakan 

perangkat ini, kita sudah memiliki sumber 

energi sendiri tanpa ketergantungan dengan 

pihak lain, hemat BBM, dan ramah lingkungan. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil 

berdasarkan hasil optimasi dan pembahasan yang 

telah dilakukan adalah: 

1. Koefisien daya dipengaruhi oleh kecepatan 

angin, sehingga dapat dilihat makin besar 

kecepatan angin maka koefisien daya akan 

semakin kecil.  

2. Pada kecepatan angin terendah 0,7 m/s torsi 

maksimal yang didapat 1.032 Nm pada sudut 

90
0
 , sedangkan pada kecepatan angin paling 

ekstrim 6.2 m/s torsi maksimal yang didapat 

80,957 Nm pada sudut 90
0
.  

3. Torsi optimum ( 70.80 Nm ) diperoleh pada 

kombinasi jumlah sudu 2, dengan sudut sudu 

90
0
 dan pada kecepatan angin 2 m/s. 

4. Intensitas Matahari pada permukaan bidang 

miring paling optimum (106.25 JM/m
2
) 

diperoleh pada kombinasi jumlah hari  226, 

dengan sudut jam optimal 15
0
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Perancangan, Pembuatan, dan Pengujian Purwarupa Turbin Aliran Aksial Untuk 

Pembangkit Energi Listrik Mikro Hidro Head Rendah di Aceh 
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Abstrak 

 

Pemanfaatan turbin air aliran aksial pada pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) head rendah di 

Aceh, masih sangat terbatas. Umumnya, PLTMH yang dibangun oleh lembaga pemerintah atau non-

pemerintah menggunakan turbin air jenis impuls aliran melintang (crossflow). Penggunaan turbin jenis ini 

menghendaki tinggi jatuh air yang tinggi (head tinggi), akan tetapi tidak semua daerah di Aceh yang belum 

terjangkau layanan listrik memiliki sungai dengan head tinggi. Disamping itu turbin aliran melintang tidak 

dapat berputar cepat pada head rendah. Menyikapi hal tersebut, turbin aliran aksial diajukan sebagai turbin 

alternatif yang digunakan untuk PLTMH head rendah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai 

pemanfaatan turbin aliran aksial pada head rendah, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan pada 

efisiensi unjuk kerja turbin. Hal ini disebabkan oleh salah satunya adalah belum optimal rancangan sudu 

turbin aliran aksial. Pada penelitian ini, peningkatan efisiensi turbin aliran aksial dilakukan dengan 

merancang beberapa variasi turbin aliran aksial, membuat purwarupa dan melakukan pengujian skala 

laboratorium. Parameter perancangan sudu turbin yang dievaluasi adalah sudut sudu turbin. Berdasarkan 

hasil pengujian diperoleh daya luaran turbin yang hasilkan 3 kW dengan besar efisiensi 54 %. 

 

Kata Kunci: PLTMH head rendah; turbin aliran aksial; sudu turbin; daya , efisiensi turbin 

 

DaftarSimbol 

 

H Headturbin (m) 

N Kecepatanputaranturbin (rev/min) 

Ns Kecepatanspesifik 

P Daya 

Pr Dayarasio (site/reference) 

Q Lajualir (m
3
/det) 

S Luaspenampang tubular 

 Densitasfluida 

g Percepatangravitasi (m/det
2
) 

 Vektorabsolut 

u Kecepatansudurelatif 

 Kecepatanputar (rad/det) 

α Sudutsuduturbin 

re Radius ujungsudu 

ri Radius pangkalhubsudu 

 

 

Sebahagian besar pembangkit listrik tenaga 

mikro hidro (PLTMH) yang beroperasi di kawasan 

propinsi Aceh menggunakan turbin impuls aliran 

jenis aliran melintang (crossflow) sebagai alat 

pengkonversi energi. Pemilihanuntukmenggunakan 

turbin jenis ini mensyaratkan bahwa pembangunan 

PLTMH hendaknya berada pada lokasi yang 

memiliki tinggi jatuh air yang tinggi (head tinggi). 

Namun demikian, tidak semua daerah terpencil di 

Aceh yang belum terjangkau aliran listrik memiliki 

sumber air dengan tinggi jatuhnyayang tinggi 

(Hamdani, et al. 2009).Disampingitu, beberapa 

sumber air di daerah Acehsepertisaluran-saluran 

irigasi 

tradisionaldansungaidenganheadrendahbelumterman

faatkansecara optimal sebagai sumberpenggerak 

pembangkit listrik tenaga hidro. 

Dengandemikianperlu kiranyadipertimbangkan 

pemilihandanpenggunaan jenis turbin yang dapat 

bekerja pada daerah aliran air dengan titik jatuh air 

rendah (head rendah). Menurut Ramos et al, [2009], 

hingga saat ini masih sangat sedikit kajian-kajian 

yang dilakukan mengenai kerja turbin aksial atau 

propeller sebagai turbin pembangkit listrik tenaga 

mikro.Khususnya, untuk menyelesaikan 

permasalahan rendahnya daya luaran yang 

diakibatkan oleh ketidaksesuaian perancangan, 

efisiensi, ukuran dan ketidakstabilan operasi.   

Hamdani et al, [2009], melakukan penelitian 

mengenai pengembangan turbin aliran aksial untuk 

pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) 

head rendah. Terangkum dari hasil penelitian 

menyatakan bahwa potensi sumber energi air yang 

terdapat di Aceh cukup layak dimanfaat untuk 

pengembangan PLTMH dengan menggunakan turbin 

head rendah (2–5 m). Berdasarkan penelitian 

mailto:wansyah_ir@yahoo.com
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tersebut ditemukan bahwa efisiensi turbin hasil 

rancangan jauh lebih kecil dibandingkan efisiensi 

yang diasumsi pada perancangan ukuran utama 

turbin. Sehingga perlu dilakukan kajian lanjut 

terutama mengenai geometri bentuk sudu turbin 

yang belum optimal dan realibilitas unjuk kerja 

elemen-elemen mesin menerima tekanan fluida 

selama turbin beroperasi. Perbaikan rancangan 

turbin dilakukan dengan menelaah literatur 

mengenai turbin tenaga air yang sesuai untuk head 

rendah, memperkecil dan mengoptimalkan geometri 

sudu turbin. Perilaku turbin aliran aksial sangat 

dipengaruhi oleh kondisi aliran fluida dan 

konfigurasi sudu-sudu turbin, terutama pada aliran 

masuk dan keluar serta bentuk turbin itu sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan 

daya luaran turbin yang dipengaruhi oleh faktor 

perancangan, efisiensi, ukuran dan ketidakstabilan 

operasi turbin. Maka, penelitian ini dilakukan 

dengan melakukan perancangan sudu turbin aliran 

aksial menggunakan program aplikasi komputer 

CAD/CAE dan pengujian prestasi turbin. Sehingga 

diperoleh sebuah purwarupa turbin aliran aksial 

dengan efisiensi yang baik berkisar 75% sampai 

dengan 80%. Sejalan dengan tujuan penelitian ini 

adalah untuk mencapai optimalisasi efisiensi turbin 

aliran aksial pada PLTMH head rendah. 

 

Konsep Desain  

 

Teori dasar perancangan turbin hidrohead rendah 

memiliki permasalahan yang berbeda dengan turbin 

hidrohead tinggi. Permasalahan utama yang 

ditemukan pada turbinhead rendah adalah kecepatan 

turbin yang rendah. Hal ini akan berdampak pada 

kemampuan turbin menggerakkan generator dengan 

kecepatan putar yang cukup sehingga mampu 

menghasilkan listrik berfrekuensi standar. 

Pengurangan head biasanya diikuti dengan 

menurunnya kecepatan fluida, maka kecepatan 

benda bergerak dalam hal ini generator juga akan 

ikut turun. Demikian juga halnya bila head 

berkurang, laju alir fluida akan menurun.  Untuk 

mendapatkan daya yang sama dengan turbin ber-

head tinggi, maka laju alir fluida harus ditingkatkan.  

Sebagai akibatnya diameter turbin juga akan ikut 

bertambah besar dan berdampak pada kecepatan 

putar turbin yang akan menurun.  

 

Jenis Turbin 

 

Penentuan jenis turbin pada umumnya 

didasarkan pada kondisi pengoperasiannya. Namun 

demikian, jenis turbin jugadapat dikelompokkan 

menurut kecepatan spesifiknya. Kecepatan spesifik 

turbin hidro dapat ditentukan sesuai persamaan 1. 

 

   
 √  

    …………………………………. 1 

Diantara beberapa jenis turbin yang memiliki 

kecepatan spesifik yang besar adalah turbin aliran 

aksial atau turbin propeller. Hal ini dikarenakan,  

sudut urbin jenis ini bergerak memotong arah aliran 

fluida. Dimana, kecepatan sudut turbin lebih besar 

dibandingkan kecepatan aliran fluida, sebagaimana 

ditunjukkan pada diagram kecepatan untuk turbin 

aliranaksial berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Diagram kecepatan untuk turbin aliran 

aksial 

 

Turbin aliran aksial pada umumnya memiliki 

geometri sudu dengan kurva yang rumit.Sehingga, 

turbin jenis ini membutuhkan biaya tinggi pada 

proses perancangan dan pembuatan.  Turbin aliran 

aksial lebih sesuai untuk digunakan pada system 

pembangkit yang besar. Beberapa penelitian 

sebelumnya,  kebanyakan mengacu pada bagaimana 

menyederhanakan perancangan turbin aliran aksial 

dan penyesuaian system turbin untuk dipergunakan 

pada system pembangkit berskala kecil. Namun 

demikian, sangat sedikit informasi mengenai hasil 

penelitian yang memberikan gambaran mengenai 

pengaruh perancangan geometri sudu terhadap 

prestasi kerja turbin. 

 

Desain Turbin 

 

Perancangan turbin yang optimal dilakukan 

untuk mendapatkan hasil desain turbin dengan 

tingkat efisiensi (Best Efficiency Point/BEP) dan 

daya (Best Power Point/BEP).Salah satu variabel 

yang patut dipertimbangkan untuk mendapatkan 

efisiensi yang baik yaitu modifikasi desain sudu 

turbin. Pada dasarnya sudu turbin, hub dan poros 

merupakan satu kesatuan dari bagian yang berputar 

atau dikenal dengan runner turbin. Pencapaian 

efisiensi turbin melalui modifikasi geometri sudu 

turbin dilakukan dengan tetap mengacu kepada 

konstruksi sudu turbin yang sederhana. Sebagaimana 

diketahui, bentuk sudu turbin sangat komplek 

sehingga mempengaruhi proses pembuatan. 

Sudutsuduturbin () 

Kecepatansuduturbin (r) 

Kecep

atana

liran 

air 

Kecepatan air relatifterhadapsuduturbin 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

63 
 

Perancangan turbin dengan bentuk sudu sederhana 

menjadi perhatian. Penentuan efisiensi turbin dapat 

dihitung menggunakan persamaan 2. 

 

  
 

   
…………………………………. 2 

 

Ramos et al, [2012], menyatakan bahwa 

modifikasi desain turbin untuk mengoptimalkan 

efisiensi turbin mengacu pada penentuan orientasi 

sudu turbin terbaik. Proses identifikasi orientasi sudu 

turbin dapat dikalkulasikan baik menggunakan 

simulasi komputasi maupun eksperimental. 

Gambar2, menunjukkan vektor-vektor yang bekerja 

pada sudu turbin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Vektor kecepatan sudu turbin propeller 

[Ramos et al, 2012] 

 

Kecepatan putar sudu dapat ditentukan 

berdasarkan persamaan 3. 

 

c1 = c2 = ×r …………………………………. 3 

 

Sedangkan kecepatan absolut turbin ditentukan 

oleh laju alir fluida yang melalui sudu-sudu turbin, 

sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 4. 

 

1 = 2s = 
 

 
 

 

    
2   

2 
………………..…….…. 4 

 

Sudut sudu turbin α1 dan α2 pada masukan (inlet) 

dan luaran (outlet) aliran fluida ditentukan 

mengikuti persamaan berikut, 

 

      
 

  
 

 

 
 

 

  
………………..…….…. 5 
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 = 
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 ….….. 6 

 

 

Perubahan sudut sudu turbin pada masukan 

menuju luaran mengakibatkan aliran fluida 

menumbuk sudu turbin menghasilkan putaran dan 

selanjutnya bergerak keluar turbin, seperti terlihat 

pada diagram kecepatan runner turbin [Alexander et 

al, 2009]. 

 

 

Gambar 3. Diagram kecepatan runner turbin  

[Alexander et al, 2009] 

 

 Daya mekanik turbin dihitung dengan 

mempertimbangkan torsi, kecepatan putar sudu, 

densitas massa fluida, debit dan konstanta free-

vortex. 

 

                …………7 

 

Manufaktur Turbin 

 

Penerapan program aplikasi komputer 

CAD/CAE pada proses perancangan konstruksi 

turbin aliran aksial membantu dalam mewujudkan 

bentuk tiga dimensi turbin aliran aksial, 

sebagaimana terlihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil rancangan turbin aliran aksial 

 

Sudu turbin aliran aksial biasanya dibuat 

menggunakan teknologi pengecoran. Akan tetapi 

penerapan teknikini menghendaki biaya produksi 

yang tinggi. Sehingga harga sudu turbin menjadi 

mahal. Terkecuali bila proses pembuatannya 

dilakukan dalam jumlah yang massal. Disamping itu 

karena turbin aliran aksial ini diperuntukkan sebagai 

pengkonversi energy pada pembangkit mikrohidro 

yang biasanya diaplikasikan didaerah pedesaaan. 

Maka, konstruksi sudu turbin juga harus dapat 

dikerjakan oleh sumber daya local dan 

memanfaatkan bahan baku serta teknologi yang 

tersedia. Berikut ini gambar konstruksi turbin dan 

sudu turbin aliran aksial yang telah dikerjakan oleh 

α1( 

u1 V1 

c1 

u2 V2 V2s 

V2t c2 

α2 ( 

1 

3 

4 

2 
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6 

Ket: 

1.Puli 

2.Penstock 
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4.Bantalanporos 

5.Suduturbin 

6.Draft Tube 
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perbengkelan sederhana. 

 

Gambar 5. Hasil pembuatan konstruksi turbin aliran 

aksial 

 

Purwarupa turbin aliran aksial dirancang bangun 

dengan diameter 260 mm serta diperuntukkan 

bekerja pada head efektif 7 m dan debit desain 0,025 

m
3
/s. 

 

PengujianKarakteristikTurbin 

 

Pengujian karakteristik purwarupa turbin aliran 

aksial dilakukan pada fasilitas uji di desa Darul 

Makmur, Kota Subulussalam, Aceh. Diawali dengan 

pengukuran debit air menggunakan alat Propeller 

devicescurrent meters. Hasil pengukuran diperoleh 

debit air sementara sebesar 0,05 m
3
/s dengan debit 

desain Qd sebesar 0,025 m
3
/s.  Pada simulasi,debit 

yang digunakan divariasikan pada 0,015 m
3
/s, 0,02 

m
3
/s dan 0,025 m

3
/s. Besarnya daya turbin yang 

diperoleh berdasarkan perubahan sudut sudu dan 

perubahan debit air diperlihatkan dalam gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengaruh sudut sudu terhadap daya 

dengan debit berbeda 

 

Pada gambar 6 terlihat bahwa daya turbin akan 

meningkat berbanding lurus dengan membesarnya 

sudut sudu turbin, sedangkan pada kapasitas yang 

besar terlihat kenaikan daya turbin yang cenderung 

linier. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan debit 

akan mampu meningkatkan daya turbin. 

Putaran turbin yang diperoleh berdasarkan 

perubahan sudut sudu dan debit air diperlihatkan 

dalam gambar 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar7.Pengaruh sudut sudu terhadap putaran 

turbin dengan debit berbeda 

 

Putaran turbin akan meningkat seiring perubahan 

sudut sudu turbin dari 20 menjadi 25, dan akan 

menurun bila sudut sudu diperbesar menjadi 30 dan 

35

. Hal ini menunjukkan bahwa adanya titik 

optimal sudut sudu untuk memperoleh putaran 

turbin yang mampu menghasilkan putaran generator. 

Efisiensi turbin dapat ditentukan dengan 

membandingkan daya air yang tersedia dengan daya 

turbin hasil pengukuran.Maka, efisiensi turbin 50% 

diperoleh pada perubahan sudut sudu 30 untuk 

berbagai perubahan debit. Efisiensi terbaik 

dihasilkan pada perubahan sudut sudu turbin dengan 

debit terbesar yaitu mencapai 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya titik optimal sudut sudu 

untuk memperoleh efisiensi turbin yang baik.  

 

Kesimpulan 

 

Mengacu pada hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa telah berhasil dikembangkan satu jenis turbin 

aksial head rendah untuk digunakan pada 

Pembangkit Tenaga Listrik Mikrohidro. Berdasarkan 

hasil rancangan dan simulasi diperoleh bahwa turbin 

aliran aksial dengan sudut sudu 30
 

memberikan 

kecepatan, daya dan efisiensi yang lebih baik 

dibandingkan sudut sudu turbin lainnya. 
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Increasing Life-Time and Maintainability of Chain at Two Wheeled Vehicle with 

Using Chain Tighter 
 

Ir. Isman Harianda M.T. 

Politeknik Negeri Medan, Jln. Almamater No. 1, Kampus USU-Medan, 

 

ABSTRACT 

 

The chain damage to due to wear and the length increased very common, also the chain is not maintained 

his life-time are getting shorter. Chain damage can be prevented by regularly maintained, which is the 

correct installation and lubrication. Although it has been maintained, installed and well lubricated, the chain 

is still short-lifetime because of the gap. Gap created due to the installation of the chain should not be too 

tight. To increase the life and maintainability of the chain is been created a tool that can increase the life of 

the chain, which is Chain Tighter where this tool can adjust the chain tension. This Chain Tighter will be 

tested on a chain and it can add life, proved wear chain was reduced by 0.03%, and decreased the length of 

the chain to 0.14%, and after the calculated statistically, test Paired Sample T-Test, the results are quite good 

and the chain can have long-life. And with Chain Tighter, the chain does not need to set any specific times to 

tighten, until the chain is broken (1% increase in length). 

 

Keywords: Chains, Life-Time, Maintainability, Chain Tighter 

 

PENDAHULUAN 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Kendaraan roda dua “Sepeda Motor” adalah 

salah satu alternatif bepergian dari satu tempat ke 

tempat yang lain secara mudah, irit, cepat, luwes, 

efisien, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah, sepeda motor menjadi 

harapan satu-satunya untuk dapat memiliki alat 

transportasi darat pribadi sesuai dengan kemampuan 

ekonominya. Beberapa keunggulan sepeda motor 

dari mobil adalah seperti hemat bensin / bahan 

bakar, lancar di saat macet, mudah dalam urusan 

parkir, biaya perawatan dan operasional yang 

rendah, harga beli yang murah dan terjangkau 

banyak kalangan masyarakat, dan lain -lain. 

Di samping banyak kelebihannya ada juga 

berbagai kekurangan atau kelemahan sepeda motor, 

yaitu seperti ban kempis jika terkena benda tajam, 

dapat tergelincir pada jalanan yang licin ataupun saat 

mengerem mendadak atau rantai tiba-tiba putus 

dapat menyebabkan sepeda motor berhenti, mungkin 

saja akan terjatuh dan menyebabkan terjadi 

kecelakaan. Ini sangat tidak diinginkan. 

Yang paling tidak diinginkan adalah jika rantai 

benar-benar putus saat berkendaraan dan terputusnya 

disebabkan beberapa hal antara lain : 

 

 Terjadinya keausan antara elemen-elemen dari 

rantai yang bergesekan satu sama lainnya, yaitu 

gesekan antara sproket dengan rol, sprocket 

dengan plat dalam (Inner Plate), rol dengan bus, 

rol dengan plat dalam (Inner Plate), bus dengan 

pin, plat dalam dengan plat luar (Outer Plate), 

seperti gambar 1-1. 

 Terjadi kelelahan antara pin dengan plat luar 

(Outer Plate) karena adanya gaya tarik yang 

terjadi menyebabkan sambungan paksa (skrink 

fit) jadi longgar. 

 Terjadinya pertambahan panjang pada plat baik 

plat luar (Outer Plate) maupun plat dalam (Inner 

Plate) akibat gaya tarik pada rantai oleh mesin 

pada saat transmisi daya dan putaran terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1-1 : Bagian dari Rantai (RS. Khurmi, 

2005) 

 

Selain faktor-faktor diatas rantai putus dapat juga 

disebabkan kesalahan teknik saat pemasangan rantai 

antara lain : 

 

 Tidak sesuainya antara rantai dan sproket dimana 

saat pemasangan tidak lurus sisi kiri dan kanan 

ketika bersentuhan. 

 Tidak sempurnanya pada sambungan rantai, 

pemasangan penjepit (klip) berlawanan arah 

putar, jadi bisa terjadi klip lepas saat rantai 

beroperasi. 

 Pemasangan rantai terlalu kencang, akibatnya 

rantai mendapat gaya awal yang menyebabkan 

rantai cepat putus. 

 Rantai tidak dilumasi, keausan akan cepat terjadi. 

 Rantai cepat kotor, karena tidak adanya penutup 

rantai dan benda keras bisa masuk diantara rantai 

dan sproket. 

 

Berdasarkan asumsi diatas penulis ingin meneliti 

pertambahan umur rantai, jika butir-butir diatas 
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sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi rantai masih 

juga berumur pendek. Diduga hal ini disebabkan 

adanya gaya hentakan yang berulang-ulang karena 

rantai dipasang tidak kencang, sehingga 

menimbulkan adanya celah (gap) sekitar (15 – 25) 

mm, lihat gambar 1-2 

 

 
Gambar 1-2 : Celah (Gap) Getaran Rantai  

(P. Sadagopan, 2007) 

 

Dan akibat celah tersebut gesekan antara plat 

luar dan plat dalam semakin meningkat. Dalam 

penelitian ini akan ditambahkan “Alat Pengencang 

Rantai” agar kedua masalah tersebut diatas dapat 

dikurangi sehingga umur rantai menjadi lebih 

panjang. 

Alat Pengencang Rantai ini akan dibuat seperti 

gambar 3-1 pada model penelitian. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

 

Adapun tujuan dari penelitian tentang rantai sepeda 

motor adalah  

 Agar rantai yang digunakan dapat berumur 

panjang, yaitu rantai tidak cepat aus karena 

dengan adanya alat pengencang rantai, maka 

frekuensi gesekan berkurang. 

 Penguna dapat mengetahui cara memelihara 

rantai dengan benar  sesuai dengan instruksi 

manual, 

 Tidak terjadi kecelakaan yang tiba-tiba saat 

berkendaraan misalnya putus rantai secara 

mendadak, 

 Dapat memasang rantai dengan benar, sesuai 

dengan faktor-faktor yang menyebabkan 

kesalahan teknis diatas. 

 Membuat  Alat Pengencang Rantai agar umur-

pakai rantai lebih lama dan mempermudah 

mampu rawat dengan baik, karena tidak ada lagi 

celah yang menyebabkan gaya hentakan, serta 

bila rantai longgar tidak perlu dikencangkan 

setiap saat-saat tertentu. 

 

METODOLOGI DAN PROSEDUR 

PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan agar umur rantai 

bertambah panjang dengan pendekatan bila rantai 

setiap saat dalam keadaan kencang (adanya alat 

pengencang rantai) tidak mengalami hentakan ketika 

beban kejut/tiba-tiba terjadi. Jika hentakan sering 

(berulang-ulang) terjadi rantai akan cepat lelah, 

maka dari itu dibuatlah suatu Alat Pengencang 

Rantai seperti pada gambar 3-1. 

Penulis akan membuat model alat agar dapat 

mengukur pertambahan panjang akibat dari keausan 

dan deformasi : 

 
Gambar 3-1 : Model Penelitian 

 

HASIL  

 

Tabel 4-1 : Data Hasil Keausan Rantai
 

5 
Jam 

Keausan tanpa Alat Pengencang 
Rantai (gram) 

Keausan dengan Alat Pengencang 
Rantai (gram) 

Ke Awal akhir slsih % Awal akhir slsih % 

1 968.22 967.62 0.60 0.06 958.89 958.89 0.00 0.00 

2 967.62 967.23 0.39 0.04 958.89 958.85 0.04 0.00 

3 967.23 967.16 0.07 0.01 958.85 958.55 0.30 0.03 

4 967.16 966.99 0.17 0.02 958.55 958.23 0.32 0.03 

5 966.99 966.91 0.08 0.01 958.23 958.21 0.02 0.00 

6 966.91 966.77 0.14 0.01 958.21 958.02 0.19 0.02 

7 966.77 966.64 0.13 0.01 958.02 957.96 0.06 0.01 

8 966.64 966.62 0.02 0.00 957.96 957.79 0.17 0.02 

9 966.62 966.55 0.07 0.01 957.79 957.68 0.11 0.01 

10 966.55 966.38 0.17 0.02 957.68 957.36 0.32 0.00 

Jumlah   1.84 0.19     1.53 0.16 

 
Tabel 4-2 : Data Hasil Pertambahan Panjang Rantai 

5 
Jam 

Pertambahan panjang tanpa Alat 
Pengencang Rantai (cm) 

Pertambahan panjang dengan Alat 
Pengencang Rantai (cm) 

Ke Akhir Awal Selisih % Akhir Awal selisih % 

1 139.60 139.50 0.10 0.07 139.70 139.65 0.05 0.04 

2 139.65 139.60 0.05 0.04 139.70 139.70 0.00 0.00 

3 139.70 139.65 0.05 0.04 139.70 139.70 0.00 0.00 

4 139.75 139.70 0.05 0.04 139.75 139.70 0.05 0.04 

5 139.75 139.75 0.00 0.00 139.75 139.75 0.00 0.00 

6 139.80 139.75 0.05 0.04 139.75 139.75 0.00 0.00 

7 139.80 139.80 0.00 0.00 139.75 139.75 0.00 0.00 

8 139.80 139.80 0.00 0.00 139.75 139.75 0.00 0.00 

9 139.80 139.80 0.00 0.00 139.75 139.75 0.00 0.00 

10 139.80 139.80 0.00 0.00 139.75 139.75 0.00 0.00 

Jumlah 0.3 0.21   0.1 0.07 
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PEMBAHASAN 

 

Analisa Perhitungan Statistik 

 

Dengan mengunakan perhitungan Statistik SPSS 

yaitu uji beda “PAIRED SAMPLES T-TEST” akan 

dapat dianalisa perbedaan antara memakai Alat 

Pengencang Rantai dengan Tanpa Alat Pengencang 

Rantai, masing-masing  untuk : Keausan dan 

Perpanjangan Rantai. 

Hipotesanya  : ……(Imam Ghozali, 2009) 

 Ho = Kedua rata-rata populasi adalah identik 

sebelum dan sesudah memakai Alat Pengencang 

Rantai (sama/tidak berbeda secara nyata), 

 Hi =  Kedua rata-rata populasi adalah tidak 

identik sebelum dan sesudah memakai Alat 

Pengencang Rantai (tidak sama/berbeda secara 

nyata) 

 

Uji Keausan Rantai:  

 

Disini perhitungan yang dipakai adalah 

menggunakan perhitungan statistik SPSS uji beda 

“Paired Sample T-Test” yaitu dengan memasukkan 

data selisih dari (Tabel 4-1) diatas, baik memakai 

alat pengencang rantai maupun tidak memakai alat 

pengencang rantai, maka didapat 3 tabel sebagai 

berikut (tabel 5-1,tabel 5-2,tabel 5-3):…. (Imam 

Ghozali, 2009). 

Tabel 5-1 :Paired Sample Statistics untuk Keausan Rantai 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 TANPA_ALAT 

         DENGAN_ALAT 

.1840 

.1530 

10 

10 

.17778 

.12623 

.05622 

.03992 

 

Tabel 5-3 :Paired Samples Test untuk Keausan Rantai 

   Pair 1 

   TANPA_ALAT - 
DGN_ALAT 

Paired 
Differences 

Mean .03100 

Std. Deviation .25946 

Std. Error Mean .08205 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower -.15461 

Upper .21661 

t .378 

df 9 

Sig. (2-tailed) .714 

 

Pada tabel 5-1 terlihat ringkasan statistik kedua 

data, untuk data tanpa memakai “Alat Pengencang 

Rantai”, keausan rata-rata 0,1840 gram,  sedangkan 

dengan “Alat Pengencang Rantai” keausan rata-

ratanya =0,1530 gram. Adanya perbedaan sebesar 

=0,031 gram 

 

Pada tabel 5-2 korelasi kedua variabel (-0,441) 

terbalik artinya dengan Alat Pengencang Rantai, 

variabelnya naik, dan nilai probabilitasnya 0,202, 

diatas 0,05 persen (0,202 > 0,05) artinya  

korelasi  kedua variabel tersebut tidak berhubungan, 

tidak erat hubungannya. 

 

Pada tabel 5-3 (output Paired Sample Test) : 

- Ho = Kedua rata-rata populasi adalah 

identik (sama/tidak berbeda secara nyata), 

- Hi = Kedua rata-rata populasi adalah tidak 

identik (tidak sama/berbeda secara nyata) 

 

Berdasarkan perbandingan “t  hitung” dengan “t  

tabel”  yaitu 0,378 < 2,262 …. maka Ho diterima 

artinya tidak ada perbedaan antara memakai Alat 

Pengencang Rantai dengan Tanpa Alat Pengencang 

Rantai. Berdasarkan Probabilitas, nilai pada output 

0,714 >0,05 ,maka Ho diterima… artinya tidak 

ada perbedaan antara memakai Alat Pengencang 

Rantai dengan Tanpa Alat pengencang Rantai.  

 

Uji Perpanjangan Rantai:  

 

Untuk perpanjangan rantai, perhitungan 

memakai statistik SPSS yaitu uji beda “Paired 

Sample T-Test” juga, dengan data selisih, didapat 3 

tabel dibawah ini : 

 
Tabel 5-4 :Paired Samples Statistics untuk Perpanjangan Rantai 

  
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 TANPA_ALAT .0300 10 .03496 .01106 

DGN_ALAT .0100 10 .02108 .00667 

 
Tabel 5-5 :Paired Samples Correlations untuk Perpanjangan 

Rantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 TANPA_ALAT & 
DGN_ALAT 

10 .678 .031 
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Tabel 5-6 :Paired Samples Test untuk Perpanjangan Rantai 

 

Pada tabel 5-4 terlihat ringkasan statistik kedua 

data, untuk  data tanpa memakai “Alat Pengencang 

Rantai”, Perpanjangan rata-rata 0,0300 cm,  

sedangkan dengan “Alat Pengencang Rantai”  

Perpanjangan rata-ratanya =0,0100 cm. Adanya 

perbedaan sebesar  =0,0200 cm 

Pada tabel 5-5 korelasi kedua variabel (0,678), 

dan nilai probabilitasnya 0,031, dibawah 0,05 persen 

(0,031 < 0,05) artinya korelasi kedua variabel 

tersebut berhubungan, erat hubungannya. 

Hipotesanya : (Tabel 5-5) 

 Ho = Kedua rata-rata populasi adalah 

identik (sama/tidakberbeda secara nyata), 

 Hi = Kedua rata-rata populasi adalah tidak 

identik (tidak sama/berbeda secara nyata) 

Berdasarkan perbandingan “t- hitung”dengan “t 

– tabel”(Imam Ghozali, 2009) yaitu 2,449 > 2,262 

….maka Ho ditolak artinya ada perbedaan 

perpanjangan antara memakai Alat Pengencang 

Rantai dengan Tanpa Alat Pengencang Rantai. 

Berdasarkan Probabilitas, nilai pada output 0,037 

<0,05, maka Ho ditolak… artinya ada perbedaan 

perpanjangan antara memakai Alat Pengencang 

Rantai dengan Tanpa Alat Pengencang Rantai. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan : 

 

Berdasarkan analisa perhitungan statistik, diatas 

dapat disimpulkan bahwa : 

 Pada perhitungan statistik keausan rantai tidak 

ada bedanya antara yang menggunakan Alat 

Pengencang Rantai dan tanpa menggunakan Alat 

Pengencang Rantai. Sedangkan prosentase 

keausan rantai mempunyai perbedaan sebesar 

(0,19 – 0,16)% = 0,03 %. 

 Untuk pertambahan panjang rantai (perhitungan 

statistik) terdapat perbedaan antara yang 

menggunakan Alat Pengencang Rantai dan tanpa 

menggunakan Alat Pengencang Rantai , untuk 

prosentase pertambahan panjang  rantai 

mempunyai perbedaan sebesar (0,21 – 0,07)% = 

0,14 %. 

 Karena adanya perbedaan pada perpanjangan 

rantai, baik dianalisa secara statistik maupun 

dengan prosentase adanya perbedaan  0,14 %, 

maka Alat Pengencang Rantai tersebut dapat 

menambah umur rantai sepeda motor dengan 

kriteria baik karena t-hitungnya > t-tabel 

(2,449>2,262). 

 Dengan menggunakan Alat Pengencang Rantai 

tersebut, rantai tidak mengalami hentakan 

(impact force/shot peening) yang dapat 

menyebabkan rantai menjadi cepat lelah 

(mendapat beban fatique). 

 Pada pertambahan panjang tanpa Alat 

Pengencang Rantai, setelah 5 jam ke 7 kalinya 

(lihat Tabel 4-2) rantai tidak bertambah panjang, 

artinya rantai telah mempunyai tegangan sisa 

akibat dari gaya hentakan atau impact force atau 

shot peening yang bersifat tekan (compressive 

stress) sehingga meningkatkan umur-pakai 

rantai. 

 Dengan  Alat Pengencang Rantai dapat 

mempermudah mampu rawat dengan baik, 

karena tidak perlu dikencangkan setiap saat-saat 

tertentu hingga rantai rusak (pertambahan 

panjang 1 %) 

 

Saran : 

 

 Untuk penelitian lanjutan dapat dikenakan 

dengan beban yang bervariabel terhadap ban dan 

tentunya yang masih mampu diterima rantai. 

 Karena rantai bergetar/bergelombang saat 

beroperasi, baik bagian bawah maupun atas, 

maka bagian atas dapat ditambahkan alat yang 

dapat menghentikan getaran tersebut. 
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Pengaruh Temperatur Tuang serta Ukuran Ayakan Pasir terhadap Cacat Porositas 

dan Blowhole Coran Al-Si7 yang Dicor dengan Metode Evaporative 
Ivan Junaidy Abdul Karim 

Jurusan teknik mesin Universitas Khairun Ternate 

E-mail: ivanjunaidy@yahoo.co.id 

Abstrak 

Model pengecoran evaporative adalah suatu metode pengecoran dengan menggunakan polystyrene foam 

sebagai pola cetakan yang dibenamkan dalam pasir cetak. Logam cair akan mengisi pola cetakan setelah 

pola cetakan menguap akibat panas. Pengecoran evaporative mempunyai ketelitian yang baik karena benda 

yang dihasilkan sesuai dengan pola cetakan yang dibentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati 

pengaruh temperatur tuang terhadap cacat coran yang dicor dengan metode pengecoran evaporative.  

Paduan Al-Si7 dilebur dalam dapur krusibel kemudian dilakukan penuangan pada temperatur tuang 680, 

710 dan 740
o
C, dengan menggunakan pola cetakan polystyrene foam dengan variasi kerapatan 0.007g/cm

3
, 

serta dengan ketebalan 3, 5, 7, dan 11 mm, yang dipadatkan dalam wadah cetakan yang menggunakan  pasir 

silika dengan variasi ukuran ayakan pasir 0.2, 0.5 dan 0.8 mm.  Peningkatan temperatur tuang 

meningkatkan persentase porositas. Porositas tertinggi pada temperatur tuang 740
o
C yang mencapai nilai 

2.09% dan porositas terendah 0,5% pada temperatur tuang 680
o
C. Porositas menurun dengan naiknya 

ukuran ayakan pasir. Ukuran ayakan pasir 0.2 mm memiliki porositas terbanyak yaitu 2.09% dibanding 

dengan porositas pada ukuran ayakan 0.8 mm mencapai 1.91%. Secara visual terlihat semakin besar ukuran 

ayakan pasir semakin kecil cacat (blowhole) serta semakin kecil pula bekas butir pada permukaan coran. 

Kata kunci: Pengecoran evaporative, ayakan pasir, porositas, blowhole,  polystyrene foam 

 

1. Pendahuluan 

 

Kebutuhan logam aluminium dewasa ini semakin 

meningkat, terutama pada industri komponen mesin 

seperti blok mesin, silinder, piston, dan lain 

sebagainya. Aluminium memiliki beberapa 

kelebihan dibanding logam lainnya, aluminium lebih 

ringan dari baja, tembaga, maupun kuningan. 

Aluminium juga memiliki titik lebur yang rendah, 

sehingga lebih mudah difabrikasi. Kekuatan dari 

aluminium murni tidak sebaik logam-logam lainnya, 

namun hal ini dapat diatasi dengan memadukan 

aluminium dengan logam-logam lainnya seperti 

tembaga, magnesium, silikon, mangan dan seng.  

Model pengecoran evaporative adalah suatu metode 

pengecoran dengan menggunakan polystyrene foam 

sebagai pola cetakan yang dibenamkan dalam pasir 

cetak. Logam cair akan mengisi pola cetakan setelah 

pola cetakan menguap akibat panas. Pengecoran 

evaporative mempunyai ketelitian yang baik karena 

benda yang dihasilkan sesuai dengan pola cetakan 

yang dibentuk.  Benda dengan ukuran besar dan 

rumit dapat diproduksi dengan cara ini, misalnya 

blok mesin. 

Pada proses penuangan, hidrogen yang larut selama 

peleburan akan tertinggal setelah proses 

pembekuannya, karena kelarutannya pada fasa cair 

lebih tinggi dari pada fasa padat. Gas yang 

dikeluarkan dari larutan akan terperangkap pada 

struktur padat. Gas yang dikeluarkan bernukliasi 

pada cairan selama pembekuan dan  diantara fasa 

padat cair.  

Banyaknya porositas yang terjadi pada pengecoran 

paduan aluminium tidak saja tergantung dengan 

banyaknya kandungan gas hidrogen yang terabsorbsi 

oleh logam, tetapi tergantung juga pada kecepatan 

pembekuan logam dalam cetakan. Makin rendah 

kecepatan pembekuan kemungkinan terjadinya 

porositas akan lebih besar. 

Penelitian tentang pengaruh temperatur tuang 

terhadap porositas pada pengecoran evaporative 

dilakukan oleh: Shin dan Lee (2004) mengatakan 

peningkatan temperatur penuangan nilai  prositas 

dan semakin tinggi pada ketebalan pola cetakan 7 

mm. Bichler dkk. (2002) mengungkapkan seiring 

dengan peningkatatan temperatur tuang maka 

semakin besar pula persentase porositas. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh temperatur 

penuangan serta ukuran butiran pasir terhadap cacat 

porositas serta blowhole coran Al-Si7 yang dicor 

dengan metode evaporative. 

 

2. Metodologi 

Bahan yang digunakan adalah Al-Si7, dengan 

komposisi seperti pada Tabel 1. Pola cetakan dibuat 

dari polystyrene foam dengan tiga jenis kerapatan 

masing-masing  0.007 g/cm
3
, Pasir cetak yang 

digunakan adalah pasir silika dengan variasi ukuran 

diameter pasir 0.2, 0.5 dan 0.8 mm. Penelitian ini 

diawali dengan pembuatan pola cetakan yang 

menggunakan polystyrene foam dengan variasi 

kerapatan 0.007 g/cm
3
 dengan ketebalan pola 

cetakan 3, 5, 7 dan 11 mm serta panjang pola 180 

mm (Gambar 1).  

Wadah cetakan berbentuk kotak disiapkan untuk 

menempatkan pola cetakan sebelum pasir cetak 

dipadatkan menutupi seluruh permukaan pola 

cetakan. Penuangan dilakukan setelah logam cair 
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mencapai temperatur penuangan 740
o
C pada dapur 

krusible.  

Pengujian porositas dilakukan dengan cara 

pengukuran masa jenis, melalui pengukuran berat 

specimen di udara dan di dalam air murni, masa 

jenis aktual specimen ditentukan persamaan dibawah 

(Shin dan Lee, 2004). 

   
    

     
  (g/cm

3
)  

Dimana :        massa jenis aktual 

           massa jenis air 

                      berat kering spesimen 

                      berat specimen dalam air 

Presentase porositas tiap specimen dihitung dengan 

menggunakan persamaan. 

             [  
  

   
]      

dimana :         massa jenis teoritis paduan Al-Si7 

(2,658 g/cm
3
) 

Tabel 1 Hasil uji komposisi Aluminium Al-Si7% 

Un

sur 

Si Fe Cu Mn M

g 

C

r 

Zn S

n 

Ti 

% 7.

06 

0.

49 

0.0

63 

0.0

05 

0.

33 

 0.

35 

 0.

19 

 

  

Gambar 1. Pola cetakan polystyrene foam 

 

3. Hasil dan pembahasan 

a. Porositas 

Semakin tinggi temperatur tuang semakin besar 

persentase porositas (Gambar 2). Pada temperatur 

tuang rendah kesempatan terbentuknya porositas 

semakin sedikit karena jarak pembekuan yang 

pendek, sebaliknya  pada temperatur tuang yang 

tinggi porositas semakin banyak karena jarak 

pembekuan yang panjang sehingga kesempatan 

untuk terbentuknya gas semakin besar. Hal ini sesuai 

dengan peryataan Chen dan Ravindran (2000), 

semakin panjang kecepatan pembekuan semakin 

menurunnya kerapatan aluminium. Ini dibuktikan 

dengan nilai porositas tertinggi pada temperatur 

tuang 740
o
C yang mencapai nilai 2.09% dan 

porositas terendah 0.5% pada temperatur tuang 

680
o
C. 

 

Gambar 2. Grafik hubungan antara temperatur tuang 

dengan persentase porositas 

 

 

Gambar 3. Grafik hubungan antara ukuran ayakan 

pasir dengan persentase porositas 

 

 

 

 

 

 

Porositas menurun dengan naiknya ukuran ayakan 

pasir (Gambar 3). Terlihat pada tiap-tiap temperatur 

tuang hubungan permeabilitas pasir terhadap 

persentase porositas. Semakin besar ukuran ayakan 

pasir sifat permeabilitas cetakan semakin baik. 

Permeabilitas pasir cetak yang rendah 

mengakibatkan udara atau gas yang berasal dari 

pembakaran foam dengan cairan logam sulit untuk 

keluar dari cetakan, dengan demikian menyebabkan  

kemungkinan terjadi porositas semakin basar. Hal ini 

dibuktikan temperatur 740
o
C pada ukuran ayakan 

pasir 0.2 mm memiliki porositas terbanyak yaitu 

2.09% dibanding dengan porositas pada ukuran 

ayakan pasir 0.8 mm mencapai 1.91%.   

b. Pengaruh ukuran ayakan pasir terhadap cacat 

blowhole 

Terlihat secara visual permukaan coran yang 

menggunakan ukuran ayakan pasir 0.2 mm memiliki 

cacat yang sangat menonjol diantaranya terdapat 

lubang-lubang (blowhole) yang agak besar serta 

terlihat bekas batas butir polystyrene foam. 

Penampakan cacat pada permukaan coran dengan 

menggunakan ukuran ayakan pasir 0.2 mm terlihat 
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lubang-lubang (blowhole)  pada permukaan coran 

semakin kecil, serta bekas batas butir semakin 

berkurang, sedangkan pada permukaan coran dengan 

menggunakan ukuran ayakan pasir 0.8 mm terlihat 

cacat (blowhole) terbilang sangat minim dibanding 

dengan cacat pada pasir dengan ukuran ayakan 0.2 

mm dan 0.5 mm serta batas butir pada permukaan 

coran terlihat semakin tidak jelas (Gambar 4). 

Semakin besar ukuran ayakan pasir semakin kecil 

cacat (blowhole) serta semakin kecil pula bekas 

batas butir pada permukaan coran. Pembentukan 

cacat blowhole dapat dihubungkan sifat 

permeabilitas pasir. Permeabilitas pasir yang baik 

mengakibatkan gas akibat kontak panas cairan 

logam dengan pola cetakan dengan leluasa keluar 

melalui pori-pori pasir cetak, sedangkan sifat 

permeabilitas cetakan yang buruk menyebabkan gas 

terjebak dan membentuk  cacat lobang (blowhole) 

pada permukaan coran. Sifat permebilitas yang baik 

diperoleh pada cetakan pasir dengan ukuran ayakan 

yang besar.  

(a)   (b)  

(c)  

Gambar 4. Pengamatan cacat permukaan coran pada 

jenis ukuran ayakan pasir yang berbeda (a) 0.2 mm. 

(b) 0.5 mm, dan (c) 0.8 mm 

Semakin besar ukuran ayakan pasir cacat batas butir 

semakin tidak terlihat, hal ini disebabkan karena 

sifat kehalusan butiran pasir cetak, sifat kehalusan 

butir pasir cetak dengan ukuran yang kecil 

menyebabkan demensi benda akan terlihat labih 

jelas dibanding dengan ukuran butiran pasir cetak 

yang besar. 

 

 

4. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat diambil 

beberapa kesimpulan yaitu : 

a. Semakin tinggi temperatur tuang semakin besar 

persentase porositas porositas. Porositas tertinggi 

pada temperatur tuang 740
o
C yang mencapai 

nilai 2.09% dan porositas terendah 0.5% pada 

temperatur tuang 680
o
C. 

b. Porositas menurun dengan naiknya ukuran ayakan 

pasir. Ukuran ayakan pasir 0.2 mm memiliki 

porositas terbanyak yaitu 2.09% dibanding 

dengan porositas pada ukuran ayakan 0.8 mm 

mencapai 1.91%.   

c. Semakin besar ukuran ayakan pasir semakin kecil 

cacat (blowhole) serta semakin kecil pula bekas 

butiran styrofoam pada permukaan coran.  
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Dye sensitized solar cell prototypes have been fabricated using organic material dye from skin extraction 

of dragon fruit (Hylocereus undatus) and inorganic material TiO2 (titanium dioxide) with anatase crystal 

structure. The use of TiO2 as an oxide layer varied in temperature 350
0
C and 550

0
C and the holding time is 

varied at 30 minutes and 60 minutes. Then using the analysis of X-Ray Diffraction (XRD) shows the surface 

morphology of the TiO2 hollow cavity with a size range from 64-65 nm. From the BET analyzer obtained that 

surface area of TiO2 is increase significant when the calcination temperature and holding time is given more. 

By UV-VIS the analysis of the skin extraction of dragon fruit (Hylocereus undatus), the wavelength of extract 

dragon fruit skin obtained 458 nm and the absorbance value is 3,009 angstroms. When exposed to sunlight, 

the solar cells convert solar energy into a voltage 32,1 mV and 45,7 mV for the calcination temperature 

350
0
C with a holding time 30 minutes and 60 minutes and for the 550

0
C calcination temperature and holding 

time 30 minutes and 60 minutes produces a voltage 42,3 mV and 59,6 mV respectively on the active area of 4 

cm
2
 with maximum efficiency 0,09%. 

 

Kata Kunci: dye sensitized solar cell, titanium dioxide (TiO2), skin extraction of dragon fruit, calcination 

temperature, holding time. 

 

1. Pendahuluan 

 

Sel surya atau sel fotovoltaik merupakan alat 

yang mampu merubah energi sinar matahari menjadi 

energi listrik. Efek fotovoltaik merupakan dasar dari 

proses konversi sinar matahari (foton) menjadi 

listrik. Perkembangan yang menarik dari teknologi 

sel surya saat ini salah satunya adalah sel surya yang 

dikembangkan oleh Grätzel pada tahun 1991. Sel ini 

terdiri dari sebuah lapisan partikel nano (biasanya 

TiO2) yang direndam dalam sebuah fotosensitizer 

(pemeka cahaya). Sel ini sering juga disebut dengan 

sel Grätzel atau dye sensitized solar cells (DSSC). 

Tingginya efisiensi konversi energi surya menjadi 

listrik dari DSSC merupakan salah satu daya tarik 

berkembangnya riset mengenai DSSC di berbagai 

negara akhir-akhir ini, selain dari proses produksi 

yang sederhana dan biaya produksi yang murah. 

DSSC dengan bahan dasar TiO2 secara umum 

performanya masih belum tergantikan.  

Dewasa ini telah dikembangkan solar cell 

generasi baru yang jauh lebih murah dan mudah 

dibuat yang dikenal dengan dye sensitized solar cell 

(DSSC). Berbeda dengan prinsip kerja solar cell 

konvensional, DSSC menggunakan prinsip 

elektrokimia sederhana untuk menangkap energi 

surya yang selanjutnya dikonversi menjadi energi 

listrik. Pengembangan dari DSSC itu sendiri sudah 

mampu untuk dibuat dengan menggunakan dyes 

berbahan organik. Hal ini sekali lagi mampu 

menekan biaya pembuatan sel surya. 

Penelitian ini dikhususkan untuk mempelajari 

pengaruh dari temperatur kalsinasi dan waktu tahan 

terhadap struktur mikro TiO2 sebagai layer oksida 

dari DSSC dan sifat kelistrikan dari sel surya yang 

disensitisasi dengan ekstrak kulit buah naga.  

Variabel temperatur kalsinasi yang dipakai sebesar 

350
0
C dan 550

0
C dengan variasi waktu tahan 30 dan 

60 menit yang kemudian dijadikan prototype DSSC. 

 

Metodologi 

Peralatan 

Peralatan yang digunakan antara lain adalah kaca 

konduktif Indium Tin Oxide (ITO) yang transparan, 

crucible, pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, mesin 

spin coating, mesin sputtering, multimeter, magnetic 

stirrer, neraca digital, dan furnace muffle. 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah asetonitrile, KI, etanol, I2, serbuk TiO2 

MERCK, asam asetat, ekstrak kulit buah naga, dan 

aquades.  

Prsedur Penelitian 

Preparasi pasta TiO2   

Bahan dasar dari layer oksida Dye Sensitized 

Solar Cell  ini adalah semikonduktor TiO2 buatan 

Merck dengan takaran 3,5 gram yang selanjutnya 

dicampur dengan ethanol sebanyak 15 ml di dalam 

beaker glass. Campuran ini kemudian diletakkan di 

atas stirrer plate yang kemudian diaduk rata dengan 

menggunakan magnetic stirrer. Selanjutnya pasta 

TiO2 disimpan dalam wadah tertutup 
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Preparasi Larutan Elektrolit  
Dalam pengerjaan larutan elektrolit dilakukan 

dengan cara melarutkan campuran antara 0,8 gram 

KI 0,5 M (Potassium Iodide) ke dalam larutan 

acetonitrile sebanyak 10 ml yang kemudian diaduk 

merata. Selanjutnya ditambahkan 0,127 gram I2 

(Iodine) ke dalam larutan tersebut sampai ketiga 

bahan tersebut terlarut dengan sempurna. Kemudian 

simpan dalam botol tertutup.  

Preparasi Larutan Dye Ekstrak Kulit Buah Naga 

Ekstrak kulit buah naga yang digerus dilarutkan 

dengan campuran aquades sebanyak 25 ml, ethanol 

sebanyak 21 ml, dan asam asetat sebanyak 4 ml. 

Kemudian ekstrak yang telah dicampurkan tersebut 

disaring dengan kain kassa agar diperoleh larutan 

dye-nya saja. 

Deposisi Layer Oksida TiO2 

Untuk pendeposisian  lapisan TiO2 dilakukan 

dengan menggunakan mesin spin coating dengan 

putaran 500 RPM (rotation per minute) selama 30 

detik dan 2000 RPM (rotation per minute) selama 90 

detik. Kemudian pasta TiO2 yang telah siap 

diteteskan sebanyak 3 tetes ke atas kaca konduktif 

yang dilanjutkan menekan tombol enter pada mesin 

spin coating sehingga mesin berputar sesuai dengan 

resep yang telah diatur. Setelah mesin berhenti 

didiamkan hasil spin coating tersebut selama 15 

menit. 

Proses Kalsinasi Layer Oksida pada Kaca 

Konduktif 

Kaca konduktif yang telah dilapisi pasta TiO 

dimasukkan ke dalam furnace untuk dilakukan 

proses kalsinasi. Proses kalsinasi ini dilakukan 

dengan variasi temperatur yaitu 350
o
C dan 550

o
C 

dengan waktu holding masing-masing adalah 30 

menit dan 60 menit.  

Sensitisasi Layer Oksida Transparent Conductive 

Oxide 

Untuk pensensitisasian layer oksida terhadap 

larutan dye ekstrak kulit buah naga cukup dilakukan 

dengan mencelupkan Transparent Conductive Oxide 

layer oksida yang telah dikalsinasi ke dalam dye 

larutan kulit buah naga. Kemudian Transparent 

Conductive Oxide diletakkan dengan posisi layer 

oksida menghadap ke atas. Kemudian didiamkan 

selama kurang lebih dua jam sehingga larutan dye 

menyerap sempurna ke dalam layer oksida. Setelah 

didiamkan di dalam larutan dye kulit buah naga, 

layer Transparent Conductive Oxide dibilas dengan 

aquades dan ethanol dan keringkan dengan kertas 

tisu. 

Counter Katalis Elektroda 

Untuk penggunaan counter katalis elektroda 

digunakan coating Pd/Au yang kemudian di-

sputtering dengan mesin coating untuk didapatkan 

penyebaran yang merata dari coating Pd/Au pada 

kaca Transparent Conductive Oxide yang konduktif 

selama 15 menit. 

Assembling Dye Sensitized Solar Cell 

Perakitan Dye Sensitized Solar Cell dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah seperti di bawah 

ini 

1. Satu buah Transparent Conductive Oxide layer 

oksida dan satu buah counter elektroda Pd/Au 

ditumpuk dengan permukaan yang saling 

berhadapan. Kemudian Transparent Conductive 

Oxide disusun membentuk sebuah struktur 

sandwich. Struktur sandwich yang dibuat harus 

dipastikan tidak ada air dan udara yang terperangkap 

dalam prototipe Dye Sensitized Solar Cell. 

2. Diberikan  offset pada ujung masing-masing 

elektroda sebesar 0,5 cm untuk kontak elektrik.  

3. Kedua pinggir sel Dye Sensitized Solar Cell 

yang tidak diberi offset dijepit dengan klip agar 

prototipe melekat sempurna. 

4. Lalu diteteskan 2-3 tetes larutan elektrolit 

triiodide dari kedua ujung offset prototipe Dye 

Sensitized Solar Cell. Gaya kapilaritas akan 

menyerap larutan elektrolit ke dalam layer oksida. 

Pastikan larutan elektrolit menyerap sempurna ke 

seluruh layer oksida. 

5. Dye Sensitized Solar Cell pun sudah siap 

untuk diuji kelistrikannya. 

 

Hasil 

X-Ray Diffraction (XRD) 

Dari hasil pengujia XRD didapat grafik XRD 

seperti pada gambar 1 yang dapat terlihat bahwa 

tidak terjadi perbedaan yang signifikan ketika 

variabel temperatur kalsinasi dan waktu tahan 

diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil XRD serbuk TiO2 dengan 

varisi temperatur kalsinasi dan waktu tahan 

 

Scanning Electron Microscope (SEM) 

Untuk mengetahui morfologi serbuk TiO2 

dilakukan pengujian SEM dengan perbesaran 

20.000x pada msing-masing variabel temperatur dan 

waktu tahan. 
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Gambar 2. Hasil SEM serbuk TiO2 dengan 

perbesaran 20.000x 

 

(a) temperatur 350
o
C holding time 30 menit, 

(b) temperatur 350
o
C holding time 60 menit, 

(c) temperatur 550
o
C holding time 30 menit, 

(d) temperatur 550
o
C holding time 60 menit 

 

BET (Brunauer, Emmet, Teller) 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui luas 

permukaan dari serbuk TiO2 yang dapat 

mempengaruhi sifat kelistrikan dari DSSC. 

Berdasarkan tabel di bawah semakin tinggi 

temperatur kalsinasi dan waktu tahan akan membuat 

luas permukan dari serbuk TiO2 membesar. 

Tabel 1. Pengruh dari variasi temperatur 

kalsinasi dan waktu tahan terhadap luas permukaan 

serbuk TiO2 

Tempera

tur (
o
C) 

Waktu 

Tahan 

Luas 

Permukaan 

350 30 menit 6.619 m
2
/g 

 60 menit 8.853 m
2
/g 

550 30 menit 8.797 m
2
/g 

 60 menit 9.384 m
2
/g 

 

Absorbansi 

Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui 

rentang panjang gelombang yang mampu diserap 

oleh eksrak kulit buah naga terhadap cahaya tampak. 

Selain itu dapat diketahui pula nilai absorbansi yang 

dimiliki ekstrak kulit buah naga sebagai larutan dye 

dari DSSC. Pada pengujian absorbansi ekstrak kulit 

buah naga didapat panjang gelombang sebesar 458 

nm yang berarti bahwa larutan ekstrak kulit buah 

naga dapat menangkap spectrum cahaya maksimum 

sebesar 458 nm dengan nilai absorbansi sebesara 

3,009 angstrom. 

 

 
Gambar 3. Hasil pengujian Absorbansi dari ekstrak 

kulit buah naga 

 

Kelistrikan 

Pada pengujian kelistrikan didapat bahwa 

kenaikan temperatur kalsinasi dan waktu tahan akan 

membuat kenaikan nilai kelistrikan dari DSSC baik 

kuat arus maupun nilai voltase yang dihasilkan 

 

Tabel 2. Pengujian kelistrikan dari DSSC dengan 

variasi temperatur kalsinasi dan waktu tahan 

No

. 
Temperatur 

Waktu Tahan 

30 menit 

Waktu Tahan 

60 menit 

I (µA) 
V 

(mV) 
I 

(µA) 
V 

(mV) 

1. 350
0
C 4,6 32,1 6,2 45,7 

2. 550
0
C 5,1 42,3 7,3 59,6 

 

Pengaruh Variasi Temperatur Kalsinasi dan 

Waktu Tahan terhadap Struktur Mikro dari 

Lapisan Nanopori TiO2 

Pada hasil XRD (gambar 1)serbuk TiO2 akan 

diperoleh besar ukuran partikel dari serbuk TiO2 

dengan variasi temperatur kalsinasi dan waktu tahan 

yang diberikan. Untuk mendapatkan ukuran partikel 

dari serbuk TiO2 tersebut digunakan persamaan 

Scherer seperti di bawah ini: 

 

  
    

     
 

Sehingga didapat perhitungan sebagai berikut : 

Gambar 6. Identifikasi hasil XRD serbuk 

Temperatur 

(
o
C) 

Holding 

Time 

(menit) 

Sudut 

Theta 

Intensitas Cos Theta FWHM 

(derajat) 

FWHM 

(radian) 

Ukuran 

Partikel 

(nm) 

350 30 25,3256 3038,73 0,903891514 0,1338 0,002334067 64,98888 

 60 25,3576 3173,9 0,903652466 0,1338 0,002334067 65,0060 

550 30 25,3473 3215,08 0,90372944 0,1338 0,002334067 65,0005 

 60 25,3431 3084,92 0,90376082 0,1338 0,002334067 64,9982 

A B 

C D 
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Dengan kenaikan temperatur kalsinasi dan waktu 

tahan dari pemanasan lapisan nanopori TiO2 tidak 

menimbulkan perubahan yang signifikan pada 

ukuran partikel TiO2 yang didapat. Hal ini 

dikarenakan serbuk TiO2 yang digunakan 

merupakan hasil sintesis pabrik buatan MERCK 

yang sebelumnya sudah diberikan perlakuan dengan 

temperatur yang setidaknya lebih dari 550
o
C. Hal ini 

menyebabkan tidak terjadi perubahn struktur yang 

signifikan baik besar ukuran partikel dari TiO2 

maupun diameter pori dari serbuk TiO2 yang secara 

visual terlihat dari hasi secara visual terlihat dari 

hasil foto SEM pada gambar 2.  

Namun pada hasil BET (gambar 3) serbuk TiO2 

diperoleh kenaikan luas permukaan serbuk TiO2. 

Pada temperatur 350
o
C dengan waktu tahan 30 

menit didapat luas permukaan TiO2 sebesar 6.619 

m
2
/g dan untuk waktu tahan 60 menit didapat luas 

permukaan sebesar 8.853 m
2
/g. Sedangkan pada 

temperatur 550
o
C dengan waktu tahan 30 menit dan 

60 menit didapat luas permukaan sebesar 8.797 m
2
/g 

dan 9.384 m
2
/g berturut-turut. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi temperatur 

kalsinasi dan waktu tahan yang diberikan pada 

serbuk TiO2 akan meningkatkan luas permukaan 

dari serbuk TiO2 yang akan memberikan pengaruh 

pada proses sensitisasi dan kelistrikan dari DSSC.  

 

Pengaruh Variasi Temperatur Kalsinasi dan 

Waktu Tahan Terhadap Nilai Kelistrikan dari 

DSSC 

Dengan kenaikan temperatur kalsinasi dan waktu 

tahan yang diberikan pada pada lapisan nanopori 

TiO2 memberikan pengaruh semakin meningkatnya 

nilai kelistrikan dari DSSC yang telah difabrikasi 

baik nilai kuat arus dan voltase yang dihasilkan. Hal 

ini tertera pada gambar 5, di mana pada temperatur 

550
o
C dengan waktu tahan 60 menit memiliki nilai 

kelistrikan yang lebih tinggi dibandingkan variasi 

temperatur kalsinasi dan waktu tahan yang lainnya 

yaitu kuat arus sebesar 7,3µA dan nilai voltase 

sebesar 59,6 mV. Dari data terdapat perbandingan 

yang lurus antara nilai luas permukaan dengan nili 

kelistrikan yang didapat. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh luas permukaan dari lapisan 

nanopori TiO2 dari yang semakin besar ketika diberi 

temperatur kalsinasi dan waktu tahan yang semakin 

meningkat yang tentu saja akan membuat proses 

sensitisasi larutan dye ke nanopori TiO2 akan 

semakin cepat dan membuat jumlah foton cahaya 

matahari akan semakin banyak yang tertangkap dan 

dikonversi menjadi listrik. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

yaitu XRD, SEM, BET, dan kelistrikan maka 

didapat kesimpulan bahwa : 

1. Kenaikan temperatur kalsinasi dan waktu 

tahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap ukuran partikel dan diameter pori dari 

serbuk TiO2 yang telah divariasikan temperatur 

kalsinasi 350
o
C dan 550

o
C dan waktu tahan dari 30 

sampai 60 menit. 

2. Kenaikan temperatur kalsinasi dan waktu 

tahan yang diberikan pada lapisan TiO2 akan 

meningkatkan luas permukaan aktif dari lapisan 

nanopori TiO2.  

3. Semakin meningkatnya luas permukaan dari 

nanopori TiO2 akan membuat kenaikan nilai 

kelistrikan pada DSSC. Nilai terbesarnya adalah 

kuat arus sebesar 7,3µA dan nilai voltase sebesar 

59,6 mV dengan efisiensi maksimum 0,09%. 
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Abstract 

 

Energy is one of the important elements in supporting the economic and social  development. Currently, 

fossil fuels are the main contributors in proving the energy sources in the globe. However, their utilizations 

pose the problem of the scarcity and the environmental degradation. The utilization of the renewable energy 

sources can be an alternative approach in reducing on the dependence on the unclean and exhaustible fossil 

resources. Southeast Sulawesi, one of the developing regions in Indonesia, seems posing the problem on the 

energy provision of its communities. However, it is believed that this region has potential local renewable 

resources which can be alternatively utilizes in assisting in fulfilling the needs on  the energy. This paper 

attempts to delivers a discussion on  some potential renewable energy resources in Southeast Sulawesi. The 

methodology of generating this paper is literature study of some journal papers, magazines and government 

data. The paper also includes discussions on the topography-geography condition, the socio –economic 

condition, the electricity condition and the problem and the government policy. It is concluded that this 

regions has many local potential renewable resources such as biomass, wind, solar and hydro which can be 

utilized in supporting the energy provision of its communities in order to support the development.                      

 

Keywords: Southeast Sulawesi, renewable sources, development, potential. 

I. Pendahuluan 

 

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar 

hidup masyarakat secara langsung atau tidak 

langsung memiliki keterkaitan dengan meningkatnya 

penggunaan energi (Nguyen KQ, 2006). Listrik 

adalah salah satu bentuk energi yang telah diterima 

sebagai salah satu kekuatan pendorong 

pembangunan ekonomi semua negara (Kaundinya 

dkk, 2009). Diyakini bahwa ada hubungan yang 

nyata antara kemiskinan dan akses terhadap listrik. 

Tingkat kemiskinan akan meningkat sejalan dengan 

semakin jauhnya akses suatu daerah, dan biaya 

untuk penyediaan listrik di daerah – daerah tersebut 

juga akan  meningkat karena kebutuhan biaya 

transportasi, pemeliharaan dan transmisi yang tinggi 

(Zand dkk, 2009). Diyakini bahwa hampir sekitar 

1.6-2 milyar manusia hidup tanpa akses listrik, 

dimana sebagian besar dari mereka tinggal di 

negara-negara yang sedang  berkembang (Zand dkk, 

2009).   

 

Indonesia, salah satu negara yang sedang 

berkembang,  terdiri dari lebih dari 17.500 

kepulauan. Menurut data dari Biro Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2010, jumlah penduduk di Indonesia 

lebih dari 200 juta,  di mana hampir setengah dari 

jumlah ini  tinggal di wilayah pedesaan. Jumlah 

penduduk di bawah garis kemiskinan di Indonesia 

adalah 12,4%, di mana hampir tiga perempat dari 

jumlah ini tinggal di daerah pedesaan (BPS 2011).   

Menurut data dari Departemen Energi dan 

Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM, 2011), 

rasio kelistrikan di Indonesia adalah 67%. Sisa dari 

persentasi ini, yaitu ekivalen dengan sekitar  19 juta 

rumah tangga, tinggal di wilayah timur Indonesia 

yang sebagian wilayahnya merupakan daerah-daerah 

yang sedang berkembang (ESDM, 2011).  

 

Salah satu faktor yang menghambat program 

penyediaan kelistrikan adalah kondisi topografi dan 

geografi suatu daerah (Dasuki, 2001). Kondisi 

geografi-topografi yang berkepulauan, bergunung 

dan berbukit dari suatu wilayah dapat menyulitkan 

proses pelayanan penyediaan energi listrik sebagai 

akibat dari biaya distribusi dan transmisi yang besar.  

Keterbatasan infrastruktur dan ketidakseragaman 

distribusi populasi penduduk disuatu wilayah juga 

dapat menjadi hambatan dalam proses penyediaan 

kelistrikan bagi masyarakat (Mansur 2010).   

 

Kondisi ketersediaan sumber energi ssat ini juga 

dapat menjadi salah satu penghambat program 

penyediaan listrik. Indonesia saat ini mengalami 

masalah ketidakseimbangan antara penyediaan dan 

dan permintaan energi. Saat ini Indonssia telah 

menjadi negara net importer minyak dan tidak 

memiliki cadangan terbukti minyak yang banyak 

(Partowidagdo 2012). Data dari Departemen Energi 

dan Mineral menunjukan bahwa produksi minyak di 

Indonesia mengalami penurunan dari sekitar 500 

juta barel pada tahun 2000 menjadi sekitar 350 juta 
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barel pada tahun 2010. Dalam jangka waktu ini, nilai 

ekspor minyak mengalami penurunan sedangkan 

nilai impor minyak mengalami peningkatan  (ESDM 

2010).  

 

Energi alternatif dengan menggunakan sumber 

terbarukan memiliki potensi untuk menyediakan 

pelayanan kelistrikan secara lokal. Hal ini akan 

menggurangi hambatan penyediaan listrik yang 

disebabkan oleh kendala geografi dan topografi dan 

kendala ketidakseragaman populasi. Bagi 

masyarakat di wilayah pedesaan, pelayanan energi 

terbarukan berbasis bahan baku  lokal memiliki 

potensi untuk  memberikan penerangan rumah 

tangga, kesempatan belajar bagi anak-anak dan 

orang dewasa pada malam hari  dan sumber energi 

untuk motor listrik kecil, seperti pompa air, untuk 

membantu meningkatkan kehidupan  sosial dan 

ekonomi (Zou dkk 2002). Penggunaan energi ini 

juga relatif tidak tergantung  dari kendala 

keterbatasan, karena sebagian besar sumber-sumber  

energi ini dapat diperbaharui. Selain itu, sebagian 

besar sumber daya ini juga mengakibatkan dampak 

negatif terhadap lingkungan relatif lebih kecil 

dibandingan dengan sumber energi minyak, batubara  

dan gas.   

 

Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi 

yang sedang berkembang di wilayah timur Indonesia 

yang juga sepertinya masih memiliki masalah dalam 

penyediaan energi listrik bagi masyarakat. Namun, 

diyakini bahwa provinsi ini memiliki sumber daya 

alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

pengembangan teknologi energi terbarukan, yang 

dapat menjadi salah satu solusi yang menjanjikan 

dalam menangani masalah kelistrikan.  

  

Makalah ini membahas potensi  pemanfaatan 

energi terbarukan untuk pembangkit listrik di 

Sulawesi Tenggara. Makalah ini disusun kedalam 

sub topik sebagai berikut; Sulawesi Tenggara; 

Kondisi Geografi-Topografi  dan Kondisi Sosial- 

Ekonomi, Kondisi Kelistrikan dan Permasalahnya, 

Beberapa Potensi Sumber Energi Terbarukan di 

Sulawesi Tenggara, Kebijakan Pemerintah, Diskusi 

dan Kesimpulan dan Rekomendasi.   

 

Metodologi dalam membuat makalah ini adalah 

kajian  literatur dari beberapa makalah, majalah dan 

data pemerintah seperti Biro Pusat Statistik (BPS) 

dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM).  

 
II. Sulawesi Tenggara ; Kondisi Geografi-

Topografi dan Kondisi Sosial-Ekonomi  

 

Sulawesi Tenggara terletak di semenanjung 

tenggara pulau Sulawesi. Secara geografis wilayah 

ini terletak  di bagian selatan khatulistiwa, di antara 

02 ° 45 'dan 06 ° 15' Lintang Selatan dan di antara 

120 ° 45 'dan 124 ° 45' Bujur Timur. Bagian terbesar 

dari kawasan ini adalah air (laut) (74% atau 110.000 

km ²). Daratan (26%) terdiri dari pulau utama dan 

pulau-pulau lebih kecil (BPS 2010).  

 

Provinsi ini dibagi secara administratif menjadi 

sepuluh kabupaten, yaitu Buton, Muna, Konawe, 

Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana, 

Kolaka Utara, Buton Utara dan Konawe Utara, dan 

dua kota, yaitu Kendari dan Bau-Bau. Jumlah desa 

lebih dari 2,000 di mana hampir 40% dari jumlah ini 

tinggal di daerah pesisir (BPS 2010).  

 

Secara topografi, Sulawesi Tenggara memiliki 

karakteristik permukaan tanah bergunung-gunung 

dan bergelombang. Luas daerah pegunungan adalah 

1.868.860 ha, yang sebagian besar berada pada 

ketinggian antara 100 sampai 500 meter dengan 

kemiringan 40 derajat (BPS 2010). 

 

Dalam sensus pada tahun 2010, jumlah penduduk 

di provinsi ini lebih dari 2,2 juta jiwa. Mayoritas 

penduduk tinggal di Kolaka dan Kendari (BPS 

2010). 

 

Persentase penduduk yang hidup dibawah garis 

kemsikinan di provinsi ini adalah 14,61% (standar di 

bawah 1 dolar per hari) dan sekitar 91,53% dari 

masyarakat miskin ini  tinggal di daerah pedesaann 

(BPS 2010). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 

sekitar  400 dolar dengan kontribusi utama dari 

sektor pertanian (Indonesia; 2400 dolar) (BPS 2010). 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi 

ini adalah 69 (Indonesia; 71.17), tingkat melek huruf 

dewasa adalah 93,6% & 86,6% untuk pria dan 

wanita (Indonesia; 94,3% dan 87,5%) dan umur 

harapan hidup adalah 70,4 tahun (Indonesia; 70,9) 

(BPS 2010). 

 

III. Kondisi Kelistrikan dan Permasalahanya 

 

Masyarakat Sulawesi Tenggara menggunakan 

listrik yang  pada umumnya bersumber  dari 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan 

masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses 

jaringan listrik PLN menggunakan sumber-sumber 

non-listrik dan minyak tanah (BPS Sultra 2010). 

Jumlah total daya listrik yang digunakan oleh 

pelanggan adalah 356 GWH (BPS 2010), yang 

ekivalen dengan listrik-perkapita sekitar 50 watt 

(Pada tahun 2009, konsumsi total listrik di Indonesia 

adalah 155 TWH atau ekivalen dengan listrik-

perkapita kapita watt 174 (Badan Energi 

Internasional (IEA), 2012)).  
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Gambar 1. Populasi & distribusi Listrik di Sulawesi 

Tenggara 

(Sumber: Rasio elektrifikasi (ESDM Sultra 2011) 

dan penduduk (BPS Sultra 2010)) 

 

 

Provinsi ini memiliki rasio elektrifikasi sebesar 

56%. Persentase ini ekivalen dengan  jumlah rumah 

tangga yang terkoneksi listrik sebesar  307,531 dari 

total 547,924 rumah tangga dan jumlah desa dengan 

koneksi lisrik 1440 dari total 2196 desa (ESDM 

Sultra, 2011).  

Selain dari fakta diatas, di provinsi ini sepertinya 

juga ada ketimpangan dalam pendistribusian listrik 

di antara kabupaten. Gambar 1 menunjukan 

perbandingan rasio elektrifikasi dan distribusi 

penduduk di semua kabupaten dan kota  di Sulawesi 

Tenggara. Data dari rasio elektrifikasi ini  berasal 

dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM 2011) dan data distribusi penduduk berasal 

dari Biro Pusat Statistik Sulawersi Tenggara (BPS 

Sultra 2010). Perbandingan ini menunjukan bahwa 

kota Kendari dan Bau-Bau memiliki rasio 

elektrifikasi tertinggi. Sebaliknya,di beberapa 

kabupaten seperti Konawe Selatan, Bombana dan 

Buton Utara,memiliki  rasio elektrifikasi  kurang 

dari 40%. 

 

IV. Beberapa Potensi Sumber Energi Terbarukan di 

Sulawesi Tenggara 

Sulawesi Tenggara diyakini memiliki potensi 

sumber daya alam yang dapat dikembangkan 

sebagai sumber energi terbarukan untuk membantu 

dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan. Paragraf 

berikut menyajikan beberapa potensi sumber daya 

alam terbarukan diprovinsi ini.  

 

Energi Surya 

Sebagian besar wilayah di Indonesia terletak di 

sekitar garis khatulistiwa. Hal ini memungkinkan 

wilayah-wilayah ini untuk menerima intensitas sinar 

matahari yang tinggi. Dalam sebuah laporan dari 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

(2002), potensi sumber energi berbasis matahari di 

Indonesia adalah  lebih dari 1 miliar MW (Marpaung 

dkk  2007).   

Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah di 

Indonesia yang sangat potensial untuk 

pengembangan energi terbarukan berbasis surya 

karena kondisi geografis wilayah yang terletak 

disekitar garis khatulistiwa. Sebuah studi tentang 

perhitungan intensitas radiasi surya yang dilakukan 

oleh Sudia Dkk (2011) menunjukkan bahwa radiasi 

matahari tahunan di Sulawesi Tenggara adalah 1985 

kWh/m2 (atau 5,57 KWH/m2/day).  

 

Energi Air 

Indonesia diyakini memiliki potensi energi 

berbasis air sebesar 75 GW, yang merupakan salah 

satu cadangan tenaga air terbesar di Asia (Hayes D, 

2004). Sebagian besar dari potensi ini tersebar di 

lebih dari 1300 lokasi dengan beberapa 

kemungkinan skala ukuran dapat dibangun. Sekitar 

setengah dari potensi tenaga air di Indonesia dapat 

dimanfaatkan untuk membangun tenaga air berskala 

dengan kapasitas terpasang 100 MW dan sisanya 

dapat dikembangkan dengan membangun skala yang 

lebih kecil, termasuk proyek mini dan mikro hidro 

(Hayes D, 2004).  

 

 

Tabel 1. 

Beberapa sungai potensial untuk pengembangan 

energi yang terbarukan di Sulawesi Tenggara  

 

N

o 

Sungai Kabupate

n 

Debit  

(M
3
/s

) 

Kapasita

s  (MW) 

1 Newijo Konawe 

Utara 

3 0.8 

2 Lasolo Konawe 

Utara 

124 100 

3 Lalindu Konawe 

Utara 

77 60 

4 Konaweha Konawe 

Utara 

413 200 

5 Lansilowo Konawe  5.1 3 

6 Mosolo Konawe  5.3 4 

7 Lampeapi Konawe  13.8 10 

8 Lawey 

Roraya 

Konawe 

Selatan 

12.3 8 

9 Ngari-

ngari 

Buton 0.35 0.25 

10 Winto 

Winning 

Buton 12.3 10 

11 Kabungka Buton 4.6 2 

12 Sampolaw

a 

Buton 5.4 2.3 

13 Lakaritsu Buton 0.27 0.08 

14 LakangBol

a 

Buton 4 3.1 

15 Lakawa Bombana 0.28 0.21 

16 Emoiko Bombana 0.5 0.375 

0
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17 Sangkona Bombana 0.5 0.375 

18 Labuhan Buton 

Utara 

0.47 

0.3525 

19 Langkoron

i 

Buton 

Utara 

0.28 

0.21 

20 Pohoroa Buton 

Utara 

0.32 

0.24 

21 Langkumb

e 

Buton 

Utara 

0.56 

0.42 

22 Ronta Buton 

Utara 

0.23 

0.1725 

23 Towor Muna 8 6 

24 Katangana Muna 3.5 2 

25 Toki Muna 1.1 0.76 

26 Latobera Muna 0.2 0.15 

27 Lantowu Kolaka 

Utara 

3.2 2.2 

28 Alawatu Kolaka 

Utara 

26.3 20 

29 Tamboli Kolaka 7 4.5 

30 Mangolo Kolaka 1.4 0.8 

31 Oko-Oko Kolaka 2.53 1.6 

(Source ESDM Sultra 2011) 

 

 

Sulawesi Tenggara yang memiliki karakteristik 

topografi pegunungan dan perbukitan dan adanya 

beberapa sungai, sangat potensial untuk 

pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Hal ini 

didukung oleh kondisi bahwa beberapa sungai 

tersebut mengalir di hampir setiap kabupaten/kota di 

provinsi ini (BPS Sultra 2010). Sulawesi Tenggara 

memiliki potensi energi berbasis air sungai lebih dari 

800 MW, yang dapat dibangun dalam skema besar, 

skema mini dan skema mikro (ESDM Sultra 2010). 

Tabel 1 menunjukkan beberapa sungai yang 

potensial untuk pembangkit energi listrik di 

Sulawesi Tenggara.  

 

Energi Biomasa 

 

Beberapa sumber penting dari biomasa di 

Indonesia dapat berasal dari residu padi, kelapa 

sawit, tebu, kelapa, hasil hutan dan limbah hasil 

pengolahan kayu, pertanian dan peternakan hewan 

(ZREU, 2000). Sulawesi Tenggara juga memiliki 

potensi untuk pengembangan energi terbarukan 

berbasis biomasa karena ketersediaan sumber daya 

alam vegetasi yang melimpah.  

Potensi sumber energi terbarukan berbasis 

biomasa di provinsi ini adalah sekitar  800 MW 

(ESDM Sultra 2010). Kondisi ini didukung oleh 

banyak pemanfaatan lahan untuk tanaman. Menurut 

BPS (2010), hutan mendominasi  pemanfaatan 

lahan, dengan hampir 2 juta ha diikuti oleh tanah 

perkebunan (658.186 ha),  tanah kosong / kebun 

tanah (209.068 ha), lahan berhutan (158.731 ha) dan 

lahan sementara (132.299 ha). Dari pemanfaatan 

beberapa lahan ini, setidaknya ada delapan jenis 

tanaman pangan dibudidayakan, yaitu: padi, jagung, 

singkong, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan 

kacang hijau. Selain itu, ada beberapa  tanaman 

perkebunan yang lain, termasuk kelapa, kopi, kapuk, 

lada, pala, cengkeh, jambu mete, kemiri, kakao, gula 

kelapa, vanili, pinang, asam jawa, tembakau, kelapa 

hibrida, kapas, tebu, jahe dan sagu (BPS 2010).   

Selain bentuk energi bersumber vegetasi, energi 

berbasis biogas juga dapat menjadi sumber energi 

alternatif. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya 

terbarukan berbasis biogas lebih dari 10 MW 

(ESDM Sultra 2010). Hal ini didukung oleh kondisi 

bahwa provinsi ini memiliki komoditas produk 

hewan, termasuk ternak besar (sapi, kerbau dan 

kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi) dan 

unggas (BPS 2010). 

 

Sumber Energi Terbarukan yang lain 

 

Selain, energi surya, air, biomassa dan biogas, 

sumber daya alam terbarukan yang lain, seperti 

angin, laut dan panas bumi juga dapat dimanfaatkan 

untuk mendukung penyediaan energi di provinsi ini.  

Angin dapat menjadi salah satu sumber energi 

bagi masyarakat di daerah pesisir. Data ESDM 

Sultra menunjukkan bahwa kecepatan angin rata-rata 

di sebagian besar daerah pesisir di provinsi ini 

adalah 3-5 m / s (ESDM Sultra 2010).  

Selain itu, laut, yang merupakan bagian terbesar 

dari wilayah  di provinsi ini, dapat menjadi pilihan 

lain untuk penyediaan energi dengan pemanfaatan 

teknologi energi gelombang laut, teknologi energi 

pasang surut dan teknologi energi arus laut.  

Sulawesi Tenggara juga diyakini memiliki 

potensi energi panas bumi sebesar lebih dari 380 

MWe (ESDM Sultra 2011). Tabel 2 menunjukkan 

beberapa lokasi yang memiliki potensi untuk 

pengembangan energi yang terbarukan berbasis 

panas bumi.  

 

 

 

 

Tabel 2. Beberapa potensi untuk pengembangan 

listrik tenaga panas bumi lokasi di Sulawesi 

Tenggara  

 

N

o 

Lokasi Kapasita

s 

(Mwe) 

Kabupaten 

1 Lainea 60 Konawe 

Selatan 

2 Pancasila 15 Konawe 

Selatan 

3 Sonae 10 Konawe 

Selatan 

4 Lampeapi 10 Konawe 

5 Wongkolo 5 Konawe 

6 Abuki 20 Konawe 
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7 Kaendi 30 Konawe 

8 Landai 20 Konawe 

9 Puungkolo 15 Konawe 

10 Pebuinga 10 Konawe 

11 Osuntunduho 10 Konawe 

12 Nambomopula 10 Konawe 

13 Pudonggala 10 Konawe 

14 Lemomole_lemb

u 

10 Konawe 

15 Lamopula 10 Konawe 

16 Matandahi 20 Konawe 

17 Anggolom – 

Baebia 

10 Konawe 

Utara 

18 Bahomokule 30 Konawe 

Utara 

19 Wawolessea 10 Konawe 

Utara 

20 Manggolo 50 Kolaka 

21 Sampolawa 5 Buton 

22 Kabungka 10 Buton 

(source; ESDM 2011) 

 

 

V. Kebijakan Pemerintah 

 

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan 

kebijakan energi, di bawah Keputusan Presiden 

5/2006 dan UU 30/2007. Kebijakan ini bertujuan 

untuk memperluas pengembangan teknologi energi 

terbarukan menggunakan sumber daya alam lokal 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, 

untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar 

fosil yang saat ini menjadi sumber utama devisa 

serta pembangunan sosial dan ekonomi dan untuk 

menjamin keamanan energi nasional dan kelestarian 

lingkungan. 

Selain itu, undang-undang (UU 30/2007) juga 

dirancang untuk mendorong upaya pada peningkatan 

akses energi bagi masyarakat di daerah terpencil 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.  

 

 

VI.  Diskusi 

 

Dari presentasi diatas sangat jelas bahwa 

Sulawesi Tenggara, yang merupakan salah satu 

daerah yang sedang berkembang di Indonesia, masih 

memiliki permasalahan dalam penyediaan listrik 

untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rasio 

listrik di provinsi ini yang hanya 56%, sedikit di 

bawah rata-rata rasio di Indonesia (65%). Hal ini 

didukung oleh kondisi listrik per kapita yang jauh 

lebih rendah dari rata-rata di Indonesia. Selain listrik 

per kapita dan rasio kelistrikan yang rendah, 

distribusi rasio kelistrikan di antara kabupatan dan 

kota juga tidak sama.  

Kondisi topografi dan geografi, yang didominasi 

oleh lahan pegunungan dan perbukitan dan beberapa 

pulau, tampaknya memberikan kontribusi terhadap 

masalah dalam penyediaan listrik untuk masyarakat. 

Hal mengakibatkan sistem penyediaan kelistrikan 

terpusat menjadi tidak memiliki nilai ekonomi 

karena akan memerlukan biaya transmisi , distribusi 

dan pemeliharaan yang tinggi.   

Kondisi ketersedian energi nasional saat ini  juga 

dapat menjadi salah satu faktor penghambat. 

Sebagaian besar sistem pembangkit oleh PLN 

menggunakan energi berbasis bahan bakar fossil. 

Sumber tersebut jumlahnya sangat terbatas, sehingga 

sangat memungknkan bahwa penyediaan energi 

untuk masyarakat berbasis energi ini sulit diterapkan 

saat ini ataupun mendatang.     

 

 
Gambar 2. Listrik saat ini penggunaan dan beberapa 

potensi sumber daya energi terbarukan 

 

Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam 

yang melimpah yang dapat digunakan untuk 

pengembangan teknologi energi terbarukan untuk 

menyediakan listrik yang bersih dan 

terdesentralisasi. Posisi di sekitar garis khatulistiwa 

menguntungkan provinsi ini dalam menerima energi 

surya yang relatif tinggi. Selain itu, kondisi tanah 

pegunungan dan perbukitan, adanya banyak sungai 

dan vegetasi yang melimpah yang didukung oleh 

kondisi tropis (lokasi sekitar khatulistiwa) 

memungkinkan daerah ini  mendapatkan sumber 

energi alternatif berbasis tenaga air dan biomassa. 

Potensi panas bumi yang tersebar di beberapa 

kabupaten provinsi ini, juga dapat dimanfaatkan 

untuk menyediakan energi yang relatif 

terdesentralisasi bagi  masyarakat.  

Gambar 2 menunjukan perbandingan 

penggunaan listrik saat ini dan beberapa potensi 

sumber energi terbarukan di provinsi ini. Dari 

perbadingan ini dapat dilihat bahwa potensi sumber 

energi terbarukan memiliki jumlah yang  jauh lebih 

besar dibandingkan dengan penggunaan  listrik ssat 

ini. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya 

terbarukan untuk mendukung penyediaan listrik di 

provinsi ini adalah sangat memungkinkan. Dengan 

demikian, inisiatif pemanfaatan sumber terbarukan 

adalah sangat penting.  
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VII.  Kesimpulan dan Rekomendasi  

 

Makalah ini telah membahas potensi 

pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit 

listrik di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan diskusi 

ini, ada beberapa beberapa kesimpulan dapat 

berikan. 

Sulawesi Tenggara adalah daerah yang sedang 

berkembang yang masih memiliki kendala dalam 

penyediaan listrik untuk masyarakat. Kondisi 

geografis-topografi daerah ini dan kondisi 

ketersediaan energi secara nasional saat ini  

tampaknya menjadi salah satu penyebab kesulitan 

pendistribusian listrik kepada masyarakat.  

Provinsi ini memiliki potensi sumber energi 

terbarukan yang melimpah seperti air, biomassa 

surya, biogas, panas bumi, angin dan laut. Sehingga 

pengembangan teknologi energi  terbarukan dapat 

menjadi salah satu solusi yang tepat dalam 

membantu penanganan masalah pendistribusian 

listrik kepada masyarakat.  

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan 

kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan 

energi terbarukan untuk mendukung upaya pada 

pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil 

untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. 

Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung 

upaya pada peningkatan aksesibilitas listrik bagi 

masyarakat di daerah terpencil.  Sehingga membuat 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan 

sumber daya terbarukan adalah sangat diperlukan.  

Peranan lembaga universitas untuk membuat 

kesadaran masyarakat ini sangat potensial. Hal ini 

disebabkan lembaga ini yang memiliki tanggung 

jawab dalam mentransfer pengetahuan kepada 

mahasiswa, dalam melakukan penelitian, dan dalam 

memberikan kontribusi dalam memberdayakan 

masyarakat. Pentingnya pemanfaatan energi 

terbarukan dapat dimasukan ke dalam tanggung 

jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran mahasiswa, untuk membuat penelitian 

yang berkaitan dengan pengembangan energi yang 

terbarukan dan untuk berkontribusi dalam 

pengembangan masyarakat dengan memberi 

informasi mengenai isu disekitar energi terbarukan 

dan, jika mungkin, dengan menerapkan teknologi 

energi terbarukan hasil penelitian.  
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PERANCANGAN MESIN CONVEYER BELT BERBASIS PLC  

 
Sulis Yulianto, Fadwah Maghfurah, Ery Diniardi 

Jurusan Mesin, Universitas Muhammadiyah Jakarta 

 

Abstark: Kemajuan teknologi pada bidang perencanaan disain permesinan dalam dunia manufaktur  pada 

berbagai kelompok industri sangatlah membantu dalam upaya pencapaian suatu target pada kegiatan 

produksi tersebut baik dari segi kuantitas, kualitas ataupun dalam upaya untuk menekan efesiensi biaya 

produksi, sehingga dengan  mengedepankan aspek tersebut,  maka dalam disain perencanaan mesin 

conveyer untuk pengepakan botol  ini akan mengadopsi sistem otomasi berbasis PLC. Perubahan sistem 

kerja dari system convensional ke system  otomasi  tersebut  diupayakan dapat menghasilkan kegiatan 

produksi yang lebih ekonomis dan praktis dibandingkan dengan system convensional yang ada saat ini. 

Konsep perencanaan dari mesin conveyor untuk pengepakan botol ini sangatlah sederhana dimana 

bertujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi serta dapat menurunkan efisiensi biaya produksi 

yang cukup tinggi akibat dari beban kerja dari tenaga terampil pada system conventional, serta  yang tidak 

kalah pentingnya adalah ketersediaan dari perlengkapan dan peralatanya tersebut mudah didapat, 

diantaranya yaitu PLC, hardware, system pneumatic, sensor, dan lain lain. 

 

Kata kunci: Conveyor belt, PLC, Pneumatic, Efisiensi biaya produksi. 
 

I. PENDAHULUAN 

 
Mesin konveyor belt merupakan salah satu mesin 

yang sering digunakan dalam kegiatan produksi 

yang bersifat masal pada berbagai kegiatan industri 

baik dalam industri manufaktur, consumer good, 

ataupun diberbagai industri lainya. Seiring kemajuan 

teknologi untuk dapat meningkatkan  kapasitas 

produksi maka telah banyak perusahan-perusahan 

besar serta menengah yang telah mengunakan sistem 

mesin berbasis otomasi tersebut, tetapi masih banyak 

pula beberapa industri menengah kebawah yang juga 

masih mengunakan sistem konvensional.   Banyak 

sekali keuntungan yang didapat pada suatu sistem 

mesin konveyor berbasis otomasi ini bila 

dibandingkan dengan sistem convensional, antara 

lain yaitu: 

 

1. Tidak membutuhkan tenaga yang terampil dalam 

pengoperasiannya hal ini dikarenakan oleh mesin 

yang telah diatur dengan suatu program tertentu 

yang tidak perlu diatur ulang. 

2. Energi yang tiada batasnya atau  mudah untuk 

mendapatkannya karena tersedia bebas. 

3. Kepresisian dari pada pekerjaan lebih mudah 

didapat karena dalam melakukan pekerjaan 

tersebut mesin tidak mengenal istilah lelah. 

4. Pengaturan kecepatan kerja dapat diatur sendiri 

bahkan melebihi dari pada kemampuan manusia 

sebagai operator. 

5. Banyaknya ditemukan teknologi baru yang dapat 

menunjang dari kelancaran dan peningkatan 

efisiensi kerja. 

 

Perancangan mesin conveyor berbasis PLC ini 

merupakan sebuah terobosan yang bisa dianggap 

maju dan layak untuk dikembangkan dalam hal ini 

dikarenakan oleh pemanfaatan dari pada sistem 

mekanik yang tergabung kedalam sistem otomasi, 

dimana sistem otomasi tersebut akan berperan 

penting dalam memberikan perintah atau 

eksekusi yang akan digunakan oleh sistem 

mekanik.  

Maka tujuan kegiatan dari penelitian 

perancangan mesin konveyor belt berbasis PLC ini 

adalah untuk memperoleh suatu hasil rancang 

bangun mesin konveyor yang dapat diaplikasikan 

secara mudah serta memiliki nilai ekonomis serta 

bertujuan untuk mendapatkan peningkatan hasil 

produksi yang tinggi. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 
 Perancangan mesin konveyor ini nantinya 

seluruh pergerakan yang dilakukan pada seluruh 

system mesin akan dikontrol oleh program PLC 

yang telah dilakukan pemprograman terlebih dahulu 

seperti contohnya pada system pneumatic 

merupakan suatu gerakan mekanik yang nantinya 

akan dimanfaatkan penggunaannya dalam proses 

pengepakan botol, dimana pada sistem pneumatic 

tersebut akan mengunakan silinder dan solenoid 

yang akan membantu dalam suatu proses kerja. 

Silinder akan terhubung ke solenoid, dan solenoid 

akan terhubung ke PLC dan PLC akan mengatur 

gerakan silinder, dan PLC akan mengeksekusi secara 

terprogram sehingga kerja dari silinder dapat diatur 

dengan mudahnya. Begitu juga halnya dengan 

konveyor yang digunakan untuk membawa barang 

atau produk yang tentunya akan dimanfaatkan dalam 

proses perancangan mesin tersebut. Konveyor 

memililki motor yang nantinya akan terhubung ke 

PLC kemudian PLC akan mengatur pergerakan dari 

motor pada konveyor sehingga pergerakan  dari 

konveyor dapat diatur sesuai dengan perintah yang 

telah dibuat, maka dengan adanya kesatuan kerja 

antara PLC, Pneumatic, dan motor pada  konveyor 

maka akan menciptakan suatu tatanan sistem yang 
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sempurna yang akan membatu dalam suatu proses 

kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kontrol PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Mesin konveyor pengepakan botol 1 

liter berbasis PLC Pneumatic. 

 

Disain mesin pengepakan botol ini menggunakan 

silinder yang terhubung ke tiga buah plat yang akan 

menjadi jalur dari pada botol dan sekaligus penahan 

botol sebelum dimasukan ke box yang telah tersedia, 

kemudian silinder yang bergerak akan menggerakan 

sebuah plat bar, dimana diatas plat bar tersebut telah 

terdapat botol, dengan demikian pergerakan silinder 

yang keluar masuk akan menyebabkan plat berubah 

posisi sehingga botol terjatuh dan memasuki box. 

Sensor yang terdapat pada mesin tersebut akan 

berfungsi counter dan tombol reset dimana counter 

tersebut yaitu sebagai penghitung banyaknya botol 

yang melewati box dan berada posisi yang 

diinginkan. Pada perancangan ini jumlah botol yang 

dihitung sebanyak 3x melewati sensor maka sensor 

akan memberikan perintah selanjutnya untuk 

menjalankan proses yang lain, sehingga conveyor 

akan membawa botol tersebut meleawati sensor dan 

setelah itu akan membawa kepada proses yang lain. 

 

Berikut ini adalah cara kerja dari pada program PLC 

tersebut : 

1. Ketika tombol Start ditekan, maka akan 

mengaktifkan conveyor 1 (pembawa botol), 

sensor penghitung, dan juga conveyor 

pembawa box. Conveyor 1 akan membawa 

botol dan melaui sensor penghitung (counter 

censor) dan memindahkan botol kepada posisi 

yang diinginkan. 

2.  Conveyor 1 yang membawa botol tersebut 

akan melewati sensor counter, dimana pada 

proses ini conveyor  1 akan terus bergerak dan 

membawa botol dan melewati sensor counter 

sebanyak 5 kali. 

3. Pada saat itu conveyor box dalam keadaan 

diam dan box telah berada pada posisi yang 

diinginkan. 

4. Jika botol telah melewati sensor counter 

sebanyak 5 kali, maka sensor tersebut akan 

mengaktifkan solenoid yang akan memberikan 

perintah eksekusi pada silinder sehingga 

silinder akan bergerak atau berubah posisi. Hal 

ini akan mebuat plat tersebut ikut bergerak dan 

berpindah posisi sehingga akan menyebabkan 

botol jatuh ke dalam box yang telah disediakan. 

5. Pada saat yang bersamaan timer akan berfungsi 

untuk menahan pergerakan solenoid beberapa 

saat. Pada perancangan ini solenoid akan diam 

untuk 1 sec, yang berfungsi agar botol tepat 

jatuh pada box. 

6. Setelah timer berjalan selama 1 sec, maka timer 

tersebut akan mengaktifkan conveyor box yang 

telah berisi botol dan melewati sebuah sensor 

reset. 

7. Box yang dibawa oleh conveyor tersebut akan 

mengaktifkan sensor reset, dimana sensor ini 

akan berfungsi untuk mereset (mengatur ulang) 

semua progaram untuk kembali ke awal atau 

kelangkah kerja semula. 

 

Penjelasan di atas merupakan eksekusi atau 

perintah pada PLC yang telah dibuat dan semua 

langkah kerja tersebut akan bekerja secara scanning 

dan berurutan terhadap conveyor, sensor, dan timer. 

Karena pada mesin ini menggunakan pneumatic 

sebagai salah satu actuator dalam mesin ini, maka 

berikut ini adalah instrument dari pneumatic tersebut 

: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Instrument pneumatic& electrical 

solenoid 
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Dalam perhitungan perencanaan mesin 

pengepakan ini, analisis perhitungan sangat perlu 

dilakukan karena tanpa adanya analisis dari 

komponen-komponen mesin yang akan menerima 

beban gaya, maka mesin tersebut belum dikatakan 

siap untuk dibuat atau diproduksi, maka dalam 

perencanaan awal ini akan dilakukan análisis 

perhitunagan terhadap beberapa komponen mesin 

diantaranya yaitu kecepatan langkah piston, luas 

penampang piston  dimana perhitungan tersebut 

untuk mendapatkan debit udara yang dibutuhkan 

perdetiknya dimana hal ini berguna untuk pemilihan 

kompresor yang digunakan dalam perencanaan, serta 

perhitungan nilai koefesien gesekan plastik dengan 

konveyor 

 

Tabel 1. Koefesien gesekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Koefesien gesekan plastik dengan 

conveyor 

 

Gambar diatas merupakan penjelasan, dimana 

botol seberat (W)  dibawa oleh conveyor dan ditahan 

oleh plat penahan sehingga botol akan berhenti dan 

akan mengalami gesekan dengan conveyor sebesar 

(μ). 

Gaya piston yang dihasilkan oleh silinder 

bergantung pada tekanan udara, diameter silinder 

dan tahanan gesekan dari komponen perapat. Berikut 

ini adalah gaya piston silinder dari berbagai ukuran 

pada tekanan 1 – 10 bar. 

 

Tabel 2. Gaya piston 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Silinder ini berfungsi untuk menahan botol pada 

jalur yang sudah ditentukan, hal ini dilakukan karena 

konveyor yang tetap berjalan akan membuat botol 

terus bergerak melewati jalur yang telah 

dipersiapkan sekaligus untuk melewati sensor 

counter, maka oleh sebab itu diperlukan suatu 

mekanisme tambahan untuk menahan botol agar 

dapat bergerak pada tempat yang sudah ditentukan, 

adapun spesifikasi silinder yang digunakan:  

 

Diameter piston (D)       = 60 mm 

Diameter batang piston (d)   = 10 mm 

Panjang langkah        = 100 mm 

Waktu 1x silinder keluar       = 1 dtk 

 
Sehingga pada perencanaan analisa perhitungan ini 

didapatkan nilai perencanaan untuk setiap elemen 

mesin konveyor tersbut antara lain yaitu  gaya yang 

diberikan oleh botol kepada silinder sebesar 63,765 

N, kemudian untuk hasil perhitungan tekanan udara 

minimal kompresor yang diberikan kepada tiga buah 

silinder adalah sebesar 0,6768 bar sehingga tekanan 

udara minimal yang dibutuhkan dalam direncanakan 

ini adalah sebesar 1 bar. 

 

III.  HASIL PERANCANGAN 
Berdasarka atas waktu kerja silinder, PLC, dan  

motor penggerak pada satu kali proses pengepakan 

botol, maka dapat diperhitungkan nilai estimasi 

kapasitas produksi mesin konveyor tersebut dalam 

melakukan satu kali kerja adalah sebagai berikut: 

 

 Silinder kerja butuh waktu satu kali  kerja= 2 dtk 

 PLC, motor penggerak conveyor dan box = 5 dtk 

 
Maka jumlah waktu kerja keseluruhan tiap box dapat 

dihitung dengan persamaan berikut. 

 

 (Wtkes) = PLC + motor + silinder = 7 s/box.       (1) 

 

Berdasarkan perencanaan di atas maka cycle time 

(Ct) satu kali proses kerja pengepakan dalam waktu 

1 menit dapat dihitung dengan persamaan berikut. 

           

   
    

       
             (2) 

 

Dimana: 

Ct = cycle time 

Wt (kes) = Waktu kerja keseluruhan (s) 

 

Maka berdasarkan atas persamaan (2) kapasitas 

pengepakan botol dalam waktu 1 jam kerja dapat 

dihitung dengan menggunakn persamaan berikut.  

 

  
      

  
                          (3)  

 

Dimana: 

n   = Jumlah box 

Ct = Cycle time 
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Sehingga dengan persamaan (3) maka estimasi 

jumlah hasil produksi selama 8 jam perhari 

diperhitungkan seperti terlihat pada table 3 dibawah. 

 

Tabel 3. Kapasitas pengepakan perhari (8jam kerja) 

dengan system otomasi. 

 

No 

Waktu 

Kerja 
Hasil 

Pengepakan 

(box) (jam) 

1 1 424 

2 2 847 

3 3 1271 

4 4 1694 

5 5 2118 

6 6 2541 

7 7 2965 

8 8 3388 

 
Sedangkan untuk hasil pengepakan secara 

konvensional dari hasil penelitian didapatkan nilai 

rata-rata hasil poduksi tiep box secara adalah sebesar 

13,9 detik, maka untuk tiap jamnya dapat 

menghasilkan sebesar 259 box sehingga untuk 

produksi selama 8 jam perhari dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 4. Kapasitas pengepakan perhari (8jam kerja) 

secara konvensional. 

 

No 

Waktu 

Kerja 
Hasil 

Pengepakan 

(box) (jam) 

1 1 259 

2 2 518 

3 3 777 

4 4 1036 

5 5 1295 

6 6 1554 

7 7 1813 

8 8 2072 

 

IV. PEMBAHASAN 

 
 Hasil data-data diatas dapat dilihat pada gambar 

(6), dimana gambar grafik tersebut adalah hasil 

perbandingan antara penggunaan sistem otomasi 

dengan system konvensional pada proses 

pengepakan botol 1 liter. 

Hal ini bertujuan untuk memilih sistem 

pengepakan yang terbaik dalam sebuah produksi 

khususnya pengepakan botol ini. Karena dalam 

menentukan sebuah proses kerja yang tepat dan 

efisien harus dilihat dari banayk segi, tidak hanya 

dari biaya yang dikeluarkan ataupun hasil produksi 

yang tercapai tetapi juga dilihat dari segi efisiensi  

jumlah jam kerja yang mampu dilaksanakan dalam 

memproduksi sebuah produk. 

 

 
 

Gambar 6. Perbandingan Pengepakan Secara 

Otomasi dan Konvensional 

 

Dari hasil perbandingan grafik tersebut diatas, 

bahwa sistem otomasi berbasis PLC pada tiap 

jamnya akan menghasilkan kelipatan jumlah 

produksi tetap bila dibandingkan dengan mesin 

konveyort belt yang mengunakan system 

konvensional dimana hasil produksi yang dihasilkan 

masih jauh dibandingkan dengan system otomasi, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mesin 

konveyor belt yang berbasis otomasi masih jauh 

lebih baik dibandingkan dengan system 

konvensional khususnya untuk kegiatan produksi 

yang bersifat masal, dimana suatu system mesin 

yang mengunakan system berbasis otomasi memiliki 

kemampuan yang tidak terbatas sehinga sasaran dari  

hasil produksi dapat tercapai. 

 

V. KESIMPULAN. 
 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan 

ini adalah: 

 Mesin konveyor belt yang memakai system 

otomasi berbasis PLC sangatlah 

berpengaruh terhadap kinerja hasil produksi 

khususnya kegitan produksi yang bersifat 

masal, dimana pada kosep perencanaan 

perancangan ini terjadi kenaikan hasil 

produksi sebesar 61 % bila dibandingkan 

system konvensional pada tiap jamnya.  

 Efisiensi biaya produksi akibat tinggi 

operasional produksi dapat ditekan, karena 

system otomasi ini sudah terintegrasi antara 

komponen mesin satu dengan yang lainya, 

sehingga cukup dilakukan dengan satu kali 

perintah kerja dan dapat dilakukan setiing 

ulang terhadap kebutuhan. 
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THE CONSTRAINT OF INTRODUCTION   

OF NUCLEAR POWER PLANT IN INDONESIA 

 

Tjipta Suhaemi 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.HAMKA 

JAKARTA  

 
ABSTRACT 

 

THE CONSTRAINT OF INTRODUCTION  OF NUCLEAR POWER PLANT IN INDONESIA. Indonesia 

has planned to build nuclear power plants. Some feasibility studies has been conducted intensively, but the 

process of NPP introduction went into unclear situation. National Energy Plan in Indonesia which had been 

made by some governmental agencies did  not yet give positive impact to an issuance of government decision 

to construct the nuclear power plant (NPP). This paper discusses the process of NPP introduction in 

Indonesia, which has been coloured  with debate of stakeholder and delayed decision to go nuclear. 

Technological paradigm to promote NPP as an alternative of energy resources is reliable. Technological 

paradigm should be complemented with political international economic view point. International political 

economy viewpoint showed that structural powers, which consisted of security, production, finance, and 

knowledge structures, within which the NPP introduction operated, had dynamical character. The process of 

NPP introduction in Indonesia contains some infrastructure developments (R & D, regulation, energy 

planning, site study, and public acceptance efforts), but they need a better coherent NPP implementation 

programme and NPP Acceptance Programme. A strategic pattern for NPP introduction described in this 

paper are made with consideration regarding nuclear regulation development and in the interest of basic  

domestic participation. The first NPP programme  in Indonesia bearing proven technology and basic 

domestic participation  is an important milestone toward an optimal national energy-mix.  

 

Keywords : constraint, introduction,  management, nuclear power plant,  stakeholder 

1. PENDAHULUAN  

      Keinginan untuk memiliki dan mengoperasikan 

PLTN sudah ada dalam usulan dari beberapa 

perguruan tinggi pada akhir tahun 1950-an, antara 

lain dari FIPIA UI di Bandung dan FIPA UGM di 

Yogyakarta. Kemungkinan pembangunan PLTN di 

Indonesia juga disebut-sebut pada seminar 

kelistrikan yang diselenggarakan oleh ITB pada 

tahun 1960 dan 1962, seminar kelistrikan yang 

diselenggarakan oleh ITB pada tahun 1968 yang 

diselenggarakan bersama oleh BATAN dan 

Departemen PUTL. Pada akhir tahun 1977 

pemerintah Italia menawarkan kerjasama dengan 

pemerintah Indonesia berupa studi kelayakan untuk 

PLTN pertama. Kemudian sesuai dengan Keputusan 

Badan Koordinasi Energi Nasional, (BAKOREN) 

tahun 1989 yang memutuskan pelaksanaan studi 

tapak dan studi kelayakan (STSK) PLTN. Tahun 

1997 hasil studi dilaporkan kepada Pemerintah yang 

menyebutkan bahwa PLTN siap dibangun dan 

dijadualkan dapat beroperasi tahun 2004. Dengan  

 

situasi politik yang tidak kondusif  dan masih dalam 

situasi krisis moneter, rencana pembangunan PLTN 

ditunda.( (BATAN, 1996;  Tjipta, 2007) 

     Dalam tahun-tahun  terakhir  dirasakan adanya 

krisis energi dan listrik di Indonesia, sehingga 

Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki PLTN, 

guna memenuhi energi listrik yang terus meningkat,  

 

sekaligus  mencegah terjadinya krisis energi 

nasional. Dalam rangka menyongsong pembangunan 

PLTN, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2006, tentang 

Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai pedoman 

dalam pengelolaan energi nasional. KEN sebagai 

acuan upaya mewujudkan keamanan pasokan energi 

dalam negeri dengan menetapkan sasaran bauran 

energi (energy mix) yang optimal pada tahun 2025, 

dan kontribusi energi baru dan terbarukan lainnya 

lebih besar dari 17%. Khusus untuk energi biomassa, 

nuklir, tenaga air, dan tenaga surya, dan  tenaga 

angin sebagai bagian dari EBT menjadi lebih dari 

5%. (Dep. ESDM, 2006) 

     Penerimaan PLTN di Indonesia mengalami 

hambatan sosial dari masyarakat yang 

mengidentikkan energi nuklir dengan bom atom 

tidak sepenuhnya dapat dieliminir terutama pada 

masyarakat yang skeptis dan berpengetahuan nuklir 

minim. Namun sampai saat ini tenaga nuklir belum 

sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, 

termasuk di dalamnya para akademisi, tokoh agama 

dan tokoh  masyarakat.  Berbagai pendapat yang 

kontra masih sering muncul dan demontrasi anti 

PLTN sering digelar.  

     Makalah ini membahas eliminasi resiko sosial 

politik dari pembangunan PLTN di Indonesia. Di 

samping persoalan sosial ekonomi PLTN seperti 

yang dibahas pada studi kelayakan, persoalan sosial 

politik pembangunan PLTN juga memerlukan 

penyelesaian. 
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2. METODOLOGI 

 

Metoda yang digunakan adalah mengkaji dan 

menganalisis informasi dan laporan dan kajian 

pustaka. Analisis kebijakan dan regulasi yang terkait 

dengan pembangunan PLTN dilakukan untuk 

memenuhi pengembangan infrastruktur nasional 

menurut petunjuk dan langkah-langkah yang 

disarankan IAEA. Digunakan teori politik ekonomi 

internasional dalam menjelaskan peran pemangku 

kepentingan dan program yang diperlukan untuk 

menyukseskan strategi pemasyarakatan PLTN di 

Indonesia. 

 

3. MASALAH PEMBANGUNAN PLTN  

 

3.1.  Keselamatan Nuklir 

Sebagai pembangkit listrik yang berukuran 

besar, PLTN juga memiliki standar yang tinggi. 

Harapan keselamatan nuklir sekarang telah 

berkembang menjadi harapan keselamatan, 

keandalan, dan ekonomi. Keselamatan nuklir 

sekarang menyangkut ketangguhan rancangan 

keselamatan sistem dan komponen yang andal, 

operator friendly, maupun kinerja operasi daya yang 

ditingkatkan.  

Segi ekonomi PLTN meliputi biaya energi yang 

kompetitif, biaya operasi, resiko investasi yang 

dapat diterima investor. Segi ekonomi PLTN juga 

dikaitkan dengan ekonomi nasional. Dalam program 

jangka panjang diharapkan terbentuknya partisipasi 

nasional yang semakin meningkat.   

 

3.2. Masalah Pembangunan PLTN 

 

 Masalah pembangunan PLTN di  Indonesia 

meliputi beberapa aspek, yaitu :  

1. Aspek finansial, yaitu bagaimana menghimpun 

dana pembangunan yang sangat besar.  

2. Masalah keamanan meliputi antara lain masalah 

jaminan keamanan mulai tahap penyediaan 

lokasi, konstruksi, sampai operasi.  

3. Masalah subsistem produksi menyangkut 

pengadaan komponen PLTN yang dapat 

menjamin kelancaran operasi, pemeliharaan, dan 

dalam jangka panjang kesiapan partisipasi 

domestik dalam mendukung program PLTN. 

4. Masalah subsistem pengetahuan menyangkut 

kesiapan perundangan, pengambil keputusan, 

perencana, regulator, manajemen, peneliti dalam 

mensukseskan pembangunan sehingga PLTN 

memiliki daya guna optimal, aman, kompetitif 

dan dibangun dengan memperhatikan 

lingkungan.  

 

3.3. Peran dan pencapaian lembaga nuklir di 

Indonesia. 

Menyongsong dibangunnya PLTN, Indonesia 

sudah sejak lama mempunyai lembaga dan aturan-

aturan yang kesemuanya mengacu kepada standar 

dan pedoman IAEA. Dari Undang-Undang No. 10 

tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dapat 

diketahui bahwa dalam pemanfaatan tenaga nuklir 

untuk kepentingan damai ada beberapa lembaga 

yang terkait, yaitu BATAN dan BAPETEN. BATAN 

mempunyai tugas dalam bidang penelitian dan 

pengembangan dan pemanfaatan energi nuklir.  

BAPETEN berfungsi untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatn 

energi nuklir.  Instansi yang terkait dengan 

pembangunan PLTN, antara lain : PT PLN yang 

berwenang menjual/ mendistribusikan listrik, 

Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan analisis 

dampak lingkungan, Pemerintah Daerah terkait 

dengan dampak sosial budaya.  

Untuk memperhatikan aspirasi yang 

berkembang di masyarakat dalam pemanfaatan 

energi nuklir, pemerintah sebelum mengambil 

keputusan perlu membicarakannya terlebih dahulu 

dengan Dewan  Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia.  

Untuk  kepentingan penggunaan energi nuklir 

di Indonesia, telah disiapkan Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 

Keputusan Kepala BAPETEN, Petunjuk 

Pelaksanaan, Petunjuk Teknis,  dalam hal yang 

terkait dengan pemanfaatan energi nuklir di 

Indonesia, yang kesemuanya mengacu kepada 

standar IAEA dan pengalaman negara lain dalam 

mengelola PLTN.  

  

3.3. Peran  Pemangku kepentingan (Stakeholder) 

dan Strategi Pemasyarakatan 

 

 Beberapa tahun terakhir ini khususnya setelah 

jatuhnya pemerintahan Orde Baru demontrasi anti 

PLTN terjadi, baik dari kalangan LSM maupun 

penduduk di sekitar lokasi (site). Jaringan ini 

menolak pembangunan PLTN dengan alasan 

ideologi anti radiasi nuklir dan juga alasan-alasan 

kultural.  Di satu sisi demonstrasi-demonstrasi  ini 

menunjukkan adanya ideologi anti PLTN tetapi di 

sisi lain menunjukkan faktor terlibatnya tokoh-tokoh 

lokal, seperti tokoh politik dan pengusaha dalam 

urusan PLTN.  

Relevansi dari keterlibatan stakeholder dapat 

dilihat dari segi pengawasan publik terhadap 

lembaga negara dan badan pengaturan nuklir yang 

pada akhirnya meningkatkan motivasi pejabat untuk 

memenuhi tanggung jawab dalam pengaturan dan 

pengawasan. Juga keterlibatan stakeholder  terhadap 

kesuksesan operator PLTN untuk menyesuaikan 

operasi dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Dengan demikian komunikasi yang baik dengan 

para stakeholder harus mencirikan keinginan untuk 

menerapkan interaksi dua  arah yang konstruktif.  

Suatu kesempatan bagi stakeholder sesuai jadual 

untuk memberikan masukan dapat berguna bagi 

proses pengambilan keputusan dan kesuksesan 

proyek. Isu yang terjadi beragam tetapi yang paling 
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utama adalah menyangkut keselamatan nuklir, 

keselamatan lingkungan, limbah nuklir, partisipasi 

domestik dan ketahanan bahan bakar. Pendekatan 

politik ekonomi  internasional membagi kedalam 

empat sektor managemen pemasyarakatan PLTN, 

yaitu keamanan, produksi, finansial, dan iptek. 

Program pembangunan PLTN dapat mengambil 

manfaat dari pendekatan ini dengan cara 

membangun badan dan legislasi yang sesuai maupun 

strategi serta teknis pemasyarakatan PLTN yang 

efektif. Strategi ini melibatkan beberapa pokok, 

yaitu : dengan membentuk tim nasional 

pemasyarakatan, pemanfaatan pusat (centre) dengan 

sosial/lembaga sosial, komunikasi sosial yang 

efektif.  

Strategi Pemasyarakatan PLTN melengkapi 

Perencanaan dan Strategi PLTN. Strategi ini 

memiliki peran memperkuat perencanaan 

pengembangan PLTN dalam issu-issu sensitif seperti 

keselamatan reaktor dan lingkungan, penanganan 

limbah dan penutupan instalasi nuklir. Jika issu-issu 

ini memerlukan penguasaan ilmu-ilmu nuklir, maka 

substruktur kekuasaan struktural pengetahuan dapat 

memberikan otoritas atau mendelegasikan 

komunikasi pengetahuan nuklir yang diperlukan 

dalam pembangunan PLTN dan dampaknya kepada 

asosiasi nuklir Indonesia ataupun lembaga nuklir 

nasional ataupun asosiasi profesi lainnya yang 

berhubungan dengan asosiasi nuklir. Di antara 

program pemasyarakatan adalah : 

 Penyusunan jadual dialog antar stakeholder. 

 Penentuan agen-agen pemasyarakatan 

berwawasan sosio-tekno-ekonomi.  

 Dukungan kebijakan  pemerintah 

 Dukungan asosiasi insinyur, nuklir, dan dokter 

 Penyiapan data base penyuluhan. 

Program Strategi Implementasi berupa : 

 Penguatan R & D 

 Partisipasi domestik minimal 

 Regulasi 

 Penyiapan lembaga managemen 

     Bila perencanaan pembangunan PLTN diterima, 

dilakukan program : 

 Penyiapan sumber daya 

 Penyiapan proyek 

 Penyiapan regulasi & persiapan domestik 

 

3.4  Infrastruktur Nasional 

 

Pengembangan bidang nuklir merupakan 

program jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga 

pembangunan PLTN harus direncanakan dan 

disiapkan dengan sebaik-baiknya secara matang dan 

sungguh-sungguh dengan melibatkan semua instansi 

yang terkait. Diperlukan  komitmen nasional dan 

kehendak politik yang kuat dan didukung oleh 

semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya 

pembangunan PLTN di Indonesia. Harus diupayakan 

sinergi antara instansi yang terkait dengan semua 

program pengembangan PLTN. 

 

Paradigma teknologi yang berlaku memunculkan 

aplikasi PLTN sebagai teknologi energi alternatif 

yang juga andal. Paradigma ini tidaklah cukup untuk 

menjamin adanya strategi implementasi program 

PLTN maupun program penerimaan PLTN yang 

andal berhubung tidak adanya kejelasan mengenai 

konteks sosio-politik yang melibatkan pelaku dan 

struktur  kekuasaan. Paradigma teknologi harus 

disertai dengan pendekatan politik ekonomi. 

Pendekatan politik ekonomi internasional 

menyatakan bahwa kekuatan struktural yang 

bersumber dari sektor keamanan, produksi, 

keuangan dan pengetahuan, dimana introduksi 

PLTN merupakan bagiannya bersifat 

dinamis.(Russel, 1995).  

      Struktur yang ditentukan oleh praktek dan saling 

pengertian di antara pelaku menentukan kekuatan 

dan interest di antara pelaku-pelaku perubahan. 

Interaksi di antara pelaku-pelaku dan cara introduksi 

PLTN, proyek turnkey atau lainnya, dipengaruhi  

dengan kuat oleh kekuatan struktural. IAEA telah 

mengantisipasi situasi politik seperti ini dan telah 

menerbitkan panduan  mengenai keterlibatan 

stakeholder dalam issu nuklir. Panduan ini  

menyatakan beberapa issu mengenai partisipasi 

stakeholder dalam beberapa aspek seperti 

perencanaan energi  nasional, pengembangan 

legislasi dan regulasi nuklir, instalasi nuklir, 

perencanaan darurat nuklir, keselamatan lingkungan, 

manajemen limbah nuklir, dsb. (IAEA, 2006) 

Pendekatan politik ekonomi internasional 

menunjukkan perlunya diciptakan humas (public 

relation) yang berwawasan sosio-tekno-ekonomi 

maupun pelaku pembangunan dari kalangan R & D,  

industri dan regulasi. Dalam interaksinya dengan 

lingkungan pelaku-pelaku ini perlu disertai dengan 

data-base yang akurat dan proporsional. Pendekatan 

politik ekonomi internasional menunjukkan betapa 

pentingnya penanganan di sektor keamanan (seperti 

masalah jaminan baik bagi investor maupun 

penduduk lokal), di sektor produksi (seperti masalah 

partisipasi domestik baik minimum maupun 

optimum), di sektor iptek (seperti kontroversi PLTN 

dengan bom atom, rancangan optimal PLTN, 

rancangan keselamatan), maupun di sektor 

keuangan. Pelaku-pelaku ini juga memerlukan 

kebijakan pemerintah yang kondusif maupun 

dukungan asosiasi insinyur dan asosiasi nuklir 

Indonesia. (Syaukat, 2008) 

Saat ini program pemasyarakatan PLTN  di 

Indonesia dalam mempromosikan PLTN belum 

optimal. Strategi pemasyarakatan adalah bagian dari 

strategi pembangunan PLTN yang berawal dari 

perencanaan energi nasional yang disetujui oleh 

berbagai stakeholder, perencanaan pembangunan 

PLTN, strategi implementasi program pembangunan, 
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penyiapan SDM dan program pemasyarakatan itu 

sendiri.   

Ada beberapa kegiatan dalam program PLTN 

yang harus diambil oleh organisasi nasional dan 

ditangani oleh SDM dalam negeri, tanpa 

memandang bentuk kontrak pengadaan PLTN. 

Kegiatan pokok ini meliputi baik  kegiatan 

program/manajemen maupun kegiatan pekerjaan 

teknik. Termasuk kedalam kegiatan 

program/manajemen dan kebijakan nuklir adalah 

perencanaan, koordinasi dan pengendalian program 

PLTN, pengembangan program SDM, regulasi dan 

lisensing nuklir  serta  kebijakan QA, perencanaan 

darurat nuklir serta informasi dan hubungan 

masyarakat.  Sedangkan yang termasuk ke dalam 

kegiatan teknik yaitu  safeguard dan proteksi fisik, 

penyiapan tapak (site), kegiatan sipil seperti ereksi 

bangunan dan struktur, instalasi peralatan, operasi 

dan pemeliharaan fasilitas proteksi radiologi dan 

survei lingkungan, manajemen dan penyimpanan 

elemen bakar di komplek serta transportasi dan 

penyimpanan off site dan manajemen limbah. 

Kesuksesan Program pembangunan PLTN 

pertama yang berciri proven technology serta 

dibangun dengan partisipasi dasar domestik 

sangatlah menentukan program bauran energi yang 

optimal,  di satu sisi program ini merupakan awal 

usaha nasional,  di sisi lain program ini yang disertai 

dengan strategi partisipasi domestik merupakan 

basis dari laju perkembangan teknologi PLTN, 

termasuk pengembangan SDM nuklir. Kriteria PLTN 

pertama yang dibangun haruslah yang telah teruji 

keandalan dan keselamatannya, serta pengalaman  

digunakan oleh banyak negara  dan   ekonomi yang 

menjanjikan.  Kesalahan dalam pemilihan jenis 

PLTN yang akan dibangun tentu tidak akan 

memberikan banyak manfaat bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, karena selalu akan 

tergantung terus dengan pihak pemasok PLTN. 

Pembangunan PLTN pertama apakah secara turn key 

project ataupun build operation and transfer (BOT) 

tidak menjadi masalah. Yang penting untuk 

pembangunan PLTN ke 2, ke 3, dan seterusnya, 

partisipasi nasional dalam pembangunan semakin 

meningkat , dan di satu saat Indonesia diharapkan 

tidak lagi tergantung dari negara luar.  

 Bagi Indonesia untuk membangun PLTN ini 

dirasakan adanya kendala dalam pembiayaan, 

sehingga mengharapkan adanya investor asing 

maupunpihak swasta yang mau menanamkan 

modalnya. Tergantung skema pendanaan maka opsi 

pembangunan PLTN bisa berbentuk BOO  (Build-

Own-Opertate), BOT (Build Own Transfer), atau 

lainnya. Managemen PLTN bisa pemerintah, swasta 

atau koperasi.   

 

4.  KESIMPULAN 

 

Strategi pemasyarakatan adalah bagian dari 

strategi pembangunan PLTN yang berawal dari 

perencanaan energi nasional yang disetujui oleh 

berbagai stakeholder, perencanaan pembangunan 

PLTN, strategi implementasi program pembangunan, 

penyiapan SDM dan program pemasyarakatan itu 

sendiri. Proses introduksi nuklir di Indonesia 

diwarnai dengan perdebatan di antara pemangku 

kepentingan serta  berlarut-larutnya proses 

keputusan pembangunan PLTN. Masalah 

perencanaan dan persiapan program PLTN 

memerlukan penyelesaian dengan kontribusi yang 

memadai dari semua pihak yang terlibat. Dari sisi 

program pemasyarakatan PLTN  di Indonesia dalam 

mempromosikan PLTN belum optimal. Proses 

introduksi PLTN  memerlukan koordinasi nasional 

yang lebih baik yang menjamin strategi 

implementasi program PLTN serta program 

Penerimaan PLTN yang koheren. Peran partisipasi 

domestik diharapkan mampu berkembang dalam 

program jangka panjang PLTN. Selain itu strategi 

pemasyarakatan PLTN harus dilakukan dengan 

memperhatikan perkembangan di bidang regulasi  

nuklir serta  kepentingan partisipasi dasar domestik. 
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ABSTRACT 
 

Sugar processing industry requires a large amount of electricity supply with duration of up to 24 hours 

usage per day. In meeting its electricity needs, Kebon Agung Sugar Factory (PG Kebon agung) has its own 

steam power plant. The fuel used is bagasse. With a boiler capacity is up to 80 tons, the risk of fraud will also 

high. Hence, it is important to evaluate the risk of fatality of this power plant. The purpose of this study is to 

estimate the risk of the major accident during the boiler operation, with emphasizes on the probability of an 

explosion of the steam generator during the operation. 

Research was conducted at PG Kebon Agung. The method for estimating the risk was using HazOp, with 

emphasizes on the hazard and frequency analysis. For this purposes, the research consisted of two parts, i.e. 

analyzing hazards and frequency. The research is devoted to the steam generator power plant operation. In 

analyzing hazard, the research focused on one IDF valve and two main sensor (temperature and pressure) at 

15 points of study, namely: Upper Drum, Super Heater, Air Heater Inlet, Burner Box, Under Grate, Chomb 

Chamber, Boiler Outlet, Dust Collector, Boiler Outlet Gas, Air Heater Outlet (Gas), Air Heater Outlet (Air), 

Air Heater Outlet (Steam), Boiler Water Inlet, Fuel Oil and Boiler Inlet Oil. The hazard analysis shown that 

there were three main points of hazards source, i.e. boiler water inlet, burner box and steam outlet. It was 

also detected 7 points of hazards that could trigger these 3 main hazards, i.e. Upper Drum, Super Heater, Air 

Heater Inlet, Under Grate, Chomb Chamber, Air Heater Outlet (Air) and IDF valve. The result of frequency 

analysis shown that the probability of steam boiler failure that lead to the steam overpressure was 0.11/ year. 

 

Kata Kunci : risk assessment, steam power plant, sugar Factory 

PENDAHULUAN 

Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

mulai dicanangkan secara nasional pada tahun 1984, 

dimana pada saat itu telah bermunculan pengelolaan 

kegiatan ekonomi yang relatif baru di Indonesia. 

Sebagai langkah awal, pada tahun 1970, pemerintah 

telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 1 

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) 

yang meliputi seluruh aspek pekerjaan disegala 

bidang kerja baik di darat, dalam air, permukaan air, 

dalam tanah maupun udara yang berada dalam 

wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. UU 

tersebut lahir sebagai akibat kian meningkatnya 

angka kecelakaan kerja baik instansi swasta maupun 

BUMN. Sebagai subyek dari pencanangan kegiatan 

tersebut adalah manusia sebagai pekerja, sebagai 

manajer maupun sebagai pemilik perusahaan.Untuk 

dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin 

terjadi, diperlukan sebuah proses yang dinamakan 

sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko 

merupakan pengenalan, pengukuran, dan perlakuan 

terhadap kerugian dari kemungkinan kecelakaan 

yang muncul (Bowden, 2001). 

Risk Assessment (Evaluasi Risiko) merupakan b 

agian dari kegiatan proses manajemen risiko yang 

meliputi pengertian kuantitatif dan kualitatif rinci 

tentang risiko fisik, sosial, ekonomi, lingkungan dan 

konsekuensi. Juga merupakan hal yang paling 

pertama dipertimbangkan secara serius dari strategi 

pengurangan bencana Susanto (2002).Risiko adalah 

kemungkinan atau kecenderungan suatu peristiwa 

akan memiliki efek yang merugikan, secara 

langsung maupun tidak langsung, kepada kesehatan 

dan kesejahteraan manusia. (Gozan, 2009). Bahaya 

(hazard) adalah suatu keadaan yang bersifat 

kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap 

frekuensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun 

besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin 

terjadi.Bahayatersebut bisa berasal dari kejadian 

atau penyimpangan proses fisika, kimia, biologi 

maupun radioaktif yang efeknya bisa sangat 

merugikan bagi penderita. Bahaya dapat diperkecil 

dengan memperhatikan faktor-faktor terjadinya, 

meminimalisir ancaman dan risiko-risiko (Costello, 

2004). Frekuensi dan kerusakan menunjukkan 

beratnya keadaan bahaya, keterancaman dan 

keterpaparan sasaran terhadap risiko. Inilah kenapa 

ada perbedaan antara definisi sederhana risiko 
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sebagai hasil kemungkinan, dan perluasan kerusakan 

yang lebih menunjukkan sudut pandang operator 

atau pelaksana (Saanin, 2007). 

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan secara 

logis (forecasting) risiko yang akan timbul selama 

proses pembangkitan listrik tenaga uap di PG Kebon 

Agung, dengan mengambil kasus khusus pada ketel 

uap. Tulisan ini menitikberatkan pembahasan pada  

probabilitas terjadinya overpressure pada saat 

pengoperasian.  

 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini mengambil lokasi utama di PG 

Kebon Agung, Malang dengan ketel uap pada unit 

pembangkit listrik tenaga uap sebagai obyek 

utamanya. Ketel uap yang digunakan pada studi ini 

diinstalasi pada tahun 2000. Ketel uap ini  

mempunyai kapasitas  maksimal 80 ton, ketebalan 

selimut luar 30 cm dan suhu maksimal uap keluaran 

sebesar 350 °C. Ketel uap  ini bekerja 24 jam setiap 

harinya, dengan waktu kerja 6 bulan dalam setahun, 

sehingga terhitung sejak tahun pembangunannya, 

ketel ini telah bekerja selama 10 tahun dengan 

43.800 jam kerja. 

Data-data yang digunakan sebagian besar 

adalah data sekunder yang berupa catatan investigasi 

dari operator teknik yang bekerja pada bagian 

pembangkitan selama 5 tahun terakhir. Analisis 

dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis bahaya 

dan analisis frekuensi. Lebih rinci mengenai analisis 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Analisis bahaya (Hazard analysis). 

Analisis ini secara logis  mengidentifikasi 

tentang adanya sumber-sumber bahaya yang 

mungkin terjadi selama berlangsungnya proses 

penguapan. Metode HazOp (The Hazard and 

Operability Study) digunakan dalam analisis ini, 

dengan alasan bahwa metode ini lebih sistematis, 

dapat digunakan secara luas untuk berbagai macam 

disiplin serta kualitas analisisnya terbukti sangat 

baik. Tujuan penggunaan HazOp ini adalah untuk 

meninjau suatu proses atau operasi pada suatu 

system secara sistematis, untuk menentukan apakah 

proses penyimpangan yang terjadi dapat mendorong 

kearah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan 

(Iviana, 2003). 

  

Untuk pelaksanaan HazOp, prosedur yang 

dilakukan adalah sebagai berikut (Ahmed, 1992): 

a. Pembuatan sebuah P&ID (Piping and Instrument 

Diagram) dalam menggambarkan suatu proses 

produksi. Diagram sekilas terlihat sederhana tetapi 

isinya memuat keseluruhan proses 

b. Pemecahan proses (processes breakdown) menjadi 

sub-proses-sub-proses yang lebih kecil dan detail. 

Untuk memperjelas pemisahan antar sub-proses, 

diberikan simpul (node) pada ujung setiap sub-

proses, Tidak ada ketentuan khusus tentang 

pembatasan “rentang” proses. 

c. Pencarian kemungkinan-kemungkinan adanya 

penyimpangan pada setiap proses melalui 

penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis 

model-model pertanyaan pada HazOp dirancang 

sedemikian rupa menggunakan beberapa kata 

kunci/keywords/guidewords, dimaksudkan untuk 

mempermudah proses analisis. 

Untuk dapat memulai HazOp, sebagaimana 

telah dituliskan pada prosedur pertama, studi awal 

yang harus dilakukan adalah memahami terlebih 

dahulu bagaimana diagram operasi dari ketel uap 

tersebut. Dari studi awal tersebut, kemudian 

dilakukan pengamatan terhadap semua titik yang 

dianggap mempunyai kemungkinan mengandung 

bahaya. Dalam studi awal ini ditetapkan 15 titik 

yang berupa sensor yang diduga awal akan sebagai 

sumber bahaya, seperti tunjukkan pada Tabel 1, serta 

katup IDF. Titik-titik yang berupa sensor tersebut 

diberi notasi angka dai 1 hingga 15. Setelah itu 

dilakukan analisa HazOp terhadap titik tersebut 

berdasarkan prosedur selanjutnya, yang kemudian 

ditetapkanlah beberapa titik sebagai sumber bahaya. 

Setelah node ini ditentukan, maka tahap selanjutnya 

adalah analisa frekuensi berdasarkan digram proses 

yang ada. 

Tabel 1. Posisi Sensor 

 

No. Sensor 

Tekanan 

No. Sensor Suhu 

1 Upper Drum 9 Boiler Outlet Gas 

2 Super Heater 10 Air Heater Outlet 

(Gas) 

3 Air Heater 

Inlet 

11 Air Heater Outlet (Air) 

4 Burner Box 12 Air Heater Outlet 

(Steam) 

5 Under Grate 13 Boiler Inlet Water 

6 Chomb 

Chamber 

14 Fuel Oil 

7 Boiler Outlet 15 Boiler Inlet Oil 

8 Dust Collector   

 

Analisa frekuensi (frequence analysis) 

Tujuan dari analisa frekuensi adalah untuk 

mengestimasi besarnya probabilitas suatu kejadian 

tertentu dapat terjadi. Ada beberapa cara analisis 

frekunsi yang dapat dilakukan. Tulisan ini akan 

menggunakan salah satu cara analisis frekuensi, 

yaitu dengan menggunakan diagram pohon. 

Metode diagram pohon atau FTA (Fault Trees 

Analysis) adalah pemaparan logis, awal mula atau 

dasar sebuah kejadian. Dalam metode ini ada dua 

kata kunci yang penting yaitu Top Event dan Basic 

Event (Lees, 2001). Prinsip dasar dari metode 

diagram pohon adalah menterjemahkan sebuah 

sistem ke dalam diagram logis yang terstruktur. 

Konsep dari gerbang (gates) sebenarnya merupakan 

fokus utama dalam diagram pohon. Setiap cabang-

cabangnya adalah sub-sistem dari sebuah 
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penyimpangan atau bisa saja kesalahan operator 

(human error). Gerbang yang paling umum 

digunakan adalah gerbang “AND“ dan gerbang 

“OR“. Contoh dari gerbang-gerbang tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Simbol Gerbang Logika 

Simbol Nama 
Berfungsi 

Mendeskripsikan 

 

Gerbang 

AND 

Output terjadi jika 

input menyimpang  

secara bersamaan 

(simultan) 

 

Gerbang 

OR 

Outputterjadi meski 

hanya satu input 

mengalami 

penyimpangan 

 

Intermedia

te Event 

Output dari gerbang 

And atau Or 

 

Under 

developme

nt 

Penyimpangan yang 

tidak dapat 

terdeteksi karena 

tingkat kesulitan 

pengambilan data 

 

Basic 

event 

Penyebab 

penyimpangan yang 

paling dasar dan 

tidak memiliki input 

 

Transfer 

Symbol 

Menghubungkan 

gerbang-gerbang 

yang memiliki 

banyak cabang 

 
Dalam diagram pohon ini, penyimpangan dari 

sebuah sistem atau pengelolaan yang kurang baik 

akan menimbulkan satuan yang disebut demand. 

Oleh Tweedale (2003),  demand sendiri biasa 

dikaitan dengan waktu. Dengan demand inilah, 

frekuensi dari suatu penyimpangan bisa diramalkan 

secara logis (f orecasting). Misalkan suatu 

penyimpangan pada sebuah komponen memiliki 

angka probabilitas 0,05 per tahun, maka indikasinya 

adalah dalam setiap 100 tahun akan terjadi 5 kali 

penyimpangan, atau dengan kata lain 1 kali dalam 

20 tahun. Ilustrasi dari metode pohon dengan 

gerbang logika ini  ditunjukkan oleh gambar 1.  

 

  

Gambar 1. Operasi gerbang logika untuk operasi OR 

(a) dan AND (b) 

 

Persamaan operasi yang dilakukan untuk gerbang 

OR adalag sebagai berikut: 

 

Probabilitas 

P(T) = P(Be1)+ P(Be2)- P(Be1). P(Be2)………(1) 

 

Sedangkan persamaan operasi yang dilakukan untuk 

gerbang AND adalah sebagai berikut: 

 

Probabilitas 

P(T) = P(Be1). P(Be2)………………….…….. (2) 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Gambar 2. Diagram Proses Penguapan pada Ketel 

 

Diagram proses kerja paa ketel uap ditunjukkan 

oleh Gambar 2. Pada gambar ditunjukkan ada 15 

sensor yang terdiri dari sensor tekanan sebanyak 8 

buah dan sensor suhu sebanyak 7 buah. Masing-

masing sensor tesebut ditunjukkan dengan suatu 

simbol seperti diterangkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Arti Simbol Sensor 

 
Proses kerja bagian ketel uap secara umum 

adalah sebagai berikut.  
1) Air pada ketel uap dipompakan keatas menuju 

upper drum dengan tenaga dari Boiler Feed 

Pump (BFP) atau pompa pengumpan. Seperti 

yang telah dijelskan sebelumnya, air yang 

dipasok menuju ketel uap telah melewati 

serangkaian proses penyulingan oleh Water 

Treatment Plant. 

2) Pemanasan ketel uap bersumber dari dua media, 

yaitu udara panas dan api. Api diperoleh dari 

pembakaran utama yaitu ampas tebu, jika panas 

dari ampas tebu kurang mencukupi, maka 

digunakan api dari burnerbox. Ampas tebu 

dibakar dengan udara yang telah dipanaskan 

melalui air preheater. Udara tersebut dipasok 

dari Induced Draft Fan (IDF), yang berfungsi 

sebagai penghembus udara luar. Prosesnya yaitu 

udara luar dengan suhu 30°C dihembuskan 

(a) (b) 
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melewati air preheater hingga mengalami 

peningkatan suhu mencapai 195°C. 

3) Udara panas mampu membakar ampas tebu yang 

telah dirajang halus. Pembakaran tersebut 

menghasilkan api yang sangat besar sehingga 

udara yang melewatinya mengalami peningkatan 

suhu mencapai 688°C. Dengan suhunya yang 

sangat tinggi, udara panas kemudian mengalir 

memanaskan upper drum dan lower drum 

mengakibatkan air berubah menjadi uap basah. 

4) Uap basah mengalir melalui pipa bertekanan 

tinggi (super heater). Pipa tersebut kembali 

dipanaskan oleh udara bersuhu tinggi sehingga 

mengakibatkan uap basah menjadi uap kering 

bersuhu 310°C. Uap super panas ini ditampung 

kedalam header yang berfungsi sebagai pembagi 

uap. Melalui header inilah nantinya akan 

didistribusikan kepada seluruh stasiun PG Kebon 

Agung yang membutuhkan. 

5) Kembali ke aliran udara panas. Setelah melalui 

serangkaian proses di dalam ketel uap, udara 

tersebut membawa partikel sisa pembakaran 

ampas tebu dan kotoran didalam ketel. Karena 

ukuran partikel tersebut lebih berat maka gaya 

grafitasi menariknnya kebawah menuju dust 

collector. Udara panas terus mengalir karena 

dihisap oleh Force Draft Fan (FDF), melewati 

air preheater untukmemanaskan udara luar. Pada 

akhirnya udara panas ini mengalami penurunan 

suhu menjadi 290°C dan keluar melalui cerobong 

(chimney). 

 
Analisis Bahaya 

Setelah memahami alur proses pembangkitan 

uap, maka dimulailah analisa lanjutan dengan 

membuat Tabel HazOp dengan cara menentukan 

terlebih dahulu titik studi bahaya (node). Terdapat 8 

sensor tekanan dan 7 sensor suhu yang tersebar 

dibeberapa komponen ketel uap. Analisis pertama 

yaitu pada inlet upper drum (aliran air), dari empat 

penyimpangan kuantitas untuk aliran yang paling 

diwaspadai adalah aliran rendah dan terhenti. 

Analisis kedua yaitu outlet upper drum (aliran uap), 

aliran yang perlu diwaspadai adalah aliran rendah. 

Analisis ketiga yaitu pembakaran berlebih, aliran 

yang perlu diwaspadai adalah aliran tinggi karena 

jika kapasitas bakar terlampau tinggi maka 

berbanding lurus dengan peningkatan tekanan uap. 

Analisa dilakukan dengan membuat table HazOP 

yang berisi guide words, penyebab dan akibat dari 

adanya bahaya tersebut. Untuk meumudahkan dala 

menganalisa tersebut, dibuatlah Tabel 3,4 dan 5 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Guidewords Pembakaran Berlebih 
Guidewor

ds 

Penyebab Konsekuensi 

Aliran 

Tinggi 

Tidak 

berfungsinya 

katup IDF 

(posisi katup : 

terbuka) 

Udara yang masuk 

tidak dapat 

dikendalikan 

Aliran 

Tinggi 

Penyimpangan 

sensor tekanan 

pada air heater 

inlet 

Udara masuk yang 

bertambah tidak 

terdeteksi  

Penyimpangan 

sensor suhu pada 

air heater outlet 

Peningkatan suhu 

udara panas yang 

masuk ke dalam 

ketel tidak 

terdeteksi 

Penyimpanagn 

sensor tekanan 

pada under 

grate 

Peningkatan suhu 

udara panas yang 

masuk ke dalam 

ketel tidak 

terdeteksi 

Penyimpangan 

sensor tekanan 

pada chomb 

chamber 

Peningkatan suhu 

udara panas yang 

masuk ke dalam 

ketel tidak 

terdeteksi 

Guide 

words 

Penyebab Konsekuensi 

Aliran 

Rendah 

Tidak 

berfungsinya 

katup IDF 

(posisi katup : 

tidak terbuka 

sempurna) 

Udara yang masuk 

terhambat dan 

pasokan ke dalam 

ketel uap berkurang 

Penyimpangan 

sensor tekanan 

pada air heater 

inlet 

Udara masuk yang 

berkurang tidak 

terdeteksi  

Aliran 

Terhenti 

Penyimpangan  

katup pada pipa 

boiler outlet 

(posisi katup : 

tertutup) 

Udara panas sisa 

pembakaran tidak 

mampu mengalir 

menuju cerobong 

asap 

Aliran 

Balik 

Tidak 

berfungsinya 

katup IDF 

(posisi katup : 

tertutup) 

Udara masuk, 

berbalik arah  

karena terhalang 

katup yang tertutup 

 
Tabel 4. Guidewords Inlet Upper Drum 

(Aliran Air) 
Guide 

words 

Penyebab Konsekuensi 

Aliran 

Tinggi 

1. Penyimpanga

n katup BFP 

(posisi katup : 

terbuka) 

Pasokan air menuju 

upper drum bertambah 

tapi tidak terkontrol. 

Volume air lebih besar 

dari pada volume uap 

2. Penyimpanga

n sensor 

tekanan  

upper drum 

Pasokan air menuju 

upper drum bertambah 

tapi tidak terkontrol. 

Volume air lebih besar 

dari pada volume uap 

Aliran 

Rendah 

1. Penyimpanga

n katup BFP 

(posisi katup : 

tidak terbuka 

sempurna) 

Pasokan air menuju 

upper drum berkurang 

dan tidak terkontrol. 

Volume uap yang 

terbentuk  lebih besar 

dari pada volume air 

2. Penyimpanga

n sensor 

tekanan  

upper drum 

Pasokan air menuju 

upper drum berkurang 

tapi tidak terdeteksi. 

Volume uap yang 
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terbentuk  lebih besar 

dari pada volume air 

3. Penyimpanga

n sensor suhu 

boiler inlet 

water 

Pasokan air menuju 

upper drum meningkat 

suhunya tapi tidak 

terkontrol sehingga 

tekanan uap lebih cepat 

meningkat 

Aliran 

Terhenti 

Penyimpangan 

katup BFP (posisi 

katup : tertutup) 

Tidak ada pasokan air 

menuju upper drum  

Aliran 

Balik 

Penyimpangan 

katup BFP (posisi 

katup : tertutup) 

Pasokan air menuju 

upper drum terhenti 

karena air masuk 

terhalang katup 

 
Tabel 5. Guidewords Outlet Upper Drum (Aliran 

Uap) 

 
Guide 

words 

Penyebab Konsekuensi 

Aliran 

Rendah 

Penyimpangan 

sensor tekanan   

pada upper drum 

Produksi uap basah 

yang berkurang 

tidak terdeteksi 

Aliran 

Terhenti 

Penyimpangan 

sensor tekanan   

pada header 

Produksi uap kering 

lebih besar dari 

pada distribusinya, 

tampungan uap 

kering pada header 

melebihi kapasitas  

Aliran 

Balik 

Penyimpangan 

sensor tekanan   

pada header 

Uap kering yang 

ditampung pada 

header melebihi 

kapasitas 

menyebabkan uap 

kembali ke dalam 

upper drum 

 
Dengan memperhatikan hasil analisa HazOp di 

atas, maka ditentukanlah titik kritis bahaya. Titik 

kritis bahaya tersebut berjumlah 7, yang terdiri dari 

6 buah sensor dan satu katup seperti ditunjukkan 

pada Tabel 6 sebagai berikut. 

 
Tabel 6. Titik Studi Terseleksi 
No Titik Studi 

1 Titik studi 1 (sensor tekanan pada upper drum) 

2 Titik studi 2 (sensor tekanan pada super heater) 

3 Titik studi 3 (sensor tekanan pada IDF) 

4 Titik studi 5 (sensor tekanan pada under gate) 

5 Titik studi 6 (sensor tekanan pada chomb 

chamber) 

6 Titik studi 11 (sensor suhu pada air heater outlet) 

7 Katup pada  induced draft fan (IDF) 

 

Analisis Frekuensi  
Setelah ditentukan titik studi yang akan 

digunakan sebagai acuan penelitian, selanjutnya 

dihitung frekuensi  penyimpangan titik-titik tersebut, 

dengan data skunder berupa catatan investigasi 

teknis yang telah dilakukan selam 5 tahun terakhir.  
 

Tabel 7. Data demand titik studi (kurun 

waktu 5 tahun) 
Titik  

studi 
Posisi 

Frekuensi 

(/5y) 
Demand 

1 Upper Drum 1 0,2 

2 Super Heater 1 0,2 

3 Air Heater Inlet 1 0,2 

5 Under Grate 1 0,2 

6 Chomb Chamber 1 0,2 

11 Air Heater Outlet 

(Air) 

2 0,4 

 Katup Induced 

Draft Fan (IDF) 

3 0,4 

 
Diagram proses yang menjadi dasar 

pembuatan diagram untuk analisis frekuensi terdapat 

pada Gambar 2. Setelah memperhatikan berbagai 

keterkaitan tersebut, dibuatlah diagram estimasi 

probabilitas terjadinya overpressure. Diagram 

tersebut tetap mengacu kepada alur proses 

pembangkitan uap, dengan menggunakan gerbang 

logika sebagai alat untuk menunjukkan keterkaitan 

proses-proses yang ada. Diagram tersebut 

ditunjukkan pada gambar 4. 

Dimulai dari suplai air menuju upper drum, 

aliran suplai disini dianggap normal karena mengacu 

pada hukum Boyle “untuk jumlah gas tertentu, 

ditemukan bahwa sampai pendekatan yang cukup 

baik,  volume gas berbanding terbalik  dengan 

tekanan yang  diberikan padanya ketika suhu  dijaga 

konstan”. Ini berarti jika volume air masuk berlebih 

atau berkurang tidak akan berpengaruh banyak 

terhadap tekanan di dalam upper drum. Kedua 

adalah pembakaran berlebih. Pembakaran berlebih 

tersebut menghasilkan angka frekuensi 0,32/y yang 

artinya dapat terjadi dalam frekuensi sekali atau dua 

kali dalam setahun. Sumber overpressure terakhir 

adalah hasil produksi uap yang keluar (outlet) dari 

upper drum. Frekuensi terjadinya 0,4/y yang artinya 

dapat terjadi dua kali kali dalam waktu lima tahun. 

Perhitungan terakhir adalah top event 

(kejadian puncak) yaitu frekuensi terjadinya 

overpressure salah satu ketel uap yang dimiliki PG 

Kebon Agung. Hasil perhitungan didapatkan 

frekuensi terjadinya overpressure adalah 0,116/y. 

Hal ini dapat juga dikatakan bahwa probabilitas 

terjadinya ledakan adalah stu kali dalam 8,9 tahun. 

Jumlah ini tergolong cukup tinggi jika mengingat 

besarnya resiko jika overpressure ini terjadi. Akibat 

paling fatal terjadinya overpressure adalah terjadinya 

ledakan ketel uap jika tingkat kerentanan dari ketel 

uap maupun sistemnya sangat lemah. 
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Gambar 4. Diagram Estimasi Probabilitas 

Overpressure pada Ketel Uap 

 
KESIMPULAN 

Analisa bahaya terhadap 15 titik sensor ditambah 

dengan satu katup IDF berhasil menentukan 7 buah 

titik kritis terhadap kejadian overpressure pada ketel 

uap. Hasil analisa frekuensi terhadap data-data 

penyimpangan selama pengoperasian ketel uap 

selama 5 tahun, menyimpulkan bahwa probabilitas 

terjadinya overpressure adalah 0,116/ y atau sekali 

dalam 8,9 tahun. 

 

SARAN 

Overpressure adalah salah satu kejadian yang dapat 

menyebabkan terjadinya ledakan ketel uap. Ledakan 

akan dapat benar-benar terjadi jika nilai 

overpressure yang ada lebih tinggi dari tingkat 

kerentanan (vulnerability) dari ketel uap itu sendiri. 

Nilai probabilitas 0,116/y adalah nilai yang masih 

tergolong besar. Bagi pihak pengelola PG Kebon 

Agung, penulis menyarankan untuk meningkatkan 

inspeksi dan perawatan secara lebih ketat untuk 

mengurangi resiko yang ada. Penelitian lebihlanjut 

diharapkan untuk dilakukan, terutama menyangkut 

estimasi angka overpressure yang dapat terjadi serta 

tingkat kerentanan (vulnerability) yang ada di Ketel 

Uap PG Kebon Agung saat ini 
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Abstract 

The objective of this research is to find the production technology and the product of local cokes briquette 

which consists of green cookes and brezee cokes. The briquette suggested to substite import coke on foundry 

industry. 

The main goal of these research are to found the local briquette carbonization process which produced the 

optimum briquette i.e have a good mechanic characteristics and cheap production costs.  

The results of the first year research arefound that the optimum briquette which predicted to substitute of 

import cokes is the local cokes briquette which consist of 60 % green coke and 40 % brezee coke which 

binded with 10 % asphalt and pressed on 64 kg/cm
2
   for 5 minutes holding time. The carbonization condition 

of those briquette are 275 
0
C final temperature which reached with 2 

0
C/menit and holds for 135 minutes. 

The produced briqutte could be hold 3063,33 kgf vertical load and have the 95,25 % from the initial mass 

after 10 times drops. On the real foundry application , the produced briquette could be give the tapping 

temperature of cast iron arond 1244 
0
C – 1318 

0
C   and give the pouring temperature around 1209 

0
C  – 

1307
0
C .    

Key words : coke briquette, green coke, brezee coke, Foundry 

PENDAHULUAN 

     Sektor industri logam merupakan salah satu 

sektor yang cukup besar menyumbangkan 

pendapatan asli daerah propinsi Jawa Tengah, 

kurang lebih sekitar 7 % dari total PDRB sektor 

industri manufaktur di Jawa Tengah, serta membawa 

keterkaitan yang cukup tinggi dengan sektor yang 

lain, sehingga kondisi sektor ini akan mempengaruhi 

kondisi sektor yang lain. Produk dari sentra industri 

logam ini beragam, mulai dari alat pertanian sampai 

dengan komponen otomotif dan industri berat. 

Sehingga mengatasi permasalahan yang muncul di 

sektor industri ini dipandang mampu memberikan 

daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah 

yang cukup besar. 

     Namun meskipun memiliki peranan yang cukup 

penting dalam pengembangan industri di Propinsi 

Jawa Tengah, kondisi salah satu sentra usaha 

pengecoran logam  Propinsi Jawa Tengah yang 

terletak di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 

Propinsi Jawa Tengah, terpukul oleh beberapa 

permasalahan yang bertubi-tubi, mulai dari 

mahalnya dan langkanya bahan baku berupa besi 

bekas kemudian disusul oleh kian mahalnya bahan 

bakar utama berupa briket kokas dan munculnya 

pesaing berat dari Republik Rakyat Cina, dan hal ini 

sempat diangkat secara nasional oleh harian Kompas 

edisi tanggal 26 dan 27 April 2004. 

     Khusus untuk masalah bahan bakar industri 

pengecoran, sebenarnya para pengusaha di Ceper 

telah cocok menggunakan briket kokas impor yang 

didatangkan dari negeri Cina, namun sayangnya 

karena kebijakan Pemerintah Cina untuk membatasi 

ekspor briket kokasnya, maka harga briket kokas 

impor kian mahal dan menyebabkan biaya produksi 

menjadi mahal. Untuk menyiasati hal tersebut, maka 

beberapa pengusaha pengecoran di Ceper telah 

berusaha membuat briket kokas lokal, yang dibuat 

dari bahan baku kokas lokal yang ditekan dengan 

tekanan tertentu dan dikarbonasi pada satu kondisi 

karbonasi yang optimum. Namun demikian briket 

kokas lokal buatan pengusaha tersebut dalam 

pemakaian dan proses pembuatannya mengalami 

beberapa permasalahan, sehingga mempengaruhi 

pada proses hasil pembakaran. Menurut CV. Multi 

Guna Ceper Klaten, perusahaan tempat penelitian 

dalam kegiatan ini, briket yang digunakan sebagai 

bahan bakar tungku peleburan logam mempunyai 

kelemahan di antaranya mudah pecah pada saat 

proses karbonasi dan pembakaran, suhu bakar yang 

rendah dan tidak bisa terbakar habis. Sedangkan 

dalam proses pengangkutan dan penyimpanan, 

briket kokas yang sudah jadi mudah terkikis dan 

pecah. Hal tersebut diduga disebabkan karena 

kondisi pengkarbonisasian briket kokas lokal yang 

kurang tepat. 

     Berawal dari kondisi riil inilah, maka dilakukan 

serangkaian penelitian mengenai pengaruh kondisi 

karbonasi briket kokas lokal terhadap karakteristik 

mekanik briket tersebut dan dilakukan uji coba skala 

riil briket kokas lokal hasil penelitian dalam proses 

pengecoran logam di CV. Multi Guna Ceper. 

     Secara teoritis, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas dari bahan bakar padat 

seperti briket kokas . Faktor-faktor tersebut 

diantaranya kadar air (moisture), komposisi, bentuk, 
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ukuran, jenis pengikat dan cara pembuatan.  Khusus 

dalam kaitannya dengan proses pembuatan briket 

kokas , hal-hal yang sangat mempengaruhi kualitas 

briket adalah ukuran partikel kokas, temperatur 

karbonasi, lama waktu karbonasi serta laju 

pemanasan karbonasi.  

Beberapa penelitian yang telah terkait terkait proses 

karbonasi/pirolisis bahan bakar padat antara lain, 

Gale et al. (1995) yang meneliti masalah 

pengurangan swelling dan porositas batu bara 

selama proses devolatilisasi menemukan bahwa 

swelling dan porositas batu bara akan meningkat 

seiring dengan kenaikan laju aliran panas yang 

diterimanya selama proses devolatilisasi. Pengaruh 

tipe batubara, massa partikel, temperatur, laju aliran 

udara, jumlah partikel dan lapisan abu terhadap laju 

pembakaran telah diteliti oleh Blackham, et al. 

(1992) untuk partikel batubara berukuran 5-10 mm.  

Ndaji et al. (1997) melakukan penelitian mengenai 

masalah perubahan struktur makromolekul batubara 

sebagai akibat temperatur pirolisis, menyimpulkan 

bahwa peristiwa swelling (retakan) pada batu bara 

yang dipirolisis akan berhenti pada temperatur 

pirolisis sekitar 600 °C . Li et al. (2000) dalam 

penelitiannya mengenai masalah struktur porous 

arang batu bara bituminus dan pengaruhnya terhadap 

pembakaran menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang jelas antara struktur arang dengan karakterisasi 

pembakarannya. Penelitian Zapusek (2003) tentang 

karbonasi batubara muda yang dilakukan pada dapur 

pengeringan berputar pada lima temperatur berbeda 

( 550, 600, 650, 700, 750°C), empat waktu lama 

pemanasan ( 15, 30, 60 dan 120 menit) dan tiga jenis 

ukuran partikel  berbeda ( 4-10, 10-20 dan 20-40 

mm), menunjukkan bahwa temperatur karbonasi 

mempengaruhi luas permukaan spesifik batubara 

dan ditemukan bahwa waktu karbonasi terbaik 

diperoleh pada lama waktu karbonasi 60 menit . 

     Dari paparan tersebut diatas, tampak bahwa 

kondisi karbonasi sangat menentukan karakteristik 

mekanik bahan bakar padat, dan dari studi literatur 

yang dilakukan, tampak bahwa penelitian mengenai 

efek laju pemanasan selama karbonasi terhadap 

karakteristik mekanik briket kokas jarang diteliti. 

Oleh karena itu, dalam artikel ini, disajikan hasil 

penelitian yang telah mengenai efek laju karbonisasi 

terhadap karakteristik mekanik briket kokas lokal 

dan uji coba briket kokas lokal terbaik hasil 

penelitian tersebut untuk proses pengecoran logam.  

 

 

METODE 

Bahan 

     Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  kokas lokal yang terdiri dari green coke dan 

brezee coke yang dibuat menjadi briket kokas lokal 

dengan komposisi 60 % green coke - 40 % brezee 

coke dengan ukuran partikel 80 mesh berperekat 

aspal 10 % berat bahan baku dan dibriket dengan 

ukuran diameter 10 cm  pada tekanan pembriketan 

64  kg/cm
2  

yang ditahan selama 5 menit yang 

dikarbonasi pada temperatur akhir 275 
0
C selama 

135 menit. Pemilihan komposisi dan kondisi 

pembriketan ini didasarkan pada komposisi dan 

kondisi terbaik yang dihasilkan dari penelitian 

terdahulu peneliti. Gambar bahan baku penelitian 

disajikan dalam gambar 1. 

Peralatan 

     Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah, mesin pres skala industri yang mampu 

menekan hingga tekanan 100 kg/cm
2 

, tungku 

karbonasi skala industri berkapasitas 150 kg per 

proses yang dilengkapi dengan thermocouple reader, 

universal testing machine untuk mengetahui kuat 

tekan briket, pyranometer optik untuk mengetahui 

temperatur logam cair dan tungku kupola 

berkapasitas 2000 kg bahan baku logam bekas. 

Dalam gambar 2 disajikan gambar beberapa 

peralatan yang digunakan dalam penelitian. 

 

 

Gambar 1. Bahan Baku Penelitian 

(a) Green coke  (b) Brezee coke   (c) Briket kokas lokal yang belum dikarbonasi 

 

 

a b c 
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Gambar 2. Gambar Beberapa Peralatan Penelitian Yang Digunakan 

(a) Mesin Pres  (b)  Tungku Karbonasi   (c) Universal Testing Machine 

 
 

Cara Pengambilan Data 

     Pengambilan data mengenai  kondisi laju 

pemanasan/heating rate yang tepat guna pembuatan 

briket kokas lokal, dilakukan dengan menggunakan 

burner berbahan bakar solar sebagai bahan bakar, 

variasi heating rate didapatkan dengan melakukan 

pengaturan terhadap katup inlet burner solar, 

sementara untuk menjaga kondisi temperatur saat 

waktu penahanan karbonasi dilakukan dengan 

mengatur katup buangan ruang pembakaran.  

Kondisi pengambilan data dilakukan dalam kondisi 

riil yaitu pada tungku karbonasi milik CV. Multi 

Guna Ceper Klaten tempat penelitian dilakukan , 

dengan satu harapan lebih bisa mendekatkan pada 

proses produksi sesungguhnya.  

     Pengambilan data dilakukan dalam tiga tahapan, 

tahapan yang pertama adalah pengambilan data 

heating rate kondisi karbonasi yang selama ini 

dilakukan oleh CV. Multi Guna Ceper Klaten, yaitu 

dengan sumber panas karbonasi dari pembakaran 

kayu, tahapan kedua adalah karbonasi dengan 

heating rate yang dapat diatur dengan mekanisme 

pembukaan katup inlet  burner  solar namun dalam 

kondisi semi produksi, dimana briket yang 

dikarbonasi seberat 20 kg, dan tahapan ketiga adalah 

proses karbonasi dengan pengaturan heating rate 

dalam kondisi kapasitas produksi yaitu 150 kg. Pada 

tahapan kedua dilakukan uji mekanik briket untuk 

mengetahui ketahanan briket terhadap beban tekan 

dan beban impak, dan kondisi karbonasi yang 

memberikan kekuatan mekanik yang paling tinggi 

akan dipakai dalam tahapan ketiga yaitu kondisi 

karbonasi skala produksi. Dan untuk membuat 

karbonasi tahapan ketiga menyamai atau mendekati 

kondisi karbonasi tahapan kedua , diperlukan uji 

coba beberapa kali dengan mengatur katup intake 

udara dari blower burner.  
     Bila telah ditemukan briket kokas lokal hasil 

penelitian dengan karakteristik mekanik yang 

terbaik, maka dilakukan  uji pemakaian briket kokas 

lokal terbaik hasil penelitian tersebut untuk 

pengecoran logam skala riil, dalam uji coba ini 

digunakan sekitar 400 kg briket kokas lokal dengan 

2000 kg logam bekas sebagai bahan baku 

pengecoran. Dalam uji penggunaan briket kokas 

lokal dalam skala industri ini, diamati temperatur 

logam cair dengan menggunakan pyrometer optik, 

dimana temperatur logam cair tersebut akan 

menentukan mudah tidaknya logam cair membeku. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Laju Pemanasan Karbonasi Terhadap 

Karakteristik Mekanik Briket Kokas Lokal yang 

Diteliti 

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan  kondisi 

heating rate yang didapatkan dari hasil penelitian ini 

adalah, 

a. Untuk kondisi karbonasi yang selama ini 

dilakukan oleh CV.  Multi Guna dengan 

menggunakan bahan bakar kayu diperoleh 

data un tuk mencapai temperatur karbonasi 

275 
0
C diperlukan waktu selama 175 menit, 

namun dengan kondisi temperatur yang 

fluktuatif mengikuti karakteristik 

pembakaran kayu 

b. Untuk variasi laju pemanasan dengan 

memvariasi katup inlet burner solar, 

didapatkan laju pemanasan 2,1 
0
C/menit, 

6,5   
0
C/menit dan 10,5 

0
C/menit 

c. Untuk kondisi karbonasi dalam skala riil 

didapatkan heating rate sebesar 1,9 
0
C/menit. 

     Briket kokas lokal hasil karbonasi tersebut 

kemudian diuji karakteristik mekaniknya sehingga 

didapatkan bahwa briket kokas lokal dengan kondisi 

karbonasi 2,1 
0
C/menit memiliki kuat tekan terbesar 

yaitu mampu menahan beban sebesar 3063,33 kgf 

dan mampu memiliki ketahanan impak yang relatif 

lebih bagus daripada briket kokas variasi yang lain, 

yaitu hanya berkurang sebesar 4,75 % dari massa 

awal, sehingga untuk proses karbonasi riil ditetapkan 

heating rate yang digunakan adalah 2,1 
0
C/menit, 

namun dari beberapa uji coba untuk kondisi 

karbonasi skala riil yang mendekati kondisi tersebut 

adalah karbonasi dengan heating rate 1,9 
0
C/menit. 

Hasil uji kuat tekan dan kuat impak briket hasil 

penelitian disajikan dalam gambar 3.  

a b c 
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Gambar 3. Hasil Uji Mekanik Briket Kokas Lokal Yang Diteliti 

Dari gambar 3 diatas, tampak bahwa briket kokas 

lokal yang dihasilkan dari proses karbonasi skala 

produksi, yaitu dengan heating rate 1,9 
0
C/menit 

memiliki kemampuan menahan beban tekan sebesar 

3000 kgf, hal ini berarti satu buah briket mampu 

menahan beban vertikal sebesar 3 ton, satu hal yang 

penting dalam proses pengecoran logam , karena 

briket kokas menjadi bed material, atau material 

pengecoran yang berada di dasar tungku pada saat 

awal proses pengecoran, disamping itu pada saat 

proses peleburan logam briket harus mampu 

menahan berat logam cair yang ada, dengan 

mendasarkan pada kapasitas tungku kupola CV. 

Multi Guna sebesar 2 ton, maka briket kokas lokal 

hasil penelitian dapat dikatakan aman digunakan 

sebagai bed material dalam proses pengecoran 

logam.  

     Sementara itu, masih dalam gambar 3, tampak 

bahwa pengurangan massa briket akibat beban 

impak untuk briket kokas lokal yang dikarbonasi 

dengan heating rate 2,1 
0
C/menit hanya sekitar 5 % 

setelah 10 kali jatuhan dan dalam pengamatan fisis 

meskipun briket kokas hasil kegiatan 10 kali 

dijatuhkan maka tidak terjadi pecahan yang besar, 

hanya terjadi pecahan-pecahan kecil, hal ini sangat 

penting untuk mengetahui ketahanan impak dari 

briket kokas lokal hasil kegiatan. Ketahanan impak 

briket merupakan satu hal yang sangat penting 

diketahui, karena dalam proses pengecoran setelah 

proses preheating selesai dan mulai terjadi peleburan 

logam, maka briket kokas lokal dimasukkan 

kedalam tungku kupola dengan cara dilemparkan 

sehingga akan mengalami proses benturan dengan 

briket yang lain atau dengan bahan baku logam 

bekas yang belum cair, bila briket kokas yang 

digunakan tahan terhadap benturan maka briket 

tidak pecah dan pasokan energi panas dari briket 

tetap terjaga, namun sebaliknya bila briket kokas 

yang digunakan pecah saat dilemparkan atau saat 

bertumbukan dengan material lain, maka akan tejadi 

lonjakan pasokan energi sesaat yang kemudian 

hilang, dimana fenomena ini disebut sparking, akan 

menyebabkan temperatur logam cair turun secara 

drastis, sehingga logam cor yang dihasilkan 
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berkualitas jelek, bahkan dapat menyebabkan proses 

peleburan logam gagal. 

     Dengan karakteristik mekanik yang dihasilkan 

dari hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan tujuan 

untuk mendapatkan briket kokas lokal yang tepat 

digunakan untuk industri pengecoran logam telah 

tercapai.  

     Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

untuk menghasilkan satu briket kokas lokal yang 

bagus dari sisi mekanik, diperlukan satu kondisi 

karbonasi yang optimum dengan heating rate yang 

konstan, tidak berfluktuatif. Kondisi karbonasi akan 

mempengaruhi kekuatan mekanik dari briket karena 

terkait dengan ikatan yang terbentuk antar partikel 

kokas dengan binder nya , dalam hal ini aspal. 

Pasokan fluks panas yang kontinu merupakan kunci 

dari proses karbonasi briket kokas lokal , sementara 

laju kenaikan panas/heating rate akan mempengaruhi 

kadar karbon dari kokas yang memberikan dampak 

pada nilai kalor yang dimiliki sedangkan heating rate 

juga akan mempengaruhi struktur partikel kokas 

yang pada akhirnya akan membawa dampak pada 

kemampuan mengikat partikel kokas dengan 

perekatnya maupun dengan partikel kokas yang lain.   

     Hal lain yang perlu dicermati adalah, heating rate 

yang terlalu tinggi akan membawa dampak pada 

naiknya kadar abu dalam kokas, satu hal yang 

diduga membuat ikatan briket kokas menjadi lemah. 

 

Hasil Uji Coba Briket Kokas Lokal Terbaik Hasil 

Penelitian Dalam Proses Pengecoran Logam 

     Dalam uji coba penggunaan briket kokas lokal 

terbaik hasil penelitian dalam proses pengecoran 

logam,  digunakan 400 kg briket kokas lokal terbaik 

hasil penelitian, dimana 200 kg digunakan dalam 

proses preheating dapur logam, sementara 200 kg 

digunakan untuk melebur logam, sementara logam 

yang dilebur sejumlah 2000 kg. Dalam gambar 4 

disajikan foto uji coba pengunaan briket kokas lokal 

terbaik hasil penelitian untuk pengecoran logam. 

     Dari hasil pengambilan data logam  cair dengan 

menggunakan pyrometer optik, didapatkan bahwa 

temperatur taping berkisar antara 1244 
0
C hingga 

1318 
0
C, sementara temperatur penuangan berkisar 

antara 1209 
0
C sampai dengan 1307 

0
C.  Dari data  

temperatur logam cair yang dihasilkan dari 

pembacaan pyrometer optik, tampak bahwa 

temperatur logam cair, baik temperatur tapping 

(temperatur ketika logam cair pertama kali keluar 

dari tungku kupola) dan temperatur pouring 

(temperatur ketika logam cair dituang kedalam 

cetakan), berada dalam kondisi stabil, tidak 

mengalami penurunan temperatur yang drastis, hal 

ini menunjukkan bahwa proses peleburan logam 

didalam kupola berjalan dalam kondisi temperatur 

yang relatif konstan dan tidak ada lonjakan 

temperatur, dengan kata lain pasokan energi yang 

didapatkan dari proses terbakarnya briket kokas 

lokal hasil penelitian memenuhi persyaratan yang 

diinginkan untuk melebur logam dalam kondisi yang 

konstan, hal menunjukkan briket kokas lokal hasil 

kegiatan yang memenuhi persyaratan.  

 

SIMPULAN 

     Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa ditemukan bahwa briket kokas lokal terbaik 

yang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar 

dalam proses pengecoran logam baik sebagai bahan 

dasar dan bahan isian, adalah briket kokas lokal 

dengan komposisi 60 % green coke - 40 % brezee 

coke dengan ukuran partikel  80 mesh berperekat 

aspal 10 % berat bahan baku dan dibriket dengan 

ukuran diameter 10 cm  pada tekanan pembriketan 

64 kg/cm
2 

selama 5 menit, serta mengalami 

karbonasi dengan kondisi heating rate sekitar 2 °
 

C/menit dengan temperatur akhir 275 
0
C selama 135 

menit dimana briket kokas lokal ini mampu 

menahan beban tekan hingga 3063,33 kgf dan 

memiliki berat tersisa sebesar 95,25 % dari berat 

awal setelah 10 kali jatuhan. Proses uji coba briket 

kokas hasil kegiatan guna pengecoran logam, 

menghasilkan data temperatur taping dan temperatur 

pouring/penuangan yang tinggi dan stabil. 

Temperatur taping berkisar antara 1244 
0
C hingga 

1318 
0
C, sementara temperatur penuangan berkisar 

antara 1209 
0
C sampai dengan 1307 

0
C. 
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(a)  Bahan Baku Pengecoran Logam (Briket Kokas Lokal Terbaik Hasil Penelitian dan Logam Bekas) 
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(b) Kondisi Pre Heating 

 
(c)  Kondisi Tapping dan Pouring Logam Cair 

 
 (d) Pyrometer Optik Untuk Mengukur Temperatur Logam Cair 

 
Gambar 4. Uji Coba Briket Kokas Lokal Terbaik Hasil Penelitian Untuk Pengecoran Logam 
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 Abstract 
Take travel by motor cycle have dominated rural transportation system in East Java-Indonesia. This 

domination is well for mobility or travel time but is not for travel safety, energy consumtion, and travel cost. 

Park&ride as a moda for  take travel by cycle to access and deacces , to park cycle in parking place, and 

take  main travel by bus  have chance to make the transportation system be better. This paper will report an 

result study comparation for energy consumtion, travel time, and travel cost of travel by motor cycle and by 

park&ride at rural transportation system in that province.To build probabilistic origin–destination matric of 

two regency in East-Java that cover their rural area is the first step. The next step  is to  get road network  

that connect that zonas of the regencies. In this study, traveler will choice a rute that give him/them  minimum 

distance. Based on the probabilistic origin-destination matric, the road network, and the rute choice  a 

comparation study to take travel by a moda could be conducted.A computer simulation model will be set up 

for this purpose. By running the model will give information about energy consumtion, travel time, and cost 

of both moda.  Which one be better is a moda that total  normalization of the variables value  is lower. 

 

Key word : rural transportation, East Java, motor cycle, park & ride, energy consumtion 

PENDAHULUAN 
 

Perbaikan kualitas pelayanan transportasi umum 

akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya( 

Sampaiao, 2008). Hal ini berkaitan dengan tingginya 

tingkat pengisian yang dapat dicapai dengan kualitas 

pelayanan yang baik. Untuk Jawa timur dari dua 

persoalan transportasi pedesaan,  persoalan kualitas 

pelayanan transportasi umum (bukan infrastruktur) 

lebih dapat diidentifikasi sebagai sebab donimannya  

penggunaan sepeda motor sebagai moda perjalanan 

komuter pedesaan. 

Pelayanan transportasi umum dalam sistem 

transportasi perlu dipandang dari segenap perspektif. 

Tanpa pengawasan Pemerintah dengan panduan 

prinsip pelayanan yang benar operator transportasi 

sering terjebak dalam kepentingan pragmatis.Pola 

pelayanan dengan sistem “berangkat tunggu penuh” 

.Memang secara sepintas baik untuk operator. Akan 

tetapi dalam jangka panjang akan menghapus 

permintaan transportasi umum karena beralih ke 

transportasi pribadi seperti sepeda motor. Indikasi 

untuk ini adalah merosotnya jumlah angkutan 

pedesaan yang beroperasi di Kota dan Kabupaten 

Kediri Jawa Timur dari sekitar  223 unit pada 2005 

menjadi tinggal sekitar 114 pada 2009 (BPS,2010) 

Sisi lain dari itu, pola pelayanan transportasi 

umum door to door tetap bertahan dan diminati oleh  

pelaku perjalanan komuter. Ribuan pekerja 

sebuah pabrik di daerah Pemerintahan Kota dan 

Kabupaten Kediri Jawa Timur diangkut dengan pola 

door to door itu setiap pagi dan sore selama hari  

kerja.  Transportrasi umum menggunakan bus 

kecil (kapasitas 22 orang) melalui jalan yang 

memiliki bangkitan penumpang terbanyak. 

Penumpang dari bangkitan lain menjangkau jalur 

kendaraan umum tersebut dengan diantar anggota 

keluarga atau bersepeda dan parkir di tempat 

penitipan atau rumah kenalan di jalur bus kecil itu.   

Sebagian besar dari mereka(>70%) memiliki sepeda 

motor atau setidaknya mampu membeli sepeda 

motor. 

Dapat digarisbawahi disini bahwa penggunaan 

moda untuk perjalanan bersifat dinamis terhadap 

kualitas pelayanan dari masing-masing moda. 

Meskipun kepadatan bangkitan di daerah pedesaan 

relatif rendah, perjalanan menggunakan sepeda 

motor bukanlah harga mati. Pengutamaan dan 

perbaikan pelayanan dapat menarik kembali minat 

pengguna transportasi pribadi ke transportasi umum 

seperti bus  dan akan menawarkan kesempatan besar 

adanya efisiensi energi lebih tinggi(Weiler, 2006). 

Sebagai upaya peningkatan efisiensi konsumsi 

energi, transportasi umum bus dengan pola 

pelayanan diperbaiki dapat diajukan sebagai 

alternatif pengganti angkutan umum pedesaan. 

Perbaikan itu diarahkan pada kualitas kendaraan dan 

pelayanan dengan kepastian tempat duduk, ruang, 

dan waktu. Pada era telekomunikasi tanpa kabel, 

pelayanan bus tersebut dapat dilakukan real time 

yang posisi kendaraannya dapat diketahui setiap 

waktu. Untuk akses dan deakses pengguna bus dapat 

menggunakan sepeda yang dapat diparkir di sekitar 

halte bus. Karena sistem operasi yang demikian 

moda ini dinamakan moda Park&Ride. 

Tujuan penulisan makalah ini adalah 

menbandingkan perjalanan menggunakan sepeda 

motor dan park&ride dalam sistem transportasi 

mailto:ibnuhisyam@gmail.com
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pedesaan Jawa Timur. Perbandingan ini dilihat dari 

perspektif pengambil kebijakan dengan tinjauan 

mobilitas yang diwakili oleh waktu perjalanan, 

keramahan lingkungan yang dilihat dari konsumsi 

bahan bakar, dan keekonomisan yang dilihat dari 

biaya perjalanan.Pelaku perjalanan dalam 

pembahasan ini dibatasi untuk komuter bangkitan 

pedesaan dan tarikan perkotaan untuk kepentingan 

sekolah dan bekerja di jam puncak  pagi hari. 

Pada paragraf-paragraf berikut akan dilanjutkan 

pembahasan mengenai metodologi perbandingan, 

hasil perbandingan, berikut pembahasan dan 

kesimpulan. 

 

METODOLOGI 

Dalam membandingkan dua moda perjalanan 

komuter menggunakan sepeda motor dan park&ride 

, permintaan pergerakannya dibuat sama. Pada studi 

ini kondisi yang ada adalah perjalanan komuter 

menggunakan sepeda motor. Berkaitan dengan 

volume pergerakan yang ada, selain perjalanan 

komuter menggunakan sepeda motor perlu juga 

memperhatikan perjalanan komuter menggunakan 

transportasi umum door to door. Jumlah pelaku 

perjalanan yang menggunakan sepeda motor dan 

door to door  disatukan dalam satu matrik asal 

tujuan. Matrik yang dihasilkan tidak simetris. Zona 

bangkitan(Desa XX,misalnya) berada pada daerah 

pedesaan. Zona tarikan(Pusat Perbelanjaan, 

misalnya) berada pada daerah perkotaan. 

Sebelum menentukan zona bangkitan dan zona 

tarikan sesuai tujuan studi ini terlebih dahulu 

ditetapkan daerah jangkauan yang fisibel untuk 

kedua moda. Menjadi penentu daerah fisibel ini 

adalah sepeda motor karena jangkauannya yang 

lebih pendek dibandingkan bus.Daerah fisibel ini 

dibatasi garis kordon. Dalam menentukan daerah 

fisibel, ketersediaan jalur koridor yang dapat dilalui 

bus menjadi pertimbangan penentu.Setelah daerah 

cakupan didefinisikan, zona bangkitan dan tarikan-

nya dapat ditetapkan.   

Untuk mengetahui besarnya volume pergerakan 

antara zona tarikan dan bangkitan dapat 

memanfaatkan database pegawai/siswa/mahasiswa. 

Misalnya zona tarikan kantor-kantor dinas 

kabupaten. Dari data pegawai yang ada dapat 

diketahui siapa saja yang bertempat tinggal di zona-

zona bangkitan dalam daerah jangkauan(covering). 

Bila dalam biodata pegawai atau pelajar/mahasiswa 

dilengkapi field moda perjalanan yang digunakan, 

waktu perjalanan, dan berapa banyak penggunaan 

bahan bakar( bila menggunakan kendaraan pribadi) 

maka gambaran kondisi sistem yang ada (perjalanan 

menggunakan sepeda motor) dapat diketahui. 

Pada kondisi database yang diinginkan belum 

tersedia, cara lain yang dapat ditempuh adalah 

dengan menyebar lembar pertanyaan atau 

menggunakan survei telepon. Pintu masuk untuk 

kepentingan ini juga biodata responden. 

Menggunakan biodata responden pelaku perjalanan 

komuter, dari zona mana mereka berasal untuk zona 

atau lokasi tarikan tertentu dapat diketahui. 

Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan 

data seperti pada database yang sudah dirancang 

baik. 

Untuk kepentingan pengujian efektivitas moda 

park&ride, matrik tarikan-bangkitan untuk kondisi 

yang ada selain dari pengguna sepeda motor perlu 

ditambahkan bangkitan dari pelaku perjalanan 

dengan moda angkutan umum door to door. Untuk  

merencanakan kebutuhan dan penjadwalan 

operasional bus, matrik bangkitan-tarikan yang 

digunakan disertai dimensi waktu untuk interval 10 

menit selama 2 jam. Desain sistem pelayanan yang 

dipilih adalah kepastian kedatangan tempat duduk di 

kendaraan  pada suatu ruang dan waktu tertentu. 

Tingkat pelayanan yang diberikan kepada pelaku 

perjalanan komuter adalah bebas kemacetan 

fasilitas. Hal yang disebut terakhir ini diperlukan 

untuk mencapai pangsa penggunaan transportasi 

umum mendekati 100%. 

Ada beberapa langkah pendahuluan untuk  

mengembangkan model simulasi komputer 

penentuan  waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar, 

dan biaya menggunakan moda park&ride. Pertama 

menentukan lintasan pergerakan bus. Kedua, 

menentukan lokasi fasilitas pelayanan bus(tempat 

pemberangkatan, halte, dan tempat transit) dan 

tempat parkir sepeda. Dan ketiga, zona atau bagian 

zona yang menjadi cakupan tempat naik/turun 

pelaku perjalanan komuter. Variasi yang dapat 

diperlihatkan untuk persoalan ini adalah variasi 

waktu keberangkatan dari tiap-tiap titik bangkitan. 

Dengan tanpa memperlihatkan pergerakan dari 

tempat tinggal ke tempat akses bus pada lintasan 

pelayanan, flowchart pelayanan bus pada sistem 

park&ride diperlihatkan pada gambar 1.    

 

Variabel-variabel :jumlah 

kedatangan,jumlah naik,jumlah 

menunggu,waktu naik di bangkitan I;waktu 

perjalanan menuju lokasi pemberangkatan 

bus ke j jumlah penumpang bus j di lokasi 

bangkitan I pada waktu t, waktu perjalanan 

pengumpulan penumpang bus j pada rit 

k,kecepatan rata-rata bus j rit k, panjang 

perjalanan bus j rit k, penggunaan bahan 

bakar bus j pada rit k.

Konstanta : kapasitas bus

Proses :bus mulai dari lokasi 

pemberangkatan tersedia pada waktu 

tertentu mengisi pelaku perjalanan yang 

ada kemudian mencapai ke lokasi 

bangkitan pada waktu tertentu atau 

langsung ke lokasi tarikan bila sudah 

penuh sesuai rute yang ditentukan dan 

kembali ke posisi keberangkatan bila 

waktu pelayanan belum habis.

Input : rute perjalanan, 

jarak antara lokasi 

bangkitan, jam 

kedatangan di setiap 

lokasi bangkitan, 

konsumsi bbm per km 

perjalanan sesuai 

kecepatan

Output : waktu perjalanan per kilometer 

pergerakan per orang,konsumsi bahan 

bakar per kilometer/orang, dan biaya 

perjalanan orang/km

 
 

Gambar 1 : Flowchart pelayanan bus pada sistem    

park & ride 

 

Matrik waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan 

biaya perjalanan untuk perjalanan menggunakan 

sepeda motor dapat diperoleh dari interview atau 

quesioner terhadap responden komuter yang bekerja 
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atau belajar di kota dan tinggal di pedesaan.Untuk 

perjalanan dengan moda park&ride tiga matrik yang 

disebut terakhir ini diperoleh dari simulasi komputer. 

Karena kurangnya data primer terutama untuk 

membangkitkan variabel random seperti jumlah 

bangkitan per menit atau persepuluh menit pada 

suatu lokasi bangkitan untuk waktu tertentu, 

lamanya waktu pengisian per orang, dan waktu 

penurunan perorang, simulasi ini belum dapat 

dilakukan validasi. 

Untuk membandingkan efektifitas dua moda 

disini akan didekati dengan menggunakan variabel 

terstandarkan. Nilai elemen-elemen ketiga matrik 

dari tiap moda diubah menjadi variabel 

terstandarkan(Miller,1985) dengan menggunakan 

rumus persamaan (1). 

 

  
   ̅

  
……………………….(1) 

 

Dengan : 

Z : variabel normal standar 

X : nilai data pada elemen matrik 

 ̅; rerata nilai data elemen-elemen matrik 

  : standar deviasi nilai data dari elemen-elemen  

matrik yang dihitung menggunakan rumus (2). 

   √
∑      ̅ 

2 
   

   
 …………………..(2) 

Nilai variabel normal terstandarkan ini tanpa 

satuan. Untuk menbandingkan dapat digunakan nilai 

total maupun nilai rata-ratanya. Dalam kaitan 

dengan pilihan untuk suatu keputusan, variabel-

variabel yang diperlihatkan pada kedua moda 

memiliki sifat, nilai yang lebih kecil lebih disukai ( 

waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan biaya 

perjalanan) maka moda yang memberikan nilai total 

atau rata-rata variabel normal terstandarkan lebih 

kecil lebih disukai atau layak dipilih. 

 

HASIL 

 

Menggunakan metodologi diatas, beberapa hasil 

yang diperoleh dari studi ini adalah  daerah kajian 

yang meliputi jalur pelayanan yang memperlihatkan 

lokasi-lokasi bangkitan yang dihubungkan jalan 

menuju daerah tarikan untuk pelaku perjalanan 

komuter. Untuk pengkajian di wilayah Jawa Timur 

yang dilakukan meliputi dua wilayah daerah tingkat 

dua, yaitu Kota dan Kabupaten Kediri Jawa Timur. 

Seluruh lokasi bangkitan  berada di Kabupaten 

Kediri. Untuk lokasi tarikan sebagian berada di 

daerah Kabupaten dan Kota Kediri.  

 Dari daerah kajian dengan kejelasan lokasi 

tarikan dan bangkitan untuk perjalanan komuter, 

matrik asal tujuan perjalanan komuter sebagai dasar 

studi pembandingan ini dapat diperoleh. 

Berdasarkan biodata dari pegawai di lokasi tarikan 

seperti kantor kabupaten. Dari interview itu dapat 

diperoleh matrik asal tujuan  seperti tabel 1.(tidak 

diperlihatkan secara keseluruhan). 

 

Tabel 1 :matrik asal tujuan 

O\D 
d1
1 

d1
2 

d1
3 

d1
4 

d1
5 

d1
6 

d1
7 

b-00 5 8 3 4 20 5 6 

b-11 4 2 2 7 25 1 
 b-12 

  
3 3 10 

 
2 

b-13 3 
 

4 5 15 
 

  

b-14 
 

  6 9 20 9 4 

b-15 
 

3 3   14 4 6 

b-T 3 2 
 

4 20 
 

1 
Sumber :survei peneliti,2012. 

 

Untuk kepentingan penjadwalan bus untuk 

membawa pelaku perjalanan komuter perlu 

diketahui jumlah bangkitan pada suatu lokasi  

bangkitan menurut waktu. Hasil dari pedataan itu 

diperlihatkan pada tabel 2.(tidak ditampilkan 

seluruhnya) 

 

Tabel 2 :Bangkitan pabi hari 

  

jam\halte 
b-
00 b-11 

b-
12 

b-
13 

b-
14 

b-
15 

b-
T 

510-520 3 1 2 3 
  

1 

520-530 3 3 2 1 
  

3 

530-540 4 2 3 3 4 4 2 

540-550 8 6 3 3 3 2 3 

550-600 10 8 2 4 5 3 5 

600-610 6 8 9 
 

12 8 8 

610-620 6 6 4 8 7 6 4 

620-630 9 8 6 8 6 4 8 

630-640 8 9 8 7 9 5 7 

640-650 4 7 6 5 5 4   

650-700 4 5 4 5 4 3 3 

700-710 2 2 5 5 6 7 2 

710-720 1 
 

4 4 8 5   

720-730 3 2 2 
 

3 5 6 

730-740 
  

3 2 
 

6 4 

740-750 
  

2 3 
  

4 

750-800 
  

2 2 1 4 
 Sumber: survei peneliti,2012 

 

Waktu perjalanan menggunakan sepeda motor dari 

suatu asal ke tujuan diperlihatkan pada tabel 3.(tidak 

diperlihatkan keseluruhan). 

 

Tabel 3 : waktu perjalanan rata-rata asal tujuan 

menggunakan sepeda motor (dalam 

menit/orang/hari) 

O\D 
d1
1 

d1
2 

d1
3 

d1
4 

d1
5 

d1
6 

d1
7 
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b-00 22 25 30 33 35 40 45 

b-11 18 21 26 29 31 36 
 b-12 

  
22 25 27 32 37 

b-13 12 
 

20 23 25 
 

  
Sumber :pengolahan,2012. 

 

       Hasil olahan data yang lain meliputi : waktu 

perjalanan menggunakan bus (menit/orang/hari), 

konsumsi bahan bakar penggunaan sepeda motor 

dan bus per bulan ( liter/orang), biaya perjalanan per 

bulan ( Rp/orang), dan normalisasi untuk semua 

variabel. Hasil olahan yang disebutkan ini tidak 

diperlhatkan pada makalah ini. 

 

       Sedangkan ringkasan pembandingan antara 

transportasi pedesaan menggunakan park&ride dan 

sepeda motor diperlihatkan pada tabel  4. 

 

Tabel 4 :ringkasan nilai perbandingan penggunaan 

moda perjalanan antara sepeda motor dan park&ride 

 

Nilai normalisasi variabel 

untuk moda perjalanan 

Total 

Sepeda motor 90,75536 

Park&ride  107,8595 

 

PEMBAHASAN 

       Dengan tingkat kepentingan yang sama antara 

waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan biaya 

perjalanan  moda Park&Ride belum mampu 

mengungguli perjalanan menggunakan sepeda 

motor(Tabel 4, dengan selisih nilai normalisasi 

variabel sekitar 17). Moda park&ride hanya unggul 

pada konsumsi bahan bakar. Dari segi waktu 

perjalanan dan biaya perjalanan penggunaan sepeda 

motor lebih unggul.  

      Beberapa hal  dapat dicatat terhadap keunggulan 

penggunaan sepeda motor. Pertama, fleksibelitas 

rute. Perjalanan dari asal ke tujuan dapat dipilih pada 

rute perjalanan tercepat. Kedua, tidak ada resiko 

waktu menunggu. Meskipun memerlukan waktu 

untuk memarkir kendaraan, masih lebih baik dari 

pada menunggu dalam mendapatkan pelayanan 

transportasi umum. 

     Meskipun dari sisi bahan bakar moda park&ride 

lebih unggul perbedaan besarnya biaya tetap 

terutama penyusutan kendaraan belum mampu 

mengimbangi sepeda motor. Biaya penyusutan ini 

lebih karena biaya perolehan dan harga jual akhir. 

Perbedaan struktur pasar untuk kendaraan sekelas 

bus yang lebih sedikit pesaing lebih sulit ditekan 

harganya melalui persaingan.  

       Meskipun begitu, penggunaan park&ride masih 

memiliki peluang bila kriteria pertimbangan lain 

seperti keselamatan orang digunakan. Keberadaan 

orang dalam ruang terlindung dan perjalanan 

kendaraan yang lebih stabil karena beroda empat 

atau lebih dapat menjadi pertimbangan lain untuk 

penggunaan moda park&ride. 

 

KESIMPULAN 

        

       Dominansi penggunaan sepeda motor untuk 

perjalanan komuter dalam sistem transportasi 

pedesaan di Jawa timur ternyata memang memiliki 

alasan yang cukup kuat. Tidak saja dari segi waktu 

perjalanan yang lebih cepat, akan tetapi juga 

memiliki keunggulan dari sisi biaya perjalanan. 

       Menawarkan alternatif moda lain yang lebih 

menjamin keselamatan pengguna dapat dilakukan 

upaya-upaya menekan biaya, terutama biaya 

penyusutan kendaraan melalui harga perolehan bus  

yang bersaing dengan industri sepeda motor.Selain 

itu harga bahan bakar minyak juga akan memberikan 

konstribusi dengan adanya konsumsi bahan bakar 

yang lebih sedikit untuk penggunaan moda 

park&ride. 
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Abstract 

 

Increasing sugar production, will increase waste water product.  Sugar waste water 

contain high concentration of  organic substrate. Concentration of COD reached 94000 mg/l and 

Concentration of BOD reached 45000 mg/l. This research aims to study the combined performance 

of anaerobic membrane bioreactor system treating wastewater in the sugar industry. Treatment of 

wastewater of sugar industry was using anaerobic bioreactor with effective volume work of 

bioreactor 6 liter and membrane used was ultrafiltration which made of pulisulfone. The modul of 

membrane was hollow fiber. This research was done by flowing the wastewater  into the bioreactor 

and the output of bioreactor was passed to a membrane. Retentan returned to the bioreactor and 

the permeate was accommodated in the holding tank for analysis. In this research to vary the flow 

rate of feed to the bioreactor was 30.5; 57.5, and 70 ml / min while the parameters analyzed are 

MLSS, COD and flux. The results obtained in this research was the smaller flow rate of wastewater 

accordingly  the concentration of MLSS and COD removal efficiency greater, whereas the permeate 

flux was smaller. MLSS concentration range between 17000-19900 mg / L, the total removal 

efficiency of  COD is 85.21 to 87.35% and the permeate flux is 15.5 to 37 ml / min. 

. 

 
Keywords: Fluks, flow rate, ultrafiltration, sugar wastewater 

I. Pendahuluan 

 
Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga 

kebutuhan akan pangan pun semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah 

penduduk. Gula di Indonesia termasuk salah satu 

kebutuhan makanan pokok rakyat, tidak heran kalau 

pemerintah Indonesia mempunyai perhatian khusus 

terhadap kegiatan produksi dan perdagangan gula.  

Bahan baku utama untuk pembuatan gula 

adalah tebu dan beet. Di daerah tropis kebanyakan 

makanan menggunakan bahan baku dari gula. Gula 

yang berada dalam  tebu berada dalam bentuk 

disakarida (sukrosa) dan monosakarida (fruktosa dan 

glukosa) dan  untuk menjadi gula kristal, yang 

dibutuhkan adalah sukrosa. Tahapan dalam proses 

pembuatan gula dimulai dari penanaman tebu, 

proses ekstraksi, pembersihan kotoran, penguapan, 

kristalisasi, afinasi, karbonasi, penghilangan warna, 

dan sampai proses pengepakan sehingga sampai ke 

tangan konsumen. 

Berdasarkan data statistik kebutuhan gula 

perkapita Indonesia untuk konsumsi langsung 

masyarakat pada tahun 2011 adalah 2,7 juta ton, 

sedangkan kemampuan produksi nasional hanya 

2,31 juta ton dengan impor raw sugar 108.889 ton 

dan impor gula kristal putih  143.479 ton. Untuk 

memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, saat ini 

pemerintah mencanagkan target swasembada gula 

pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,7 juta ton. Agar 

swasembada tersebut tercapai maka salah satu yang 

diperlukan adalah perbaikan teknologi terutama 

dalam memproduksi gula. Semakin meningkatnya 

produksi gula maka akan meningkatkan jumlah 

limbah yang dihasilkan dalam proses produksi 

tersebut. Limbah hasil dari produksi gula dapat 

berupa limbah cair, padat dan gas. 

Limbah cair industri gula mengandung 

bahan organik dengan konsentrasi yang sangat 

tinggi. Konsentrasi COD limbah cair industry gula 

mencapai 94.000 mg/L dan BOD mencapai 45.000 

mg/L. Pengolahan limbah cair industri gula di 

Indonesia pada umumnya menggunakan teknologi 

kolam konvensional yang terdiri dari beberapa 

kolam dengan sistem anaerob dan dilanjutkan 

dengan proses aerob. Kendala umum yang dihadapi 

dalam sistem konvensional ini adalah banyaknya 

biomassa yang keluar bersama aliran keluaran 

sistem (effluent) sehingga waktu tinggal biomassa 

dalam sistem pengolahan menjadi singkat. Upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah penggabungan sistem bioreaktor 

anaerob dan membrane. Penggabungan kedua proses 
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ini memberikan keuntungan, dimana di dalam 

bioreaktor akan terjadi proses penguraian senyawa 

organik oleh biomassa sedangkan membrane akan 

memisahkan biomassa dengan cairan sebelum 

dibuang ke lingkungan. Biomassa yang tertahan 

akan dikembalikan lagi ke dalam bioreaktor untuk 

dapat mendegradasi senyawa organik kembali. 

Cairan keluaran membran merupakan cairan yang 

jernih yang bebas dari biomassa. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menilai 

kinerja bioreaktor anaerob dan membran dalam 

mendegradasi senyawa organik yang berada di 

dalam limbah cair industri gula. 

Proses pengolahan secara anaerob 

umumnya digunakan untuk mengolah limbah cair 

dengan kandungan BOD diatas 4000 mg/l. Proses 

anaerob juga mampu menguraikan zat organik yang 

tak dapat diuraikan dengan proses aerob (Grady dan 

Lim, 1980) dan tidak memerlukan energi untuk 

aerasi.  

 

II. Metodologi 

 

Penelitian ini menggunakan limbah cair 

industri gula yang berasal dari unit pengolahan 

limbah pada  salah satu industri gula di kawasan 

Cilegon. Mikroorganisme yang digunakan berasal  

dari kotoran sapi yang dilakukan proses pembibitan 

secara anaerob  dan pengadaptasian dengan limbah 

cair industri gula. Alat yang digunakan pada tahap 

pengolahan adalah bioreaktor anaerob dengan 

volume kerja efektif 6 liter dan membran yang 

digunakan adalah membran polisulfon dengan 

konfigurasi hollow fiber. 

Tahapan pada penelitian ini meliputi tahap 

pembibitan, start-up dan tahap percobaan utama. 

Pada tahap pembibitan, kotoran sapi  yang 

berasal dari tempat penjagalan hewan dengan berat 3 

kg,  dicampur dengan air sebanyak 3 liter dan 

dimasukkan ke dalam bioreaktor anaerob tipe batch 

dan didiamkan selama 2 hari untuk penstabilan.  

Kondisi anaerob diperoleh dengan mengalirkan gas 

N2 ke dalam bioreaktor sampai oksigen terusir 

keluar dan bioreaktor bebas oksigen. pH bioreaktor 

dijaga 6,8-7,2. Selanjutnya 200 ml limbah cair 

industri gula dimasukkan ke dalam bioreaktor tiap 

hari sampai  volume cairan dalam bioreaktor 

mencapai 9 liter. Setelah dilakukan pembibitan 

cairan bibit dibuang sebanyak 250 ml dan kemudian 

cairan bibit ditambahkan 250 ml limbah setiap hari. 

Prosedur ini dilakukan selama 2 minggu secara terus 

menerus untuk memastikan mikroorganisme telah 

teraklimatisasi sempurna terhadap air limbah yang 

digunakan. 

 Pada tahap start-up bioreaktor, cairan bibit 

dimasukkan ke dalam bioreaktor sebanyak 3 liter. 

Kemudian limbah cair gula dimasukkan ke dalam 

bioreaktor dengan laju alir sesuai dengan variasi 

pada penelitian hingga volume total dalam 

bioreaktor mencapai 6 liter. Setelah itu campuran 

bibit dan limbah di dalam bioreaktor didiamkan 

selama sehari. Kemudian dilakukan tahap percobaan 

utama.  

Pada tahap percobaan utama, limbah cair 

dialirkan ke dalam bioreaktor yang telah mengalami 

tahap start-up dengan laju alir yang telah ditetapkan. 

Keluaran bioreaktor dialirkan ke membran dan 

keluaran membran yang berupa cairan jernih 

dialirkan ke tangki penampungan sedangkan retentat 

dikembalikan lagi ke dalam bioreaktor. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

a. Pengamatan Mixed Liquor Suspended Solid 

(MLSS) 

Mixed liquor suspended solid (MLSS) 

merupakan jumlah konsentrasi padatan terlarut 

dalam campuran suatu larutan. Besaran ini biasanya 

digunakan untuk mengukur atau mengindikasikan 

adanya mikroorganisme dalam larutan (mg/L). 

Pengaruh laju alir terhadap jumlah MLSS dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 1.Pengamatan MLSS pada berbagai laju alir 

 

  Gambar 1 memperlihatkan bahwa semakin 

besar laju alir, yang berarti bahwa waktu tinggal 

cairan semakin singkat mengakibatkan konsentrasi 

MLSS semakin kecil. Pada laju alir umpan 30,5 

ml/menit,  pada jam ke-1 konsentrasi MLSS sebesar 

19.050 mg/L dan setelah akhir proses pengolahan 

yaitu pada jam ke-12 didapatkan konsentrasi MLSS 

sebesar  19.850 mg/L. Pada laju alir 57,5 ml/menit, 

pada jam ke-1, konsentrasi MLSS sebesar 17.100 

mg/L dan pada jam ke-12 sebesar 17.900 mg/L, 

sedangkan pada laju alir 70 ml/menit, pada jam ke-1 

MLSS sebesar 16.100  mg/L dan pada akhir proses 

menjadi 16.950 mg/L. Kenaikan MLSS di bioreaktor 

untuk berbagai variasi laju alir rata-rata dengan 

jumlah yang sama yaitu ±800 mg/L. Kenaikan ini 

selain disebabkan karena pembelahan sel dan juga 

karena adanya membrane yang menahan biomassa 

supaya tidak ikut keluar bersama aliran keluaran 

(permeat).  

 

b. Pengamatan efisiensi penyisihan COD di 

bioreaktor 

 

Nilai COD merupakan parameter untuk 

mengukur kebutuhan oksigen yang diperlukan dalam 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

112 
 

mendegradasi senyawa organik yang ada di dalam 

air limbah. Pengaruh laju alir terhadap efisiensi 

penyisihan COD dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Pengamatan efisiensi penyisihan COD di 

dalam bioreaktor 

 

Penurunan nilai COD  terjadi akibat pemanfaatan 

substrat oleh mikroorganisme pada berbagai laju alir. 

Pada Gambar 2 terlihat bahwa  semakin kecilnya 

laju alir umpan maka efisiensi penyisihan COD 

semakin meningkat. Efisiensi di bioreaktor 

meningkat seiring dengan semakin lamanya waktu 

tinggal cairan di bioreaktor tersebut, sehingga 

substrat yang terurai atau yang dimanfaatkan oleh 

aktivitas mikroorganisme  semakin banyak. Hal ini 

juga dapat dilihat dengan semakin banyaknya 

mikroorganisme di dalam bioreaktor.  

 

c. Pengamatan efisiensi total penyisihan COD 

 

Efisiensi total penyisihan COD merupakan 

efisiensi penyisihan COD mulai dari umpan hingga 

keluaran (permeat). Pengaruh laju alir terhadap 

efisiensi total penyisihan COD dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Pengamatan efisiensi total penyisihan 

COD pada berbagai laju alir 

 

Bila dibandingkan antara Gambar 2 dan 

Gambar 3, maka akan terlihat bahwa efisiensi total 

penyisihan COD lebih tinggi dibandingkan dengan 

efisiensi COD di bioreaktor. Meningkatnya efisiensi 

total penyisihan COD setelah melalui membran, 

disebabkan karena fungsi membran yang selain 

dapat menahan biomassa, membran juga dapat 

menahan senyawa-senyawa yang belum terdegradasi 

yang mempunyai diameter pori yang lebih kecil 

daripada diameter pori membran untuk 

dikembalikan lagi ke bioreaktor dan selanjutnya 

akan didegradasi kembali oleh mikroorganisme yang 

ada dalam bioreaktor tersebut. Hasil akhir (permeat) 

dari proses filtrasi membran untuk limbah cair 

industri gula ini masih berwarna kecoklatan, tetapi 

dengan viskositas dan densitas yang jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan limbah awal (umpan). 

Limbah cair industri gula ini awalnya berwarna 

kehitaman karena mengandung molase. Efisiensi 

total penyisihan COD pada laju alir 30,5 , 57,5 dan 

70 ml/menit masing-masing adalah 87,3, 85,66 dan 

85,21%.  

 

4.4 Pengamatan Fluks 

 

 Ukuran yang menyatakan suatu spesi untuk 

menembus membran disebut permeabilitas.  Pada 

Gambar 4 terlihat bahwa dalam waktu pengamatan 

yang sama, semakin besar laju alir umpan yang 

diberikan maka fluks yang dihasilkan juga semakin 

besar.  

 Pada setiap laju alir umpan, semakin lama 

proses pemisahan pada membrane maka daya kerja 

membrane dapat berubah atau terjadi penurunan 

fluks membrane. Hal ini terjadi karena adanya 

akumulasi partikel-partikel yang tertahan dekat, 

pada atau dalam membrane sehingga menurunkan 

permeabilitas membrane dengan cara menutupi atau 

mengecilkan pori dengan membentuk lapisan 

tahanan tambahan (foulant). 

 

 
Gambar 4. Pengamatan fluks permeat pada berbagai 

laju alir 

 

 

V.  Kesimpulan 

 

Kinerja gabungan bioreaktor anaerob dan 

membrane cukup efektif untuk mengolah limbah 

cair industry gula bila ditinjau dari konsentrasi 

MLSS dan efisiensi penyisihan COD. Semakin kecil 

laju alir umpan maka konsentrasi MLSS dan 

efisiensi penyisihan COD semakin besar, sedangkan 

fluks permeat semakin kecil. Konsentrasi MLSS 

berkisar antara 17.000-19.900 mg/L, efisiensi 

penyisihan di dalam bioreaktor berkisar antara 

84,40-85,31% dan efisiensi total penyisihan COD 

85,21-87,35%  dan fluks permeat sebesar 15,5-37 

ml/mnt.  
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Abstract 

The effects of nozzle spacing on pelton turbine blades can produce the best energy. The turbine blades 

shape, water discharge and water pressure coming out of the nozzles will give a good impulse. The goal of 

this study was to determine the influence of nozzle diameter and nozzle spacing changes to the turbine blades 

to produce the highest round. Characteristics of turbine blades with nozzle spacing variation can result in 

high efficiency. Pelton turbine has a runner diameter of 12.8 cm, the width of blade is 5 cm and 16 pieces 

with two kinds of nozzle size diameter of 6 mm and 8 mm. The experiments were performed with a variation 

of nozzle spacing, nozzle size and water discharge, ranging from low to high discharge. The experimental 

results show the relationship between the spin turbines with water discharge and the distance of the nozzle 

shown in the graph.Shape and diameter of the nozzle corresponding to the form of turbine blades can 

produce an optimal turbine performance. 

 
Keywords : Pelton turbine, turbine blades, nozzle spacing, diameter of nozzle, water discharge

Pengembangan sumber energi yang dapat 

diperbaharukan semakin meningkat sebagai 

antisipasi makin berkurangnya sumber energi yang 

berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara. 

Sumber energi yang dapat diperbaharukan di 

Indonesia menurut sumber asean energy salah 

satunya adalah mikrohidro yang memanfaatkan air 

sebagai sumber energi dari suatu turbin. Turbin air 

berperan untuk mengubah energi air menjadi energi 

mekanik dalam bentuk putaran poros. Energi 

potensial air diubah menjadi energi kinetik pada 

nozel. Air keluar nozel yang mempunyai kecepatan 

tinggi membentur sudu turbin. Setelah membentur 

sudu arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi 

perubahan momentum (impulse) sehingga roda 

turbin akan berputar. Turbin dapat memanfaatkan air 

dengan putaran lebih cepat dan dapat memanfaatkan 

head yang lebih tinggi. Putaran poros turbin ini akan 

diubah oleh generator menjadi tenaga listrik. Turbin 

impuls adalah turbin tekanan sama karena aliran air 

yang keluar dari nosel tekanannya adalah sama 

dengan tekanan atmosfir sekitarnya. Semua energi 

tinggi tempat dan tekanan ketika masuk ke sudu 

jalan turbin dirubah menjadi energi kecepatan. 

Turbin Pelton merupakan turbin impuls yang terdiri 

dari satu set sudu jalan yang diputar oleh pancaran 

air yang disemprotkan dari  satu atau lebih alat yang 

disebut nozel. Turbin Pelton adalah salah satu dari 

jenis turbin air yang paling efisien dan sesuai 

digunakan untuk head tinggi dan debit aliran yang 

kecil. Turbin Pelton mempunyai beberapa 

keuntungan antara lain efisisensi turbin yang relatif 

stabil pada berbagai perubahan debit aliran.  

Bentuk sudu turbin terdiri dari dua bagian 

yang simetris.  Sudu dibentuk  sedemikian sehingga 

pancaran air akan mengenai tengah-tengah sudu dan 

pancaran air tersebut akan berbelok ke kedua arah 

sehinga bisa membalikkan pancaran air dengan baik 

dan membebaskan sudu dari gaya-gaya samping. 

Untuk turbin dengan daya yang besar, sistem 

penyemprotan airnya dibagi lewat beberapa nozel. 

Dengan demikian diameter pancaran air bisa 

diperkecil dan mangkok sudu lebih kecil.  

Tujuan studi ini adalah mengetahui 

pengaruh diameter nozel dan perubahan jarak nozel 

terhadap sudu turbin guna menghasilkan putaran 

tertinggi. 

 

SETUP  ALAT PENGUJIAN 

 

Turbin Pelton merupakan salah satu jenis 

turbin air yang prinsip kerjanya memanfaatkan 

energi potensial air menjadi energi listrik tenaga air 

(hydropower). Prinsip kerja turbin pelton adalah 

mengkonversi daya fluida dari air menjadi daya 

poros untuk digunakan memutar generator listrik. 

Air yang berada pada bak penampung dihisap oleh 

pompa dimana pompa berfungsi untuk menghisap 

dan memompa air untuk dialirkan ke sudu turbin. 

Namun aliran air tidak langsung mengarah ke sudu 

turbin melainkan harus melewati pipa-pipa saluran 

yang telah diberi katup buka tutup sehingga laju 

aliran air dapat diatur sesuai dengan yang 

diinginkan. Kemudian katup-katup tersebut 

terhubung dengan saluran nozel dimana nozel 

berfungsi sebagai pemancar air yang dipancarkan 

langsung ke arah sudu turbin sehingga sudu turbin 

berputar. Pada sudu-sudu turbin, energi aliran air 

diubah menjadi energi mekanik yaitu putaran roda 

turbin. Apabila roda turbin dihubungkan dengan 

poros generator listik, maka energi mekanik putaran 

roda turbin diubah menjadi energi listrik pada 

generator. Kemudian air yang telah digunakan untuk 

memutar sudu turbin jatuh kedalam bak penampung 

mailto:sri_ps@staff.gunadarma.ac.id
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untuk kembali ke tahap awal maka terjadilah 

sirkulasi. 

Energi potensial air disemprotkan oleh 

nozel ke sudu untuk dirubah menjadi energi mekanik 

yang digunakan untuk memutar poros generator. 

Nozel merupakan mekanisme pancaran yang 

berbentuk melengkung yang mengarahkan air sesuai 

dengan arah aliran yang direncanakan dan mengatur 

aliran air. Fungsi utama nozel adalah untuk 

mengubah tekanan air menjadi suatu kecepatan 

aliran yang digunakan untuk memutar runner. 

Bentuk nozel sangat mempengaruhi performa turbin.  

 

 

 
 

Gb 1. Nozel Turbin 

 

Perancangan sebuah nozel turbin pelton 

dimulai dari menentukan ukuran runner dan sudu 

dengan menggunakan data yang telah ada setelah itu 

melakukan perhitungan diameter ujung nozel, 

kecepatan aliran air pada ujung nozel, panjang ujung 

nozel. Bahan yang digunakan untuk nozel turbin 

pelton ini adalah menggunakan paduan Aluminium. 

Dari tahap-tahap yang telah direncanakan tersebut, 

maka didapatkan ukuran nozel untuk turbin air 

pelton yang sesuai dengan yang diharapkan.  

Ukuran nozel yang sesuai dapat memutar 

sudu lebih baik sehingga dapat meningkatkan 

efesiensi turbin. Dengan meningkatkan efesiensi 

turbin maka dapat meningkatkan energi yang 

dihasilkan sehingga turbin air mampu menghasilkan 

kerja yang optimal dengan menggunakan energi 

yang minimal.  

 

Tabel 1. Ukuran Nozel 

 Ukuran Nozel (mm) 

P. 

Uj 

P. 

Ttl 

D. 

Uj 

Luar 

D. 

Uj 

Dlm 

D. 

Dlm 

Inti 

D. 

Luar 

Inti 

I 26 81 16 6 12 24 

II 26 81 16 8 14 24 

 

 

 

 

 

Gb 2. Runner Turbin Pelton 

 

Nozel mempunyai beberapa fungsi yaitu 

mengarahkan pancaran air ke sudu turbin, mengubah 

tekanan menjadi energi kinetik dan mengatur 

kapasitas air yang masuk turbin. Sudu turbin 

merupakan sarana untuk merubah energi air menjadi 

energi mekanik berupa torsi pada poros sudu dimana 

aliran air yang disemprotkan oleh nozel ke arah sudu 

mengakibatkan daun-daun sudu terdorong dan 

berputar. Aliran air  yang diarahkan langsung 

menuju sudu-sudu melalui pengarah atau nozel ini 

juga menghasilkan daya pada sirip. Selama sudu 

berputar, gaya bekerja melalui suatu jarak, sehingga 

menghasilkan kerja. Dalam proses ini energi 

ditransfer dari aliran air ke turbin.  

 Sudu dibentuk sedemikian sehingga 

pancaran air akan mengenai tengah-tengah sudu dan 

pancaran air tersebut akan berbelok ke kedua arah 

sehinga bisa membalikkan pancaran air dengan baik 

dan membebaskan sudu dari gaya-gaya samping. 

Untuk turbin dengan daya yang besar, sistem 

penyemprotan airnya dibagi lewat beberapa nozel. 

Dengan demikian diameter pancaran air bisa 

diperkecil dan mangkok sudu lebih kecil seperti 

pada gambar 4 di atas. Desain ini dibuat untuk 

mempermudah dalam proses perakitan sehingga 

dapat diketahui langkah-langkah yang harus 

dilakukan. 

 

 
Gb 3. Desain Perangkat Pengujian Turbin Pelton. 
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TEORI 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aliran 

fluida, yaitu : 

a. Laju Aliran Volume 

Laju aliran volume disebut juga debit aliran (Q) 

yaitu jumlah volume aliran per satuan waktu. 

Debit aliran dapat dituliskan pada persamaan 

sebagai berikut : 

 

      (1) 
 

Dimana : 

v = Kecepatan aliran (m/s) 

A = Luas penampang pipa (m) 

Q = Debit aliran  (m³/s) 

 

Selain persamaan (1) di atas digunakan 

persamaaan berikut: 

 

               
 

 
        (2) 

 

Dimana :  

V  = Volume aliran (m
3
) 

Q = Debit aliran  (m³/s) 

 t = waktu aliran (s) 

 

                       
 

 
                  (3) 

 

Dengan :  

   = Kecepatan atau laju aliran (m/s)  

Q = Debit aliran (m
3
/s)  

A = Luas penampang ( m
2
) 

 

b. Bilangan Reynolds 

Bilangan Reynolds didapat dengan 

menggunakan persamaan (4) dimana nilai dari 

Bilangan Reynolds (Re) dapat dihitung bila 

mempunyai nilai-nilai dari : kecepatan aliran (v), 

massa jenis (ρ), diameter dalam pipa (d), viskositas 

dinamik () atau viskositas kinematik (). 

            
Re

Vd Vd

 
 

           

(4) 

 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pengujian pertama adalah mengukur 

volume air terhadap pengaruh diameter nozel dan 

derajat bukaan katup. Pada tahapan pengujian ini 

didapatkan perbedaan volume air dimana diameter 

nozel yang lebih besar menghasilkan volume air 

yang lebih banyak dibandingkan nozel dengan 

diameter yang lebih kecil.  

 Pengukuran putaran sudu dengan 

menggunakan tachometer dapat mengetahui 

pengaruh besar diameter nozel dan derajat bukaan 

katup. Tahap pengujian pada bukaan katup 90˚ 
didapatkan perbedaan putaran sudu dimana nozel 

yang memiliki diameter lebih besar dapat 

memutarkan sudu lebih cepat mencapai kurang lebih 

1742 RPM dibandingkan dengan nozel yang 

memiliki ukuran diameter lebih kecil yang dapat 

memutarkan sudu hanya sebesar kurang lebih 1585. 

 Pengukuran diameter selang dilakukan 

pada diameter bagian dalam, sehingga akan 

didapatkan luas penampang (A) yang nantinya untuk 

menentukan diameter pipa yang akan digunakan. 

Setelah dilakukan pengukuran didapatkan diameter 

dalam selang sebesar 20 mm, sedangkan untuk 

diameter luar selang sebesar 22 mm. 

 

Penghitungan Data 

Besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu 

sumber air bergantung pada besarnya head dan debit 

air. Dalam hubungan dengan reservoir air maka head 

adalah beda ketinggian antara muka air pada 

reservoir dengan muka air keluar dari kincir 

air/turbin air. Laju aliran volume disebut juga debit 

aliran (Q) yaitu jumlah volume aliran per satuan 

waktu. Debit aliran dapat dituliskan dari persamaan 

(2) dimana dapat didefinisikan besarnya volume (V) 

persatuan waktu (t) sedangkan untuk kecepatan laju 

aliran dapat didefinisikan besarnya debit (Q) aliran 

yang mengalir persatuan luas penampang (A) seperti 

pada persamaan (3).  

Debit aliran fluida didapatkan dari volume 

fluida yang diambil selama waktu tertentu. Waktu 

diukur dengan menggunakan stopwatch dalam 

satuan sekon (s) dan volume didapat menggunakan 

gelas ukur dari percobaan dalam satuan ml. 

 

 
 
Gb 4. Grafik perbandingan debit air terhadap putaran sudu 

turbin pada diameter dalam 6 mm 

 

 
Gb 5. Grafik perbandingan debit air terhadap putaran sudu 

turbin pada diameter dalam 8 mm 
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 Dari data pengujian yang telah diolah untuk 

mencari debit aliran dan kecepatan aliran dapat 

dilihat bahwa semakin besar bukaan katup maka 

debit yang dihasilkan lebih besar, atau semakin besar 

bukaan katup maka volume fluida akan semakin 

tinggi per satuan waktu. Sementara untuk kecepatan 

aliran yang telah didapatkan dari pengolahan data 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar bukaan 

katup, maka kecepatan aliran fluida akan cenderung 

meningkat. Kecepatan yang telah didapatkan akan 

mempengaruhi Bilangan Reynolds kerena kecepatan 

aliran merupakan fungsi pembilang dalam Bilangan 

Reynolds sehingga semakin cepat aliran fluida yang 

mengalir di dalam pipa pengujian (pipa bulat) maka 

nilai bilangan Reynolds akan cenderung meningkat 

atau menunjukan kecenderungan turbulen. 

 

Penghitungan Bilangan Reynolds 

Bilangan Reynolds (Re) dapat dihitung bila 

mempunyai nilai-nilai dari : kecepatan aliran (v), 

massa jenis (ρ), diameter dalam pipa (d), viskositas 

dinamik () atau viskositas kinematik (). 
Tabel 2. Data Bilangan Reynolds 

Katup  T (°C) d-in (m) v (m/s) Re 

50˚ 30 0,02 0,052 1298 

50˚ 30 0,02 0,087 2172 

50˚ 30 0,02 0,138 3445 

90˚ 30 0,02 0,116 2897 

90˚ 30 0,02 0,181 4519 

90˚ 30 0,02 0,3 7492 

 

dengan : 

T = Temperatur fluida (°C) 

d-in = Diameter dalam pipa (m) 

v = Kecepatan aliran fluida (m/s
2
) 

 = Viskositas kinematis = 8,009 x 107 m2/s 

 = Viskositas dinamis (Pa.s) 

Re = Bilangan Reynolds 

 

Nilai viskositas kinematis () dan dinamis () untuk 

air murni didapat dari fungsi temperatur fluida pada 

tabel sifat fisika air murni. Dari tabel 2 diatas untuk 

diameter pipa yang sama dapat dilihat Bilangan 

Reynolds cenderung meningkat karena dipengaruhi 

peningkatan kecepatan aliran fluida. Hal ini 

menunjukan semakin terjadi peningkatan kecepatan 

aliran fluida, maka aliran dalam pipa akan 

cenderung turbulen. Sedangkan semakin terjadi 

penurunan kecepatan aliran fluida, aliran tersebut 

akan cenderung laminer. Dalam pengujian ini 

kecepatan aliran (v) yang berfungsi sebagai 

pembilang di dalam Bilangan Reynolds sangat 

mempengaruhi karakteristik dari aliran fluida yang 

mengalir di dalam pipa pengujian. Selain itu transisi 

dari aliran laminer ke aliran turbulen tentunya juga 

merupakan fungsi dari bilangan Reynolds . 

  Jarak tembak antara nozel terhadap daun 

sudu juga dapat mempengaruhi kecepatan putar sudu 

turbin. Penempatan titik jarak yang tepat antara 

nozel dengan daun sudu maka dapat meningkatkan 

efisiensi turbin sehingga didapatkan putaran yang 

maksimal. Dengan mengetahui titik optimum dari 

jarak nozel terhadap daun sudu dapat meningkatkan 

putaran runner menjadi lebih cepat karena titik 

jatuhnya pancaran nozel tepat mengenai daun sudu 

dan tidak terpecah karena salah satu fungsi utama 

nozel adalah dapat mengarahkan pancaran aliran air 

tepat mengenai daun sudu. Berikut hasil data yang 

didapatkan dari hasil uji coba yang telah dilakukan  

 

Pengaruh jarak nozel terhadap sudu turbin (l) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 6. Skema jarak antara nozel terhadap runner 

 

 
 

Gb 7. Grafik pengaruh jarak pada nozel diameter 

ujung dalam 6mm 

 

 
Gb 8. Grafik pengaruh jarak pada nozel diameter.ujung 

dalam 8 mm 
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 Dari hasil pengamatan pada gambar 7 dan 8 

diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan jarak 

antara nozel dengan daun sudu dapat mempengaruhi 

kecepatan putar sudu turbin. Pada gambar diatas 

terlihat bahwa titik optimum nozel diameter 6 mm 

berada pada jarak 80 mm, sedangkan untuk nozel 

berdiameter 8 mm jarak optimum terletak pada jarak 

70 mm. Jarak antara runner dengan nozel yang 

terlalu dekat dapat memecah aliran sehingga 

pancaran air tidak tepat atau tidak fokus. Selain itu 

jarak antara nozel terhadap runner menentukan titik 

jatuhnya aliran air, karena itu nozel harus memiliki 

jarak yang tepat agar sudu turbin dapat menerima 

impuls dengan baik. 

 

3. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan pengamatan yang telah 

dilakukan pada penelitian ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 Diameter nozel yang lebih besar menghasilkan 

volume air yang lebih banyak dibandingkan 

nozel dengan diameter yang lebih kecil. 

Sehingga dapat disimpulkan nozel yang 

berdiameter lebih besar dapat menghasilkan 

volume air yang besar yaitu 0,00056 m³/s. 

 Perbedaan putaran sudu dimana nozel yang 

memiliki diameter lebih besar dapat 

memutarkan sudu lebih cepat mencapai kurang 

lebih 1742 RPM pada bukaan katup 90˚ 

dibandingkan dengan nozel yang memiliki 

ukuran diameter lebih kecil yang dapat 

memutarkan sudu hanya sebesar kurang lebih 

1585 RPM pada bukaan katup yang sama. 

 Dari data pengujian yang telah diolah untuk 

mencari debit aliran dan kecepatan aliran dapat 

dilihat bahwa semakin besar bukaan katup maka 

debit yang dihasilkan lebih besar, atau dengan 

kata lain semakin besar bukaan katup maka 

volume fluida akan semakin tinggi per satuan 

waktu. Dalam pengujian ini ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi hasil pengambilan data 

untuk menentukan debit aliran seperti, ketepatan 

pengambilan volume dengan gelas ukur agar 

dalam proses penampungan tidak ada air yang 

tumpah dan ketepatan pengambilan waktu 

penampungan. 

 

 Semakin besar bukaan katup, maka kecepatan 

aliran fluida akan cenderung meningkat. 

Kecepatan yang telah didapatkan akan 

mempengaruhi Bilangan Reynolds kerena 

kecepatan aliran merupakan fungsi pembilang 

dalam Bilangan Reynolds, sehingga semakin 

cepat aliran fluida yang mengalir di dalam pipa 

pengujian (pipa bulat) maka nilai bilangan 

Reynolds akan cenderung meningkat atau 

menunjukan kecenderungan turbulen pada saat 

Bilangan Re mencapai 4519 keatas. 

 Bilangan Reynolds cenderung meningkat karena 

dipengaruhi peningkatan kecepatan aliran 

fluida. Hal ini menunjukan semakin terjadi 

peningkatan kecepatan aliran fluida, maka aliran 

dalam pipa akan cenderung turbulen. Dalam 

pengujian ini kecepatan aliran (v) di dalam 

Bilangan Reynolds sangat mempengaruhi 

karakteristik dari aliran fluida yang mengalir di 

dalam pipa pengujian. 
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ABSTRACT 

 

This study, conducted from economic and environment perspective, analizes the availability and the prospect 

of Pancoran Mas Depok landfill (TPAPM) gas to use as the fuel of Jakarta buses. TPAPM collects 1,200 m
3
 

of waste per day. The result shows that the internal rate of return (IRR) for the landfill life time of 20 years 

and the discount rate of 12% is 8%. The result means that the utilization is profitable and thus the project is 

attactive to do 

Keyword: sanitary landfill, natural gas, benefit cost analysis 

PENDAHULUAN 

Setiap aktivitas manusia akan menghasilkan 

sampah. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, 

semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. 

Berdasarkan laporan Kementrian Lingkungan Hidup 

(SLHI, 2008), massa sampah di Indonesia telah 

meningkat hingga 2-4% setiap tahun. Di kota besar 

seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya laju 

pertumbuhannya bahkan lebih signifikan, massa 

sampah tumbuh hingga 29% per tahun. Tanpa 

pengelolaannya yang baik, sampah akan menjadi 

masalah serius bagi kehidupan manusia. 

Sampah yang tertimbun dapat menghasilkan 

dan mengeluarkan landfill gas akibat proses 

anaerob. Gas yang dihasilkan dari tempat 

pembuangan sampah sebagian besar terdiri dari 

metana, bersama komponen seperti karbon dioksida 

(CO2). Apabila tidak dikelola dengan baik, gas 

semacam ini dapat menimbulkan masalah bau yang 

tidak sedap, membunuh vegetasi, dan pada beberapa 

kasus menimbulkan ledakan. Jenis ledakan ini 

pernah terjadi di Leuwigajah pada tahun 2005 dan 

membunuh ratusan orang. Selain itu, metana adalah 

gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global 

yang tinggi, yaitu 21 kali CO2.. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengubah gas sampah tersebut menjadi 

energi (waste to energy project). Metana merupakan 

komponen utama gas alam, sumber energi alami 

yang lebih padat energi dan pembakaran bersih 

dibanding sumber bahan bakar fosil lainnya. 

Mengingat kesamaan dalam komposisi mereka, LFG 

dapat menjadi sumber gas alam yang layak, setelah 

dimurnikan untuk menghilangkan komponen 

tertentu yang tidak diinginkan. Gas ini kemudian 

dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, secara 

kolektif seperti: konversi ke listrik, digunakan 

sebagai pipa gas alam, atau digunakan sebagai bahan 

bakar kendaraan.  

Zietsman (2009) menemukan bahwa 

pemanfaatan LFG sebagai bahan bakar kendaraan 

lebih bernilai ekonomis dibandingkan untuk 

produksi listrik dan pembakaran. Gas juga diyakini 

sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain 

itu pemanfaatannya dari limbah sampah menjadikan 

LFG sebagai salah satu potensi energi terbarukan 

yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat 

terhadap energi fosil, seperti minyak bumi dan gas 

alam.  

Transportasi di Indonesia masih sangat 

bergantung pada energi fosil. Konsumsi bahan bakar 

minyak untuk sektor transportasi mencapai 46% dari 

total konsumsi minyak nasional. Permintaan ini terus 

meningkat dengan pertumbuhan 12,7% per tahun 

(Kementrian ESDM, 2007). Penggunaan bahan 

bakar fosil yang terus menerus ini dapat mengancam 

ketahanan energi nasional, selain itu juga 

menimbulkan masalah lingkungan, seperti emisi 

karbon, pencemaran udara, dan ancaman kesehatan. 

Pemanfaatan LFG sebagai bahan bakar 

kendaraan dapat menjadi solusi alternatif bagi 

permasalahan masyarakat urban tersebut. Pertama, 

pemanfaatan LFG dapat mendorong pengelolaan 

sampah yang lebih baik sehingga mereduksi dampak 

negatifnya pada lingkungan. Kedua, pemanfaatan 

LFG sebagai bahan kendaraan dapat mereduksi 

emisi karbon pada sektor transportasi yang 

merupakan penyumbang polusi terbesar pada 

masyarakat urban. Ketiga, pemanfaatan LFG sebagai 

energi terbarukan dapat membantu meningkatkan 

ketahanan energi nasional. Keempat, pemanfaatan 

LFG ini berpotensi mendorong tumbuhnya unit 

ekonomi baru di masyarakat, sehingga secara tidak 

langsung membantu masalah pengangguran dan 

kemiskinan di masyarakat urban. 

Penelitian ini bermaksud melakukan kajian 

tekno-ekonomi terhadap pemanfaatan LFG sebagai 

bahan bakar kendaraan dengan menggunakan 

metode benefit and cost analysis. Kajian yang 

dilakukan menyangkut keekonomian konversi LFG 

menjadi LNG/CNG, potensi produksi dan pangsa 

pasar LFG, keekonomian penggunaan sebagai bahan 
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bakar kendaraan, serta kajian dampak lingkungan 

terhadap pemanfaatan LFG tersebut di masyarakat.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini berlandaskan teori tentang 

indikator profitabilitas. Indikator profitabilitas 

menunjukkan tingkat menariknya suatu keputusan 

investasi dari sudut pandang investor (Canada, et al 

1996). Keputusan investasi adalah suatu keputusan 

yang berkaitan dengan pengadaan aktiva tetap pada 

masa sekarang untuk memperoleh serangkaian 

keuntungan dalam jangka panjang di masa datang, 

yang melibatkan penggunaan sumber daya dan dana 

yang besar yang dapat menimbulkan implikasi 

jangka panjang di masa yang akan datang. Karena 

ada kesenjangan antara masa sekarang dan masa 

yang akan datang, maka dalam menilai kelayakan 

usulan investasi diperlukan suatu indicator yang 

dapat menjembatani perbedaan antara nilai uang 

pada masa yang akan datang dengan nilai uang pada 

masa sekarang, yang disebut Profitability Indicator, 

yang berbasis pada present value of money.  

Net present value (NPV) dari sebuah proyek 

investasi adalah perbedaan antara total cash flow 

yang per masing-masing satuan waktunya telah 

diubah ke kondisi present value dengan investasi 

yang telah dikucurkan. NPV diukur dengan 

menjumlahkan semua cash flow sepanjang waktu 

dari periode nol atau yang disebut investasi (bernilai 

negatif) hingga periode  terakhir. Dimana telah 

dijelaskan bahwa sebelumnya nilai-nilai pada cash 

flow tersebut diubah nilainya ke nilai uang di 

periode nol atau yang dikenal dengan present value 

dengan menggunakan tingkat ketidakpastian di masa 

depan sebagai patokan dalam mencari nilai 

setimbang dari nilai yang ada di masa sekarang. 

          ∑  
  

       
 

  

       
  

       (1) 

dimana:  

I   : investasi 

r   : rate of return yang diharapkan 

An: cash flow / proceed 

n  : nilai ekonomis dari investasi 

Vn: nilai residu dari investasi pada akhir  periode 

ekonomis 

 

Jika metode NPV menghasilkan jumlah yang positif, 

maka proyek tersebut layak dilaksanakan karena hal 

itu mengindikasikan bahwa investasi tersebut telah 

mencapai kondisi yang menguntungkan.  

Internal rate of return (IRR) adalah sebuah 

persentase peningkatan nilai uang yang terkandung 

dalam cash flow yang berjalan. IRR dapat diartikan 

juga sebagai discount rate yang menghasilkan NPV 

sama dengan nol. 

    
  

      
                        (2) 

Pada umumnya pengambilan keputusan 

investasi berdasarkan NPV dan IRR akan 

memberikan hasil yang sama, artinya apabila suatu 

usulan investasi dinilai layak berdasarkan NPV, 

maka usulan investasi tersebut juga layak dinilai 

berdasarkan IRR.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tempat pembuangan akhir sampah Pancoran 

Mas (TPAPM) seperti umumnya landfill di 

Indonesia merupakan open dumping landfill. Artinya 

TPA tersebut adalah TPA terbuka dimana sampah 

dibuang dan ditumpuk pada lokasi tersebut. 

Akibatnya TPA mengganggu lingkungan seperti 

menjadi sumber bau yang tidak menyenangkan, 

tempat berkumpulnya hewan yang menjadi host 

penyakit menular dan merusak ekosistem sekitar 

terutama tanah dan air. Meskipun Pancoran Mas 

merupakan open dumping landfill, tetapi TPA telah 

dilengkapi dengan penggunaan semipermeable 

plastic sehingga air lindi yang dihasilkan dapat 

dikumpulkan pada kolam penampung untuk 

ditangani lebih lanjut. 

TPAPM memiliki 3 kolam penampungan 

sampah yang memiliki kedalaman 15 meter. Saat ini 

TPAPM menerima sebanyak 1,200 m
3
 per hari dari 

total produksi sampah di kota Depok yang sebesar 

4,500 m
3
. Artinya TPA tersebut hanya mampu 

menampung sekitar 25% sampah masyarakat. 

Sampah yang dibuang pada TPA kebanyakan berasal 

dari sampah rumah tangga di Depok yang berjumlah 

250,000 rumah. Saat ini TPAPM yang dibuka tahun 

1998 dan mulai resmi digunakan pada tahun 2000 

tersebut, mengingat daya tampungnya yang terbatas 

sedangkan jumlah sampah yang dibuang jauh 

melebihi kapasitas, dua dari tiga kolam 

penampungannya terisi penuh. Bird view TPA 

Pancaoran Mas dpat dilihat pada gambar 1 di bawah. 

 

Gambar 1: Bird view TPA Pancoran Mas 

Pada penelitian ini, Kolam C adalah objek 

penelitian yang akan dianalisis potensi gasnya untuk 

digunakan sebagai bahan bakar kendaraan umum. 

Kolam C yang memiliki luas paling kecil dibanding 

dua kolam lainnya telah ditutup sejak bulan May 

2011. Kolam ini digunakan pertama kalinya pada 

bulan November 2010. Hanya dalam waktu lebih 

kurang 6 bulan kolam penampungan ini penuh dan 

ditutup. Tinggi kolam C adalah 2 meter di atas 
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permukaan tanah dengan kedalaman 11 meter. 

Kolam C dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2: Kolam C TPA Pancoran Mas 

 

Perhitungan Produksi Gas Metan  

Jumlah metan yang dihasilkan sangat 

memengaruhi komponen biaya dan benefit dari 

Sanitary landfill. Perhitungan metan yang dihasilkan 

dihitung dengan menggunakan pendekatan dari U.S 

Environmental Protection Agency’s (US EPA, 

2007). Perhitungan jumlah metan yang dihasilkan 

pada tahun pertama adalah sebagai berikut: 

           (       )        

Dimana:  

Qt: Jumlah gas yang diproduksi pada tahun ke t 

(m
3
/thn) 

Lo: Potensi nilai metan yang diproduksi (m
3
/thn) = 

68 

mo: Rata-rata jumlah sampah padat yang ditimbun 

(m
3
/thn) = 81600 

 k: Konstanta rata-rata metan yang dihasilkan per 

tahun = 0.301528 

t : Umur landfill (tahun) 

t : Total tahun aktif landfill (tahun) = 1 

 

Produksi gas  metan untuk Kolam C TPAPM 

dapat dilihat pada table 1 dibawah. 

 

Tabel 1.Produksi Gas Metan  

Tahun 

Ke 

CH4 yang dihasilkan 

(mcf/tahun) 

1 24.823,66 

2 12.411,83 

3 8.274,55 

4 6.205,92 

5 4.964,73 

6 4.137,28 

7 3.546,24 

8 3.102,96 

9 2.758,18 

10 2.482,37 

11 2.256,70 

12 2.068,64 

13 1.909,51 

14 1.773,12 

15 1.654,91 

16 1.551,48 

17 1.460,22 

18 1.379,09 

19 1.306,51 

20 1.241,18 

. 

Untuk mengevaluasi tingkat attractiveness 

pemanfaatan landfill gas untuk bahan bakar bis, 

komponen biaya dan manfaat yang diperhitungkan 

adalah sbb: 

1. Biaya pembangunan fasilitas Sanitary landfill 

yang terdiri dari biaya instalasi, capping, dan 

fasilitas pemurnian gas. Masing-masing biaya 

besarnya adalah 319.680 juta,  216 juta, dan 4 

milyar 50 juta rupiah.   

2. Biaya operasional sanfitary landfill dan 

kendaraan bus, masing-masing sebesar 54.6 

juta dan 65 juta rupiah. 

3. Biaya alat converter untuk bus yang 

digunakan sebesar 100 juta rupiah 

4. Benefit dari pemanfaatan gas metan sebagai 

bahan bakar pengganti diesel. 

5. Benefit dari pengurangan emisi karbon akibat 

pemanfaatan gas metan pada Sanitary 

landfill. 

6. Benefit dari pengurangan emisi karbon akibat 

penggunaan bahan bakar gas sebagai 

pengganti Diesel pada kendaraan bus. 

 

Besaran benefits yang dapat diperoleh ditabulasi 

pada table 2 dibawah.  

Tabel 2 Benefits Pemanfaatan Landfill Gas 

Th 

ke 

Benefit (Rp) 

Produksi Gas Metan 

Capture 

Reduksi 

Emisi 

1 3.127.309.082,88 1.404.982.394 263.521.762,52 

2 1.563.654.541,44 702.491.197 131.760.881,26 

3 1.042.436.360,96 468.327.464,6 87.840.587,51 

4 781.827.270,72 351.245.598,5 65.880.440,63 

5 625.461.816,58 280.996.478,8 52.704.352,50 

6 521.218.180,48 234.163.732,3 43.920.293,75 

7 446.758.440,41 200.711.770,6 37.645.966,07 

8 390.913.635,36 175.622.799,2 32.940.220,32 

9 347.478.786,99 156.109.154,9 29.280.195,84 

10 312.730.908,29 140.498.239,4 26.352.176,25 

11 284.300.825,72 127.725.672,2 23.956.523,87 

12 260.609.090,24 117.081.866,2 21.960.146,88 

13 240.562.237,14 108.075.568,7 20.270.904,81 

14 223.379.220,21 100.355.885,3 18.822.983,04 

15 208.487.272,19 93.665.492,9 17.568.117,50 

16 195.456.817,68 87.811.399,6 16.470.110,16 

17 183.959.357,82 82.646.023,2 15.501.280,15 

18 173.739.393,49 78.054.577,5 14.640.097,92 

19 164.595.214,89 73.946.441,8 13.869.566,45 

20 156.365.454,14 70.249.119,7 13.176.088,13 
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KESIMPULAN 

 

NPV dan IRR dihitung dengan menggunakan 

rumus pada persamaan (1) dan (2) dengan 

memasukkan seluruh komponen biaya dan manfaat. 

Hasilnya diperoleh NPV dan IRR sebesar, masing-

masing Rp. 1.090.726.222,29 dan 8%. Hal ini 

menunjukkan poyek pembangunan sanitary landfill 

di TPA Pancoran Mas, Depok adalah ekonomis 

sehingga layak direalisasi pembangunannya. Catatan 

bahwa analisis yang dilakukan belum memasukkan 

faktor insentif fiskal dan keringanan pajak yang 

diberikan pemerintah terhadap pengembangan energi 

baru dan terbarukan dan penggunaan teknologi 

maju. Bila kedua factor tersebut dimasukkan dalam 

analisis maka NPV dan IRR yang diperoleh akan 

lebih tinggi sehingga menambah attractiveness dari 

proyek.  
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                                                                     Abstract 
 

              Attempts to separate a mixture of liquid-liquid (kerosene-water) as a function of alternativ 

replacement vessel as a separator of two phases, namely by using the T-Junction. Research on the T-

junction as a separator is still  being developed, especially regarding the flow of liquid-liquid to obtain an 

efficient geometric shapes. Has done research on the effects of T-Junction turn angle of kerosene-

water separation efficiency using the T-junction with the vertical or horzontation of 

the side arm bends up with different angles of 30°, 60° and 90°. Diameter pipe used  same 

1,5 inch, horizontally and vertically, of the material plexyglass. Variable that is measured, 

kerosene and water flow out through theside arm and run arm on kerosene superficial velocity and water 

(water) as the test matrix. To direct the flow into the side arm kerosene then do the settings in the flow 

resistance through the valve at the down stream at a pressure of 550.7 Pa 

and 1559.8 Pa and 2018.3 Pa. Based on the visualization and measurement data produce a 

good phase separation occurs in the bend angle 60°, water cut 58%, Jmix 0,32 m/s  and a 

maximum separation efficiency of 99%  which  occurred in the bend angle 60°, 58% water cut, Jmix 0,36 m/s 

and the lowest efficiency occurs at an angle of 30 ° with 85% efficiency. And an angle of  90° to be 97% 

efficiency. 

 

Keywords: T-Junction, Efficiency, Kerosene-Water 
 

Pendahuluan 

 

 Pada industri pengolahan minyak, dimana 

proses pengeboran material yang terkandung dalam 

minyak mentah (crude oil) terdiri dari air, gas dan 

minyak, ketiga komponen tersebut perlu dipisahkan 

melalui proses pemisahan sehingga dihasilkan 

minyak bersih. Juga tumpahan minyak yang 

sering terjadi diperairan yang dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan lingkungan. 

 Pemisahan  yang banyak dilakukan yaitu 

dengan menggunakan separator. Separator 

merupakan suatu bejana bertekanan (pressure vessel) 

yang digunakan untuk proses pemisahan. Efektifitas 

dari sebuah separator selain tergantung kepada 

ukuran yang tepat, juga dipengaruhi dengan 

peralatan dalam yang dipasang untuk memberikan 

efektifitas pemisahan. Namun disisi lain penggunaan  

separator selain membutuhkan biaya yang besar dan  

tempat yang luas,  ditinjau dari keamanan 

pengoperasiannya perlu juga diperhitungkan 

terhadap resiko akan terjadinya  kebakaran. 

 Cara lain yang dapat dilakukan yaitu 

menggunakan konstruksi perpipaan dengan melalui             

T-junction. Dimana pada  T-Junction  terdapat  tiga 

sisi yaitu inlet, run arm dan side arm. Ketika aliran 

dua fase mengalir melalui inlet T-junction terjadi 

distribusi tidak merata terhadap kualitas campuran 

sisi  keluar  run arm (cabang horizontal) dan side 

arm (cabang vertical) dari T-junction. (Yang dkk. ; 

2006).  Distribusi tidak merata dari aliran fluida 

tersebut berdampak pula pada parameter lain seperti 

pola aliran dan gradien tekanan / penurunan tekanan 

pada sisi inlet ke run arm (P12) dan sisi inlet ke side 

arm (P13) (Gunawan ; 2009).   
(Ega Taqwali Berman ; 2009) dengan sudut T-

Junction 30°, 45°, 60° dan 90°. Diameter pipa 1” 

dan 0,5”. Efisiensi pemisahan yang tinggi terjadi 

pada sudut T-junction 45° untuk water cut 42% dan 

Jmix = 0,35 m/s, yaitu sebesar 96 % dan fraksi 

massa yang terpisahkan sebesar 0,55 dengan kualitas 

kerosene di inlet sebesar 0,52. Semakin tinggi nilai 

water cut maka efisiensi pemisahan fase yang 

dihasilkan akan semakin tinggi. 

Parameter lain yang selalu digunakan pada dua 

fluida yang tidak dapat bercampur adalah water cut, 

yaitu fraksi volume air di dalam aliran (Rodriques 

dan Oliemans ; 2005). Jika dua fase mengalir di side 

arm terpisah secara berurutan, maka terjadi 

pemisahan fase secara ideal. Kerosene akan dominan 

berada di side arm jika titik datanya terletak di 

bagian bawah garis diagonal, dan water akan lebih 

dominan jika titik datanya berada di bagian atas 

garis diagonal (Wang Li dan Yang ; 2007). Untuk hal 

mailto:kmsridhuan@yahoo.co.
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tersebut, ada dua garis data untuk pemisahan ideal. 

Garis data pertama untuk pemisahan ideal adalah 

jika fraksi yang masuk ke side arm meningkat, yaitu 

pada absisnya, dan garis kedua adalah garis vertikal 

yang berhadapan dengan ordinatnya. (Yang L, dan 

BJ. Azzopardi A ; 2007). 

 

Metode Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan tiga variasi sudut 

T-junction masing-masing sudut 30˚, 60˚ dan 90˚. 

Satu variasi sudut T-junction dilakukan dengan tiga 

variasi hambatan aliran downstream yaitu pada 

hambatan tekanan downstream Pd1= 550,7 Pa, pada 

tekanan Pd2 = 1559,8 Pa, dan pada tekanan Pd3 = 

2018,3 Pa. Fluida kerja yang digunakan adalah 

kerosene dan water. Pengukuran dilakukan sebanyak 

49 data untuk setiap pengaturan hambatan aliran 

downstream, dengan besarnya kecepatan superficial 

water (Jw) dan kecepatan superficial kerosene (Jk) 

yang dialirkan dalam seksi uji diatur menggunakan 

flowmeter. Kisaran nilai Jk = 0,10 m/s - 0,22 m/s 

dan Jw = 0,10 m/s - 0,40 m/s dibuat dalam bentuk 

matrik tes penelitian seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 1. Jika dilihat dari besarnya fraksi volume air 

(water cut) yang mengalir didalam pipa, pengukuran 

dilakukan mulai dari εw = 31 % - 80 % dan 

kecepatan superficial campuran divariasikan pada 

kisaran nilai Jmix = 0,20 m/s - 0,62 m/s. Variabel 

yang diukur adalah debit aliran yang keluar dari side 

arm dan run arm. 

 

Skema Peralatan Pengujian 

 

Gambar 1.  Instalasi perlatan pengujian 

Prosedur Pengujian  

1. Kerosene terlebih dahulu dipompakan dari 

tangki penampungan ke dalam pipa saluran, 

selanjutnya air dipompakan dari tangki 

penampungan  ke dalam pipa saluran sehingga 

kerosene dan air akan bercampur di dalam 

pencampur. 

2. Setelah kerosene dan air bercampur di dalam 

pencampur, kemudian debit aliran keduanya 

diatur dengan menggunakan  flowmeter dengan 

nilai besaran sesuai dengan matriks tes 

penelitian. 

3. Aliran campuran kemudian mengalir menuju 

seksi uji dan kemudian dilakukan visualisasi 

terhadap pola aliran pada sisi inlet dari  T-

junction.  

4. Aliran fluida campuran yang telah melewati 

seksi uji T-Junction, aliran yang ke run arm 

akan masuk ke gelas ukur, lalu diukur air dan 

kerosene-nya berapa cm
3
. Begitu juga aliran 

yang melalui side arm diukur juga air dan 

kerosene-nya berapa cm
3
.  

5. Selanjutnya aliran yang keluar dari kedua gelas 

ukur tadi akan memasuki separator. Di 

separator ini fluidawater dan kerosene akan 

dipisahkan.  

 

Tabel 1. Matriks tes penelitian 

No 

Kecepatan 

superficial 

air 

Jw (m/s) 

Kecepatan 

superficial 

kerosene 

Jk (m/s) 

1 0,0875 0,0843 

2 0,1475 0,1098 

3 0,2084 0,1412 

4 0,2558 0,1857 

5 0,3222 0,2040 

6 0,3893 0,2305 

7 0,4086 0,2737 
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8 0,4716 0,2900 

9 0,5212 0,3359 

 

6. Setelah terpisah kerosene dan water kemudian 

dipompakan kembali ke tangki penampungan 

untuk digunakan lagi pada pengambilan data 

selanjutnya. 

7. Aliran fluida  campuran yang sudah selesai 

diamati selanjutnya dipisahkan di separator, 

setelah terpisah kerosene dan air kemudian 

dimasukkan kembali ke tangki penampungan  

untuk digunakan lagi pada pengambilan data 

selanjutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Efisiensi Pemisahan Fase  
 

Untuk mengidentifikasi kondisi pemisahan fase yang 

optimal, data pemisahan diplot berdasarkan 

perbandingan efisiensi pemisahan fase (η) dan fraksi 

massa terpisahkan (Fm). Efisiensi pemisahan fase 

disajikan pada kondisi water cut 58%, 64% dan 

71%. Grafik efisiensi pemisahan fase yang terjadi 

pada sudut T-junction 30˚, 60˚ dan 90˚. Besarnya 

nilai efisiensi pemisahan tertinggi yang dicapai oleh 

masing – masing radius belokan ditunjukkan oleh 

tabel 2. di bawah ini.  

 

Hasil Efisiensi Pemisahan Fase Pada sudut 30˚  
 

Efisiensi pemisahan fase untuk sudut T-junction 30˚. 

Puncak efisiensinya sebesar 94%, yaitu dengan 

fraksi massa terpisahkan sebesar 0,38 dan kualitas 

kerosene di inlet sebesar 0,39. Kondisi ini terjadi 

pada water cut 58%, Jmix = 0,32 m/s atau (Jw = 

0,20 m/s dan Jk = 0,12 m/s) dan tekanan hambatan 

downstream sebesar 550,7 Pa. Untuk semua water 

cut dan kecepatan superficial campuran yang 

mendekati sama (Jmix = 0,32 m/s - 0,35 m/s) 

menunjukkan puncak efisiensi yang mendekati sama 

sekitar 91% - 96%, terjadi pada hambatan 

downstream sebesar 550,7 Pa.  

 

Hasil Efisiensi Pemisahan Fase Pada Sudut 60˚  
 

Efisiensi pemisahan fase untuk sudut belokan 60˚. 

Puncak efisiensinya sebesar 99 % ada dua,yaitu 

dengan fraksi massa terpisahkan sebesar 0,42 dan 

kualitas kerosene di inlet sebesar 0,42. Kondisi ini 

terjadi pada water cut 58 %, Jmix = 0,36 m/s atau 

(Jw = 0,20 m/s dan Jk = 0,16 m/s) dan tekanan 

hambatan downstream sebesar 550,7 Pa. Dan 

efisiensi 98% pada kondisi water cut 71 % dengan 

fraksi massa terpisahkan sebesar 0,33 dan kualitas 

kerosene di inlet sebesar 0,33. Dan tekanan 

hambatan downstream sebesar 550,7 Pa. Jmix = 0,35 

m/s atau (Jw = 0,25 m/s dan Jk = 0,10 m/s).  

 

Hasil Efisiensi Pemisahan Fase Pada Sudut 90˚  
 

Efisiensi pemisahan fase untuk sudut belokan 90˚. 

Puncak efisiensinya sebesar 97% dengan fraksi 

massa terpisahkan sebesar 0,43 dan kualitas 

kerosene di inlet sebesar 0,43. Kondisi ini terjadi 

pada water cut 58%, Jmix = 0,36 m/s atau (Jw = 

0,20 m/s dan Jk = 016 m/s) dan tekanan hambatan 

downstream sebesar 550,7 Pa. Kemudian efisiensi 

yang sama yaitu 96% terjadi pada water cut 64% dan 

71%.  

 

Pembahasan 
 

Nilai efisiensi pemisahan tertinggi untuk setiap 

water cut dapat dicapai ketika fraksi massa yang 

terpisahkan di T-junction dikondisikan supaya 

nilainya mendekati kualitas kerosene di inlet. Dari 

ketiga variasi sudut belokan efisiensi tertinggi 

sebesar 99% dengan fraksi massa terpisahkan 

sebesar 0,42 dan kualitas kerosene di inlet sebesar 

0,42 terjadi pada sudut 60˚, water cut 58%. Dan 

efisiensi tertinggi kedua pada sudut 90° dengan 97% 

pada 58% water cut. Untuk sudut 30° dengan 

efisiensi tertinggi 94% pada water cut 58%. Terlihat 

bahwa semakin rendah water cut semakin tinggi 

puncak efisiensi pemisahan fase yang dicapai.  

Jika dilihat titik data pada semua variasi sudut 

belokan, data yang berada pada garis pemisahan 

ideal pertama dan garis pemisahan ideal kedua 

terjadi pada sudut belokan 60˚, water cut 58% dan 

pada sudut belokan 90˚ water cut 58% dan 64%. 

Sedangkan pada sudut belokan 30˚ hanya berada 

pada garis pemisahan ideal kedua. Apabila titik data 

berada pada garis pemisahan pertama campuran 

kerosene dan air yang mengalir ke run arm 

sedangkan garis pemisahan kedua berarti air murni 

mengalir ke run arm. Hal ini disebabkan karena 

pengaruh sudut belokan yang semakin kecil sudut 

belokan maka gaya sentrifugal dari fase kerosene 

juga semakin besar sehingga fraksi kerosene menuju 

ke side arm. 

Tabel 2. Nilai efisiensi pemisahan tertinggi pada sudut belokan T-junction 

Sudut 

T-

junction 

εw = 58 % 

 

εw = 64 % εw = 71% 

Fm x1 Η (%) Fm x1 Η (%) Fm x1 Η (%) 

30° 0,38 0,39 94 0,38 0,38 91 0,43 0,51 85 

60° 0,42 0,42 99 0,38 0,36 97 0,33 0,33 98 

90° 0,43 0,43 97 0,58 0,36 96 0,43 0,33 96 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

126 
 

      

  Gambar 2. T-Junction sudut 30°          Gambar 3. Sisi masuk inlet 

      

  Gambar 2. T-Junction sudut 60°          Gambar 2. T-Junction sudut 90° 
 

Kesimpulan 

 

Secara keseluruhan hasil pemisahan fase yang paling 

baik terjadi pada sudut belokan 60˚, water cut 58%, 

Jmix = 0,32 m/s, dengan hambatan aliran 

downstream pada tekanan 550,7 Pa menghasilkan Fk 

= 99% dan Fw = 3% yang mengalir ke side arm, dan 

Fk = 1 % dan Fw = 97 % yang mengalir ke run arm. 

Dan efisiensi pemisahan fase yang terrendah yaitu 

85% terjadi pada sudut belokan 30˚, water cut 71%, 

Jmix = 0,36 m/s, Fm = 0,43 dan x1 = 0,51. Dan 

untuk sudut T-Junction 90° efisiensi tertinggi pada 

97% pada water cut 58%. Semakin kecil nilai water 

cut semakin baik efisiensi pemisahan yang dicapai.  

 
Sudut belokan pada T-junction mempengaruhi 

terjadinya perbedaan tekanan antara inlet dan run 

arm (ΔP1-2) juga antara inlet dan side arm (ΔP1-3) 

karena semakin kecil sudut belokan semakin besar 

gaya sentrifugal mengakibatkan kerosene mengalir 

ke side arm sehingga (ΔP1-2) menjadi turun 

sedangkan (ΔP1-3) menjadi naik. Pemisahan fase 

terjadi karena ada perbedaan tekanan antara inlet, 

run arm dan side arm. 
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Abstract 

 

Biogas is a renewable energy source that can answer the need for energy as well as to provide for 

soil nutrient and is one solution to overcome the difficulties due to rising fuel prices, this technology can be 

applied mainly to the cattle ranchers. In order to meet domestic energy needs, a ground breaking effort that 

needs to be done is to implement the Rural Energy Bio program (BEP), which is an effort to fulfill the energy 

of self-reliance (self production) by the public, especially in rural areas. Farm businesses in Pamekasan 

sufficiently developed, but the utilization of  livestock manure has not been optimal, but manure can be used 

as feedstock to produce renewable energy (renewable) in the form of  biogas.  Problems that occur in rural 

areas are not able to utilize the waste manure as an alternative energy producers and fuel wood, where their 

daily activities are very dependent on fuel and wood for cooking and lighting. It is quite an impact on the 

income of the villagers (farmers) itself. Acceleration method is carried out to the community: [1]. Manure 

waste utilization training to be a blessing; [2]. Training of manufacturing SMEs based on local potentials; 

[3]. Making biogas digester with permanent and semi permanent operation and maintenance training in 

selected areas. Contribution program and the application of science and technology accelerated the diffusion 

of energy in the hamlet Brekas Pamekasan is the availability of alternative energy for household needs, 

increasing community knowledge of the processing of cow manure into energy and fertilizer, the growth of 

new ventures in the region, improving the welfare of the community and able to maintain hygiene and 

environmental sustainability 

Keywords: biogas energy, animal waste, environment, SMEs 

1. PENDAHULUAN 

Dua isu yang menjadi fokus perbincangan dunia 

adalah krisis energi dan pemanasan global. Krisis 

energi terjadi karena semakin menipisnya cadangan 

energi yang bersumber dari alam. Usaha untuk 

mengatasi krisis energi dan pemanasan global 

tersebut adalah penerapan dan pemanfaatan 

renewable energy atau energi yang dapat diperbarui  

dan dapat digunakan untuk menggantikan 

pemakaian bahan bakar minyak atau gas alam (Sugi 

Rahayu, 2009). 

Pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) 

merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat 

untuk mengatasi naiknya harga pupuk dan 

kelangkaan bahan bakar minyak. Apalagi 

pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber bahan 

bakar dalam bentuk biogas. Teknologi dan produk 

tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat petani 

dan peternak di Kabupaten Pamekasan. Pemanfaatan 

kotoran ternak sebagai sumber energi, tidak 

mengurangi jumlah pupuk organik yang bersumber 

dari kotoran ternak. Hal ini karena pada pembuatan 

biogas kotoran ternak yang sudah diproses 

dikembalikan ke kondisi semula yang diambil hanya 

gas metana (CH4) yang digunakan sebagai bahan 

bakar. Kotoran ternak yang sudah diproses pada 

pembuatan biogas dipindahkan ke tempat lebih 

kering, dan bila sudah kering dapat disimpan dalam 

karung untuk digunakan sebagai pupuk. 

Kabupaten Pamekasan memiliki potensi 

pertanian dan peternakan yang bagus, namun potensi 

tersebut belum dimanfaatkan sebagai sumber energi 

yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. 

Alasan utama masyarakat Pamekasan belum mampu 

mengelola potensi kotoran hewan tersebut adalah 

karena keterbatasannya pengetahuan dan 

keterampilan yang mereke miliki untuk mengolah 

limbah peternakan dan pertanian menjadi energi dan 

pupuk.  

Terkait dengan hal tersebut, LP2M Universitas 

Islam Madura telah melakukan studi kelayakan 

dengan  melibatkan para mahasiswa untuk 

melakukan survey terhadap 150 keluarga petani 

yang berada di dusun Brekas desa Kaduara, hasil 

dari survey tersebut setiap keluarga petani memiliki 

hewan ternak sapi ± sejumlah 4 ekor dengan rata-

rata kotoran sapi ± 10 Kg/hari. Dengan diketahuinya 

rata-rata kotoran sapi disetiap keluarga maka jumlah 

energi yang dihasilkan bisa diketahui berapa jumlah 

keluarga yang dapat memanfaatkan biogas yang 

dihasilkan dari kotoran sapi tersebut.  

Ditinjau dari aspek sosial bahwa penerapan 

teknologi baru kepada masyarakat merupakan suatu 

tantangan tersendiri akibat rendahnya latar belakang 

pendidikan, pengetahuan dan wawasan yang mereka 

miliki. Begitu juga dengan penerapan teknologi 

biogas. Tidak pernah terbayangkan bahwa kotoran 

mailto:dr.hozairi@gmail.com
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sapi dapat menghasilkan energi. Selain itu juga 

perasaan jijik terhadap makanan yang dimasak 

menggunakan makanan yang dimasak menggunakan 

biogas. Untuk itu, program percepatan difusi dan 

penerapan iptek biogas ini segera dilakukan untuk 

melakukan konversi energi yang dihasilkan dari 

kotoran sapi menjadi biogas dan bagaimana 

mensosialisasikan produk biogas tersebut kepada 

masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai rintisan 

wirausaha baru.  

Adapun tujuan dari program percepatan difusi 

dan penerapan iptek ini adalah untuk melakukan 

percepatan penerapan teknologi biogas berbahan 

kotoran hewan sehingga mampu meningkatkan 

pertumbuhan UMKM diwilayah tersebut. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa syarat 

yang terkait dengan aspek teknis, infrastruktur, 

manajemen dan sumber daya manusia. Bila faktor 

tersebut dapat dipenuhi maka pemanfaatan kotoran 

ternak menjadi biogas sebagai penyediaan energi di 

desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Pamekasan dapat berjalan dengan 

optimal. 

2. METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam program 

percepatan difusi dan penerapan iptek ini adalah 

penelitian action reseach, setiap kegiatan pelatihan, 

pendampingan dan perancangan alat perlu dilakukan 

analisa terhadap hasil capaian. Beberapa tahapan dan 

alur riset sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan program percepatan difusi dan 

penerapan iptek biogas 

 

2. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini hasil dari beberapa tahapan program 

percepatan difusi dan penerapan iptek bidang energi 

untuk mengolah kotoran sapi menjadi energi baru 

dan terbarukan (biogas): 

a. Tahap 1 

Hasil survey tentang potensi peternakan di 

Dusun Brekas, Desa Kaduara Barat, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil survey 

NO AKTIVITAS SURVEY HASIL 

1 Jumlah KK 150 KK 

2 Rata-rata jumlah anggota KK 4 Orang 

3 Rata-rata jumlah ternak (sapi) 3 Ekor Sapi 

4 Rata-rata jumlah kotoran 

(sapi)/hari 
17 Kg 

5 Rata-rata masyarakat 

memasak menggunakan apa? 
Kayu Bakar 

6 Rata-rata bangunan rumah 

masyarakat 
Bangunan 

7 Rata-rata kondisi ekonomi 

masyarakat 
Miskin 

8 Rata-rata ketertarikan 

masyarakat menggunakan 

biogas sebagai energi 

alternatif 

Tertarik 

Berdasarkan data hasil survey dan kondisi geografis 

Dusun Brekas, Desa Kaduara Barat, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Pamekasan, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa penerapan teknologi 

biogas berbahan kotoran hewan sangat dibutuhkan 

masyarakat diwilayah tersebut, namun perlu 

Tahap 1: 

a. Pengumpulan data (survey) potensi 

peternakan dan pertanian; 

b. Analisa hasil survey potensi peternakan 

dan pertanian; 

c. Pemilihan jenis biodegester yang cocok 

disesuaikan dengan kebutuhan 

Tahap 2: 

a. Perancangan dan pembuatan alat biogas 

sederhana serta pengujian alat biogas. 

Tahap 3: 

a. Proses pelatihan biogas skala rumah 

tangga sebagai alternatif energi ramah 

lingkungan dan penumbuhan wirausaha 

baru. 

Tahap 4: 

a. Analisa hasil, manfaat dan dampak 

program percepatan difusi dan 

penerapan iptek bidang energi 
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dilakukan pemilihan jenis biodigester untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

pembiayaan/finansial masyarakat. Dari segi 

konstruksi, biodigester dibedakan menjadi (Ana 

Nurhasanah, 2009): 

 Fixed dome – Biodigester ini memiliki 

volume tetap sehingga produksi gas akan 

meningkatkan tekanan dalam reactor 

(biodigester). Karena itu, dalam konstruksi 

ini gas yang terbentuk akan segera dialirkan 

ke pengumpul gas di luar reaktor. 

 Floating dome – Pada tipe ini terdapat bagian 

pada konstruksi reaktor yang bisa bergerak 

untuk menyesuaikan dengan kenaikan 

tekanan reaktor. Pergerakan bagian reaktor 

ini juga menjadi tanda telah dimulainya 

produksi gas dalam reaktor biogas. Pada 

reaktor jenis ini, pengumpul gas berada 

dalam satu kesatuan dengan reaktor tersebut 

Dari segi aliran bahan baku reaktor biogas, 

biodigester dibedakan menjadi: 

 Bak (batch) – Pada tipe ini, bahan baku 

reaktor ditempatkan di dalam wadah (ruang 

tertentu) dari awal hingga selesainya proses 

digesti. Umumnya digunakan pada tahap 

eksperimen untuk mengetahui potensi gas 

dari limbah organik. 

 Mengalir (continuous) – Untuk tipe ini, aliran 

bahan baku masuk dan residu keluar pada 

selang waktu tertentu. Lama bahan baku 

selama dalam reaktor disebut waktu retensi 

hidrolik (hydraulic retention time/HRT). 

Sementara dari segi tata letak penempatan 

biodigester, dibedakan menjadi: 

 Seluruh biodigester di permukaan tanah. 

Biasanya berasal dari tong-tong bekas 

minyak tanah atau aspal. Kelemahan tipe ini 

adalah volume yang kecil, sehingga tidak 

mencukupi untuk kebutuhan sebuah rumah 

tangga (keluarga). Kelemahan lain adalah 

kemampuan material yang rendah untuk 

menahan korosi dari biogas yang dihasilkan. 

 Sebagian tangki biodigester di bawah 

permukaan tanah. Biasanya biodigester ini 

terbuat dari campuran semen, pasir, kerikil, 

dan kapur yang dibentuk seperti sumuran dan 

ditutup dari plat baja. Volume tangki dapat 

diperbesar atau diperkecil sesuai dengan 

kebutuhan. Kelemahan pada sistem ini adalah 

jika ditempatkan pada daerah yang memiliki 

suhu rendah (dingin), dingin yang diterima 

oleh plat baja merambat ke dalam bahan 

isian, sehingga menghambat proses produksi. 

 Seluruh tangki biodigester di bawah 

permukaan tanah. Model ini merupakan 

model yang paling popular di Indonesia, 

dimana seluruh instalasi biodigester ditanam 

di dalam tanah dengan konstruksi yang 

permanen, yang membuat suhu biodigester 

stabil dan mendukung perkembangan bakteri 

methanogen. 

 

b. Tahap 2 

Urutan perancangan fasilitas biodigester dimulai 

dengan perhitungan volume biodigester, penentuan 

model biodigester, perancangan tangki penyimpan 

dan diakhiri dengan penentuan lokasi. 

 

 

Gambar 1. Model desain biogas skala rumah tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil perancangan dan uji coba biogas 

Proses perhitungan volume biodigester untuk 

wilayah dusun brekas, yaitu: 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

130 
 

 Penentuan jumlah kotoran sapi 

Jumlah kotoran sapi = n x 28 kg/hari 

                 = 3 x 28 kg/hari = 84 kg/hari 

Ket: n adalah jumlah rata-rata sapi disetiap 

keluarga di dusun brekas. 

 Penentuan berat kering kotoran sapi 

Bahan Kering = 0.2 x Jumlah kotoran sapi 

           = 0.2 x 84 kg/hari 

         = 16,8 kg/hari 

Ket: komposisi kandungan kotoran sapi 80% 

cair, 20% padat 

 Perbandingan komposisi bahan kering 

dengan air (1:4) 

Air yang ditambahkan = 4 x bahan kering 

           = 4 x 11,2 kg/hari 

           = 67,2 kg/hari 

Perhitungan di atas menunjukkan massa total 

larutan kotoran padat (mt) 

 Volume larutan kotoran yang dihasilkan 

Vf  = mt /ρm 

      = 67,2/1000 

      = 0,0672 

          dengan ρt = massa jenis air (1000 kg/m
3
) 

 Penentuan volume biodegister 

Vd = Vf .tr 

     = 0,0672 x 30 hari 

     = 2 m
3
 

          dengan tr = waktu penyimpanan (30 

hari) 

Setelah volume biodegister diketahui maka 

selanjutnya adalah menentukan model digester yang 

didasari beberapa pertimbangan, yaitu: jenis tanah 

yang akan dipakai, kebutuhan, dan biaya. 

Selanjutnya Untuk membuat reaktor biogas skala 

rumah tangga seperti gambar diatas diperlukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

- Drum kapasitas 200 liter 3 buah 

- Drum kapasitas 120 liter 1 buah 

- Kran gas 2 buah & Selang kecil ±15 meter 

- Pipa corong kecil 2 buah & Besi plat 1 batang 

- Pipa besi 2 inci 1 batang & kompor biogas 

c. Tahap 3 

Sasaran program ini adalah kelompok 

masyarakat di dusun Brekas, pelatihan dibagi dalam 

2 kelompok sasaran yaitu: 

- Kelompok pria diberikan materi tentang 

teknis pengoperasian alat biogas dan 

perawatanya, serta pelatihan pengolahan 

limbah menjadi pupuk organik yang bisa 

dijadikan unit usaha baru bagi mereka. 

- Kelompok wanita diberikan materi tentang 

bagaimana memulai usaha baru mandiri yang 

bisa meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya, serta manajemen pengolahan 

dan pemasaran terhadap produknya. 

Metode kegiatan dilakukan dengan model: 

- Ceramah, yaitu dengan menyampaikan 

informasi dan memberi pengarahan tentang 

manfaat biogas serta potensi pengembangan 

biogas secara ekonomis. 

- Demonstrasi, yaitu menunjukkan cara 

pembuatan biogas skala rumah tangga 

sebagai energi alternatif ramah lingkungan. 

- Praktikum, yaitu melakukan praktek tentang 

produksi, pengolahan, perawatan biogas yang 

sudah ada. 

 

d. Tahap 4 

Setelah proses pendidikan dan pelatihan 

dilakukan oleh tim difusi dan penerapan iptek, 

dilakukanlah beberapa analisa terhadap pelaksanaan 

tersebut, diantaranya: 

Tabel 2. Analisa efektifitas program percepatan 

difusi dan penerapan iptek bidang energi di dusun 

Brekas, desa Kaduara Barat 

N

o 
Capaian Dari Aspek Tujuan 

Nilai 

Rata

2 

1 
Terjadi kemitraan antara PT, 

DUDI, Pemerintah 
4 

2 

Hasil litbang mampu 

menyelesaikan permasalahan 

masyarakat 

3 

3 

Hasil Litbang dimanfaatkan 

dalam aktivitas ekonomi daerah 

dalam rangka peningkatan produk 

unggulan dan daya saing.  

3 
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4 

Meningkatnya akselerasi 

penyerapan inovasi dan hasil riset 

ke dalam industri /dunia usaha, 

masyarakat maupun pemerintah.  

3 

5 

Meningkatnya komersialisasi 

produk inovatif ke dalam industri 

/ dunia usaha, masyarakat.  

3 

6 

Terciptanya sinergi dan kemitraan 

kelembagaan iptek di pusat dan 

daerah.  

4 

7 

Meningkatnya produktivitas, nilai 

tambah, kualitas maupun daya 

saing produk berbasis iptek.  

2 

Keterangan: 4= sagat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = 

kurang 

Tabel 2. Di dapatkan dari 25 angket yang disebarkan 

pada peserta program pelatihan, tabel diatas diambil 

dari nilai rata-rata  7 pertanyaan yang telah dibuat 

dan di isi oleh setiap peserta. Hasil dari rata-rata 

diatas capaian program percepatan difusi dan 

penerapan iptek berdasarkan tujuan didapatkan 

kriteria BAIK artinya tujuan program ini sangat-

sangat disambut dengan baik dan dimengerti. 

 

Tabel 3. Analisa substansi pelaksanaan program 

percepatan difusi dan penerapan iptek bidang biogas. 

No Capaian Dari Aspek Substansi 
Nilai 

Rata2 

1 
Mekanisme dan metoda 

pelaksanaan difusi;  
3 

2 

Pemanfaatan dan difusi iptek 

inovatif hasil litbangrap atau 

masyarakat; 

3 

3 

Penggunaan iptek yang secara 

mudah dapat dikuasai dan 

dikembangkan oleh mitra 

pengguna 

4 

4 

Pendayagunaan SDM dan 

pemanfaatan bahan baku lokal 

untuk aktivitas usaha 

3 

5 
Pembelajaran untuk mendorong 

terbentuknya budaya iptek 
2 

Keterangan: 4= sagat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = 

kurang 

Tabel 3. Diatas di dapatkan dari 30 angket yang 

disebarkan pada peserta sosialisasi program 

percepatan difusi dan penerapan iptek bagi beberapa 

dosen Universitas Islam Madura, tabel diatas 

diambil dari nilai rata-rata  5 pertanyaan yang telah 

dibuat. Hasil dari rata-rata capaian berdasarkan 

substansi program percepatan difusi dan penerapan 

iptek didapatkan kriteria BAIK artinya secara 

subsatansi pelaksanaan program difusi dan 

penerapan iptek di universitas islam Madura sangat 

efektif dan efisien. 

 

Tabel 4. Analisa faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan industri kecil di wilayah tersebut. 

No Capaian Dari Aspek Usaha 
Nilai 

Rata2 

1 
Produk yang didifusikan sesuai 

kebutuhan pasar 
4 

2 
Hasil analisis sosial, ekonomi, 

rencana bisnis sangat positif; 
3 

3 
Peningkatan pendapatan 

masyarakat 
3 

4 
Peningkatan pendapatan asli 

daerah 
2 

5 
Peningkatan kualitas, 

kemampuan manajemen 
3 

6 

Komitmen dan perhatian 

pemerintah (dukungan kebijakan, 

infrastruktur, keuangan, 

pelatihan, dll) 

4 

Keterangan: 4= sagat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = 

kurang 

Tabel 4. diatas di dapatkan dari 25 angket yang 

disebarkan pada peserta program percepatan difusi 

dan penerapan iptek, tabel diatas diambil dari nilai 

rata-rata  6 pertanyaan yang telah dibuat. Hasil dari 

rata-rata capaian berdasarkan pengembangan unit 

usaha masyarakat, program percepatan difusi dan 

penerapan iptek didapatkan kriteria BAIK artinya 

program ini mampu mendorong terjadinya 

pertumbuhan industri di wilayah tersebut karena 

ketersediaan energi untuk kebutuhan rumah tangga 
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sudah tercukupi, sehingga untuk sementara program 

ini dianggap berhasil. 

Berdasarkan analisa tabel diatas, ada 10 aspek 

kriteria yang perlu diuji untuk mengetahui apakah 

program percepatan penerapan biogas berbahan 

kotoran ternak yang telah dilaksanakan mampu 

memberikan efek terhadap pertumbuhan usaha kecil 

dan menengah di wilayah tersebut. Berdasarkan 

pengujian 10 kriteria terhadap pengaruh program 

percepatan difusi dan penerapan iptek bidang energi 

baru dan terbarukan berbahan kotoran hewan, 

didapatkan persentase hasil, manfaat dan dampak 

seperti grafik 1 dibawah ini:  10% (kemitraan); 5% 

(komersialisasi produk biogas), 10% (meningkatnya 

daya saing usaha), 10% (meningkatnya pendapatan 

masyarakat pengguna biogas), 10% (peningkatan 

kemampuan SDM), 5% (akselerasi hasil riset), 10% 

(ketersediaan pupuk), 20% (ketersediaan energi), 

10% (pemanfaatan iptek), 10% (pengoptimalan 

produk pertanian & peternakan). 

 

Grafik 1. Persentase hasil, manfaat & dampak 

program percepatan difusi dan penerapan iptek 

biogas. 

 

3. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisa program percepatan 

difusi dan penerapan iptek bidang energi khususnya 

pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 Untuk wilayah dusun Brekas di Kabupate 

Pamekasan model digester yang paling 

cocok adalah model sederhana yaitu 

menggunakan tangki bekas dengan 

kapasitas 4 m
3 

untuk kalangan rumah 

tangga saja. 

 Ditinjau dari aspek capaian berdasarkan 

tujuan, substansi dan usaha program 

percepatan difusi dan penerapan iptek ini 

dipandang sangat efektif untuk membangun 

kemandirian masyarakat yang berbasis 

potensi lokal. 

 Ditinjau dari aspek hasil, manfaat dan 

dampak yang dihasilkan dari program ini 

sangat banyak yaitu: tersedianya energi 

alternatif untuk kebutuhan rumah tangga, 

meningkatnya pengetahuan masyarakat 

bidang pengolahan kotoran sapi menjadi 

energi dan pupuk, tumbuhnya usaha-usaha 

baru di wilayah tersebut, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Abstract 

 
This paper explains about the effect of harvesting period and volume of Tetraselmis chuii in absorbing 

CO2.The purpose is to determine the most suitable volume and harvesting period in order to decrease the 

concentration of CO2 out put. Tetraselmis chuii was cultured for 5 days, then on the sixth day the cultured 

was harvesting as much as 1/5
th

 of the cultured volume, and then replaced with the fresh feed as much as 1/5
th

 

of the volume too daily. Cultured is exposed to fixed CO2-air mixture with concentration 5%. The experiment 

was repeated for different harvesting volume of 1/4
th

 and 1/3
rd

,  and then with different harvesting period of 2 

days. The concentration of CO2 out put was measured daily. The result show that the most suitable harvesting 

volume and period are 1/5
th

 and 1 day, respectively, the maximum CO2 absorption is 32,78%. 

 

Keywords :   Tetraselmis chuii, volume and period,  CO2 

PENDAHULUAN 

 

Konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat setiap 

tahunnya, oleh karena itu perlu dilakukan beberapa 

metode untuk dapat mengurangi konsentrasi CO2 

yang di buang ke atmosfer. Berdasarkan data 

National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) pada saat mulai terjadi revolusi industri 

konsentrasi CO2 di atmosfer adalah 282,32 ppm, 

tahun 2009 konsentrasinya 387,35 ppm, tahun 2010 

konsentrasinya 388,38 ppm dan pada Juni 2011 

konsentrasi CO2 mencapai 450 ppm. 

Karena kemampuannya berfotosintesis, 

penggunaan Tetraselmis chuii dalam mengurangi gas 

CO2 dapat menjadi penyelesaian yang baik. 

Penggunaan mikroalga untuk mengurangi CO2 

memilki beberapa keuntungan.  Pertama, mikroalga 

mempunyai laju pertumbuhan yang cepat dan 

kemampuan memfikasasi CO2 lebih baik diban-

dingkan tanaman lain seperti tanaman pertanian 

(Christi, 2007). Kedua, mikroalga dapat meman-

faatkan CO2 sekaligus menyerap cahaya matahari 

10-50 kali lebih besar daripada tumbuhan tingkat 

tinggi (Li Y.,dkk.,2008). Ketiga, mikroalga dapat 

menghasilkan produk-produk yang bermanfaat 

seperti biodiesel, bioetanol, bahan kimia bagi 

industri kosmetik, makanan dan farmasi (Christi, 

2007). Keempat, pengembang-biakan mikroalga 

dapat dilakukan dalam area yang tidak terlalu luas. 

Tetraselmis chuii termasuk golongan alga hijau 

(Chlorofyceae), mempunyai sifat selalu bergerak, 

berbentuk oval elips, mempunyai empat buah 

flagella pada ujung depannya yang berukuran 0,75- 

 

1,2 kali panjang badan dan berukuran 10x6x5 μm 

(Butcher, R. W., 1959). 

Teknologi pembudidayaan alga berupa 

fotobioreaktor dengan sistem batch yang digunakan 

selama ini menghasilkan konsentrasi CO2 output 

yang tidak kontinu. Restiada, dkk (2008) melakukan 

penelitian dengan mikroalga jenis ini untuk 

menentukan waktu pemanenan yang optimal.  

Hasilnya pada hari ke enam perkembanganya 

meningkat menjadi 10.4 juta sel/mL dan pada hari 

ke tujuh menurun menjadi 10 juta sel/mL dimana  

peningkatan jumlah sel mikroalga menyebabkan 

penyerapan CO2 semakin meningkat. 

Oleh karena itu dilakukan penggantian 

Tetraselmis Chuii setelah sel yang dihasilkan 

konstan, sehingga CO2 output lebih  kontinu dengan 

volume dan periode pemanenan tertentu. Selain itu, 

publikasi penelitian tentang pemanfaatan Tetraselmis 

chuii dalam penyerapan CO2 masih terbatas 

sehingga publikasi hasil penelitian ini sangat 

diperlukan. 

 

METODA PENELITIAN 

 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini: 

Tetraselmis chuii, air laut terozonisasi, pupuk 

conwy, gas CO2, udara, Ca(OH)2 1M, larutan buffer 

pH 4 dan 7, aquades. Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ini: fotobioreaktor (diameter 10 cm dan 

tinggi 23,5 cm), air pump, regulator CO2, flowmeter 

gas, lampu fluorescent 20 Watt, pH meter, 

timbangan digital, luxmeter, dan tabung pencampur. 

Skema peralatan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Keterangan : (a) Tabung gas CO2 (b) Regulator CO2 (c) 

Air pump (d) Tabung  pencampur gas (e) Flow meter gas 

(f) Fotobioreaktor (g) Lampu TL 

 

Gambar 1. Skema Rangkaian Alat Penelitian 
 

Prosedur 
Fotobioreaktor diisi 1 liter kultur biakan yang 

berisi  Tetraselmis chuii dan air laut. Perbandingan 

air laut dan Tetraselmis chuii sebesar 4 : 1 dan 

nutrisi sebanyak 1 ml. Pengkulturan Tetraselmis 

chuii dilakukan selama enam hari dengan intensitas 

cahaya 6000 lux dan mengalirkan CO2 dengan 

konsentrasi 5% volume secara kontinu. Selama 

enam hari ini tidak dilakukan pemanenan. 

Setelah enam hari, dilakukan pamanenan 

mikroalga sebanyak 1/5 bagian dari 1 liter volume 

kultur dan periode panen setiap satu hari. Perlakuan 

yang sama dilakukan untuk variasi volume panen 

1/4 dan 1/3 bagian dari volume  kultur dan periode 

panen satu dan dua hari. Setiap pemanenan 

mikroalga dilakukan penambahan bibit baru 

sebanyak volume pemanenan. 

Analisis konsentrasi CO2 

Analisis konsentrasi CO2 dilakukan setiap hari 

dengan cara penggelembungan gas CO2  keluaran 

fotobioreaktor ke dalam larutan Ca(OH)2 1 M. 

Setelah 20 menit, dilakukan pengukuran pH. 

Konsentrasi CO2 terukur dapat di ketahui dengan 

menggunakan kurva standar hubungan antara %CO2 

terhadap pH-nya yang telah dibuat sebelumnya. 

Besarnya penyerapan CO2 dapat diketahui dengan 

cara sebagai berikut: 

% CO2 terserap = % CO2 awal - % CO2 terukur                     

% penyerapan CO2 =    % CO2 terserap    x 100 % 

                                  % CO2 awal 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Volume Pemanenan 

Hasil penelitian mengunakan mikroalga 

Tetraselmis chuii dengan variasi volume panen 

sebanyak 1/5, 1/4, dan 1/3 bagian dari volume kultur 

serta periode panen mikroalga setiap satu hari dapat 

dilihat pada Gambar 2. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu 

pengkulturan Tetraselmis chuii pada 6 hari pertama 

(waktu batch), persentase penyerapan CO2 terus 

meningkat. Setelah hari ke-6, pada saat dilakukan 

panen pertama kali penyerapan CO2 mengalami 

penurunan untuk setiap variasi volume panen. Hal 

ini disebabkan pada saat dilakukan pemanenan dan 

penambahan bibit baru kepadatan sel berkurang 

sehingga penyerapan CO2 ikut berkurang. 

Pada periode panen setiap satu hari, persentase 

penyerapan CO2 rata-rata dengan pemanenan dan 

penambahan bibit baru sebanyak 1/3 bagian dari 

volume kultur sebesar 27,708%. Pada volume panen 

1/4 bagian, CO2 dapat diserap oleh mikroalga 

sampai 29,922%. Penyerapan paling tinggi terjadi 

pada pemanenan 1/5 bagian dari volume kultur, 

dimana alga Tetraselmis chuii dapat mereduksi CO2 

hingga 32,786%. Data di atas membuktikan bahwa 

semakin kecil volume panen mikroalga maka 

semakin besar penyerapan CO2. Hal ini disebabkan 

karena semakin sedikit volume panen alga 

Tetraselmis chuii, maka alga tersebut tidak 

mengalami pengurangan kepadatan sel yang cukup 

signifikan, sehingga penyerapan CO2 akan terus 

kontinu. 

 

 
Gambar 2. Perbandingan penyerapan CO2 pada waktu 

penggantian setiap satu hari  dengan volume penggantian 

1/5, 1/4, dan 1/3 bagian dari volume kultur 

 

 
Gambar 3. Perbandingan penyerapan CO2 pada waktu 

penggantian setiap dua hari  dengan volume penggantian 

1/5, 1/4, dan 1/3 bagian dari volume kultur 

 

Hal yang berbeda terjadi pada Gambar 3 yaitu 

pada penyerapan CO2 dengan volume panen 

Tetraselmis chuii sebesar 1/5, 1/4, dan 1/3 bagian 
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dari volume kultur dengan periode panen setiap dua 

hari. Untuk pemanenan sebanyak 1/3 bagian dari 

volume kultur, persentase penyerapan CO2 rata-rata 

mencapai 31,250 %, untuk pemanenan 1/4 bagian, 

penyerapan CO2 sebesar 29,896 %, dan untuk 1/5 

bagian, Tetraselmis chuii mampu meyerap CO2 

hingga 30,833 %. Persentase penyerapan tertinggi 

dengan melakukan pemanenan mikroalga sebanyak 

1/3 bagian dari volume kultur dengan waktu panen 

setiap dua hari. 

 

Pengaruh Periode Pemanenan 
Periode panen adalah variabel yang juga 

divariasikan pada penelitian ini, dimana periode 

panen setiap satu dan dua hari dilakukan setelah 

mencapai 6 hari pertama (waktu batch). Berikut ini 

grafik penyerapan CO2 menggunakan Tetraselmis 

chuii dengan konsentrasi CO2 5 % volume dan 

intensitas cahaya 6000 lux dengan volume panen 

Tetraselmis chuui sebesar 1/5 bagian dari volume 

kultur dan periode panen setiap satu dan dua hari 

dalam bubble fotobioreaktor semibatch. 

 
Gambar 4.  Penyerapan CO2 dengan volume penggantian 

1/5 bagian dari volume kultur dan peride penggantian 

setiap 1 hari dan 2 hari 

Hasilnya menunjukkan bahwa pemanenan 1/5 

bagian dari volume kultur setiap satu hari lebih 

tinggi dalam menyerap CO2 dibandingkan setiap dua 

hari. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 4, 

dimana perbandingan antara periode panen satu hari 

mempunyai persentase penyerapan CO2 rata-rata 

sebesar 30,833%, sedangkan dengan periode panen 

dua hari persentase penyerapan CO2 lebih tinggi 

sampai 32,786 %. 

Pada periode panen setiap satu hari, Tetraselmis 

chuii mengalami fluktuasi dalam menyerap CO2. Hal 

yang sama terjadi pada periode panen dua hari, 

Tetraselmis chuii mengalami fluktuasi dalam 

menyerap CO2. Saat kultur alga diganti setiap dua 

hari dengan volume penggantian 1/5 bagian dari 

volume kultur, penyerapan CO2 cenderung 

mengalami penurunan. Keadaan ini disebabkan 

kepadatan sel Tetraselmis chuii yang berkurang 

setelah dilakukan penggantian Tetraselmis chuii 

sehingga penyerapan CO2 ikut menurun. 

Pada Gambar 5 terlihat kecenderungan yang 

sama pada volume panen 1/4 bagian dari volume 

kultur dengan periode panen setiap satu dan dua 

hari, yaitu penyerapan CO2 dari hari pertama hingga 

hari ke-6 meningkat. Pada saat dilakukan 

pemanenan pertama kali penyerapan CO2 

mengalami penurunan. Hal ini berlaku untuk setiap 

periode panen yang dilakukan seperti pada Gambar 

5. 

 
Gambar 5.  Penyerapan CO2 dengan volume penggantian 

1/4 bagian dari volume kultur dan peride penggantian 

setiap 1 hari dan 2 hari 

Keadaan ini disebabkan pada saat dilakukan 

pemanenan dengan bibit baru kepadatan sel 

berkurang sehingga penyerapan CO2 ikut berkurang. 

Untuk volume panen 1/4 bagian, hasil yang 

diperoleh setelah pemanenan setiap satu hari dan dua 

hari tidak memiliki perbedaan yang jauh.  Rata-rata 

penyerapan yang diperoleh pada volume panen ini 

adalah 29,92% (satu hari pemanenan) dan 29,89% 

(dua hari pemanenan). 

 
Gambar 6.  Penyerapan CO2 dengan volume penggantian 

1/3 bagian dari volume kultur dan peride penggantian 

setiap 1 hari dan 2 hari 

Pada Gambar 6 penyerapan CO2 pada periode 

panen setiap dua hari lebih tinggi dibandingkan 

dengan penyerapa CO2 dengan periode panen setiap 

satu hari. Hal ini karena kepadatan sel setelah dua 

hari lebih besar dibandingkan dengan kepadatan 

setelah pemanenan satu hari. Volume panen 
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mikroalga Tetraselmis chuii dengan periode ppanen 

dua hari merupakan waktu panen yang sesuai dalam 

penyerapan CO2 dibandingkan dengan pemanenan 

setiap satu hari dengan rata-rata penyerapan masing-

masing 31,25 dan 27,708 %. 

Tabel A.8. Data persentase penyerapan CO2 rata-rata  

                  Tetraselmis chuii 

No
. 

Volume panen 
(L) 

Periode panen 

(hari) 

% Penyerapan 
CO2 rata-rata 

1 
1/ 5 

1 32,79 % 

2 2 30,30 % 

3 
1/ 4 

1 29,92 % 

4 2 29,90 % 

5 
1/ 3 

1 27,71 % 

6 2 31,25 % 

Dari data yang diperoleh, volume dan periode 

pemanenan berpengaruh terhadap penyerapan CO2. 

Penyerapan CO2 terbaik yang diperoleh pada 

intensitas cahaya 6000 lux dan konsentrasi CO2 

input 5% yakni dengan volume panen mikroalga 

Tetraselmis chuii sebanyak 1/5 bagian dan periode 

panen setiap satu hari. Hasil ini didukung dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Agustina (2010)  dengan variasi intensitas cahaya 

dan periode panen menggunakan mikroalga yang 

sama. Hasilnya adalah pemanenan setiap satu hari 

menghasilkan rata-rata penyerapan CO2 yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pemanenan setiap dua 

hari, % CO2 rata-rata tertinggi yaitu 0.39307 % 

dengan volume panen 1/2 bagian dari volume kultur. 

Sedangkan hasil penelitian Supriyadi (2010) 

menggunakan Nannochloropsis oculata pada 

intensitas cahaya 6000lux, penyerapan rata-rata 

mencapai 21,99% (satu hari pemanenan) dan 

22,72% (dua hari pemanenan). Perbedaan ini 

dikarenakan jenis mikroalga dan intensitas cahaya 

yang digunakan berbeda. 

Purba (2011) telah mempublikasikan tentang 

profil volume dan periode pemanenan mikroalga 

dalam penyerapan gas CO2 menggunakan 

Tetraselmis chuii dan Nannochloropsis oculata yang 

menunjukkan  CO2 out put yang lebih kontinu. 

Hasil ini juga didukung dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Chiu, S., dkk (2008)  yang 

memvariasikan periode penggantian mikroalga. Pada 

waktu penggantian setiap satu hari sekali, 

penyerapan CO2 lebih tinggi dan efisien dalam 

menghasilkan biomassa yang lebih besar yaitu  

0,497 0,032 gL
-1

d
-1

 (berat kering) dibandingkan 

dengan penggantian setiap tiga hari sekali 0,296
0,009 gL

-1
d

-1
  (berat kering).  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada periode penggantian setiap satu hari, 

volume penggantian berpengaruh terhadap 

penyerapan CO2, semakin kecil volume 

penggantian maka penyerapan CO2 semakin 

tinggi. Namun pada periode penggantian setiap 

dua hari tidak terlihat kecenderungan yang sama, 

persentase penyerapan CO2 rata-rata dengan 

penggantian mikroalga 1/5, 1/4, dan 1/3 bagian 

dari volume kultur berturut-turut adalah 

30,833%; 29,896%; dan 31,250%. 

2. Waktu penggantian setiap satu hari dengan 

volume penggantian 1/5 bagian dari volume 

kultur menghasilkan persentase penyerapan CO2 

tertinggi sebesar 32, 786 %. 

3. Persentase penyerapan CO2 rata-rata terendah 

sebesar 27,71 % diperoleh pada periode 

penggantian satu hari dengan volume 

penggantian sebanyak 1/3 bagian dari volume 

kultur.  
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Abstract 

 
Edible Film is defined as coat resident above or within food component.  To the effect from research  

it which is syntheses  bioplastic from Gracilaria coronopifolia seaweed as edible film, to find the mechanical 

character and  water resistance of edible film and determines its optimum condition. In this studi does 

research about makings bioplastic mixed, Gelatine, Chitosan and then gliserol an sorbitolas plasticizer and 

ratio massa variation among pati and gelatine which is 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 and 90/10 % (m / m). This 

result as edible film in shaped ply, with the best result is pointed out on seaweed formulation gelatine 70/30 

gr / gr, gliserol's concentration 4%, with the result is  Tensile Strength 30.625 Mpa and Modulus Young 

110.54 Mpa. For research about made bioplastic from mix gel, kitosan and sorbitol as plasticizer with mass 

rasio varition between gel and kitosan which are 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 and 90/10 % (gr / gr) and 

Sorbitol's concentration variation as plasticizer   which is 20, 25, 30 and 35 %. The result are edible film in 

piece of  plastic, with the best in formulation gel and kitosan 80/20(gr / gr), sorbitol's concentration 35% , 

with 30.625 MPa attractive strong  result and Young's modulus  169.014 Mpa  

 

Keyword: Edible Film, Gelatine, Glycerin, kitosan, seaweed, sorbitol 

Pendahuluan 

 

Pola kehidupan manusia sekarang ini 

hampir tidak terpisahkan dari keberadaan bahan-

bahan pengemas. peningkatan laju konsumsi dan 

teknologi pangan meningkatkan pula laju 

pembuangan kemasan bekas bahan pangan di 

lingkungan hidup manusia. sehingga mulai 

didapatilah masalah-masalah yang berasal dari 

sampah kemasan bahan pangan, apalagi kemasan 

dengan bahan yang sukar didegradasi secara alami 

seperti gelas, plastik, dan kaleng. hal tersebut 

memunculkan dorongan untuk mengkaji dan 

mencari solusi-solusi permasalahan ini, diantaranya 

adalah penelitian mengenai bahan kemasan yang 

bersifat ramah lingkungan tetapi juga mempunyai 

keunggulan khas jika diterapkan sebagai kemasan 

pada bahan pangan. (nugrogalih,2009). Edible film 

adalah salah satu jenis kemasan yang ramah 

lingkungan bahkan bisa langsung ikut dikonsumsi 

bersama pangan yang dikemasnya karena terbuat 

dari bagian bahan pangan alami tertentu. menurut 

parris et al. (1995), edible film berperan sebagai 

lapisan yang dapat didegradasi oleh bakteri dan 

terbuat dari sumber daya yang dapat diperbaharui. 

selain itu edible film memberikan perlindungan yang 

unik dengan mengurangi transmisi uap air, 

mempertahankan aroma  dari bahan pangan yang 

dikemas, sifat edible tersebut merupakan 

karakteristik yang tidak didapatkan pada kemasan 

konvensional. 

Edible Film sebagai bagian dari bahan 

pangan harus mempunyai komposisi yang dapat 

mendukung dan dapat diterapkan pada produk 

pangan yang diinginkan. sifat fungsional, 

organoleptik, nutritional dan mekanik dari edible 

film dapat ditingkatkan dengan menambahkan 

bahan-bahan kimia tertentu, misalnya antioksidan, 

antimikroba, asam organik, nutrisi tambahan, flavor, 

pewarna dan lain-lain. Penelitian ini akan mencari 

kondisi optimum formulasi edible film yang 

menggunakan bahan baku ekonomis dengan sifat 

mekanik yang memenuhi standar. 

 

 

 Metode Penelitian 

 

 Alat Dan Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi : rumput laut gracilaria 

coronopifolia, gelatin, kitosan, gliserol, sorbitol,  

aquades. peralatan utama yang digunakan dalam 

penelitian antara lain gelas ukur (500 ml, 200 ml, 

100 ml, 50 ml dan 10 ml), water batch, drying oven, 

termometer skala/ 0-100
0
c, digital balance, cetakan, 

cawan petri, motor pengaduk , zipbag lock, pipet, 

stopwatch, pengaduk, botol sampel, dan desiccator 

sedangkan peralatan analisisnya yaitu universal 

testing machine, desiccator , micrometer. 

 

 Prosedur Penelitian 

 

Metode pembuatan edible film dimulai 

dengan mengekstrak rumput laut Gracilaria 

coronopifolia menjadi agar-agar, rumput laut  

direndam ke larutan H2SO4 1 N dalam 5 liter 

air,kemudian dicuci hingga pH 7, di bekukan di 

lemari pendingin dan di saring endapannya yang 

kemudian dikeringkan pada suhu 60
o
C. Sedangkan 
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untuk pembuatan edible film menurut metode yang 

dilakukan oleh cervera,dkk (2003), melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut / agar dan gelatin ditimbang 

dengan perbandingan massa 50/50, 60/40, 70/30, 

80/20, 90/10 (gr/gr). berdasarkan berat kering dari 

total campuran rumput laut Gracilaria 

coronopifolia-Gelatin yaitu  4 gram, ditambhkan 

gliserol dengan formulasi 4, 6, dan 8%, dan sorbitol 

dengan formulasi 20, 25, 30 dan 35% dan 

ditambahkan aquades hingga volume 120 mL. 

Adonan kemudian di panaskan sambil diaduk pada 

375 rpm menggunakan  water batch dengan suhu 80, 

85, 90
O
C selama 25 menit . kemudian dituangkan 8 

gr adonan kedalam cetakan, dan dioven selama 12 

jam pada suhu 60
O
C. Setelah kering keluarkan dari 

cetakannya dan disimpan dari desikator selama 12 

jam. Edible film pun siap dianalisis. 

 

 

Hasil Penelitian 

 

Penelitian edible film ini dilaksanakan di 

Laboraturium Operasi Teknik Kimia Jurusan Teknik 

Kimia Universitas Lampung. Sedangkan analisis 

dilakukan di Laboraturium Kimia Fisik ITB 

Bandung. Penelitian ini diawali dengan penyiapain 

bahan baku agar-agar, setiap 250 gr rumput laut 

didapatkan 3-4 gram agar-agar yang kemudian  

dilanjutkan dengan pembuatan serta analisis edible 

film, dalam setiap pemasakan sebanyak 120 ml 

larutan total didaptkan 2-3 lembar edible film. 

 

 

Pembahasan 

 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh oleh 

Sri Maya Utari  pada tahun 2008 dengan 

menggunakan campuran agar-agar gracilaria, 

kitosan dengan gliserol, namun sifat mekanik 

bioplastik yang didapat kurang baik sehingga akan 

diujikan pembuatan plastik biodegradable 

menggunakan campuran rumput laut gracilaria 

dengan kitosan, gelatin untuk membuktikan apakah 

dengan variasi  sorbitol dan gliserol sebagai 
plasticizer terhadap formulasi rumput laut 

Gracilaria Coronopifolia mempunyai pengaruh pada 

proses pembuatan plastik biodegradabel yang tahan 

air, fleksibel dan kuat yang sesuai dengan standar 

plastik yang ada di pasaran sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai edible film.  Penelitian ini 

dilakukan sebagai upaya pemanfaatan plastik 

biodegradable dari rumput laut Gracilaria 

coronopifolia  sebagai edible film (kemasan pangan), 

mengetahui pengaruh konsentrasi plasticizer 

terhadap formulasi rumput laut Gracilaria 

Coronopifolia-Gelatin-kitosan dengan rasio 

50/50,60/40,70/30,80/20,90/10 gr/gr  terhadap sifat 

mekanik dan ketahanan air bahan bioplastik. Hasil 

penelitian berupa lembaran plastik berwarna kuning 

kecoklatan yang selanjutnya diujikan secara 

mekanik . 

 

Pengaruh formulasi rumput laut gracilaria 

coronopifolia terhadap terhadap Kuat tarik 

(Tensile Strength) edble film 

 

Kuat tarik suatu edible film dipengaruhi 

oleh konsentrasi plasticizer.  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  1. Pengaruh formulasi terhadap kuat tarik 

edible film 

 

Gambar. 1 menunjukkan hasil perhitungan 

uji mekanik edible film kuat tarik terbaik didapat 

saat konsentrasi gliserol 8 % dengan formulasi 

campuran agar-gelatin 70/30 dengan nilai kuat tarik 

sebesar 88.2 MPa dan hasil uji tarik terendah 

diperoleh pada konsentrasi gliserol 4 % dengan 

formulasi agar-gelatin 70/30 dengan nilai kuat tarik 

sebesar 15.92 MPa. Sedangkan untuk variasi agar-

kitosan dan sorbitol kekuatan tarik bioplastik hasil 

perhitungan  uji mekanik edible film kuat tarik 

terbesar didapat saat konsentrasi sorbitol 20% 

dengan formulasi campuran agar-kitosan 80/20 

(gr/gr) dengan nilai kuat tarik sebesar 60.02 MPa   

dan hasil uji kuat tarik yang masuk dalam  kriteria 

edible film yaitu konsentrasi sorbitol 30 % formulasi 

agar-kitosan 70/30 (gr/gr) dengan nilai kuat tarik 

sebesar 42.875 MPa.  Hal ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi plasticizer maka edible 

film yang dihasilkan akan memiliki kuat tarik yang 

besar pula, selain itu massa agar-agar yang tinggi 

akan menyebabkan nilai kuat tarik yang tinggi pula 

dapat dilihat pada formulasi rumput laut 80/20 

Konsentrasi 

Gliserol 

Konsentrasi 

Sorbitol 
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menunjukkan nilai kuat tarik yang besar pula, hal ini 

dikarenakan pati yang terkandung dalam agar dapat 

memperkuat edible tersebut. 80 % hasil analisis 

yang didapat memenuhi standart edible film yang 

ada dipasaran menurut Journal of Food Engineering 

.  

 

Pengaruh formulasi rumput laut gracilaria 

coronopifolia terhadap terhadap Modulus Young  

 edble film 

 

Modulus young berperan penting pada 

elastisitas suatu bahan plastic. Berbeda dengan  kuat 

tarik dan persen perpanjangan yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi nilai kuat tarik dan persen 

perpanjangan maka semakin bagus edible film yang 

dihasilkan, modulus young berbanding terbalik 

dengan pernyataan ini nilai modulus young yang 

kecil akan memberikan nilai elastisitas yang baik 

pada edible film, sedangkan nilai modulus young 

yang tinggi akan menyebabkan edible film yang 

dihasilkan akan semakin kaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2 Pengaruh formulasi terhadap Modulus 

Young 

 

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa modulus 

young terendah di miliki oleh campuran agar- gelatin 

pada formulasi 70/30 dengan konsentrasi gliserol 8 

% sebesar 32.02 MPa, sedangkan nilai modulus 

young yang tinggi diperoleh pada formulasi 80/20 

dengan konsentrasi gliserol 4% sebesar 195.03 Mpa. 

Sedangkan untuk formulasi agar-kitosan-sorbitol 

dapat dilihat bahwa modulus young terendah di 

miliki oleh campuran agar- kitosan pada formulasi 

70/30 (gr/gr) dengan konsentrasi sorbitol 30% 

sebesar 120.38 , sedangkan nilai modulus young 

yang tinggi diperoleh pada formulasi 80/20 (gr/gr) 

dengan konsentrasi sorbitol 20 % sebesar 471.905 

MPa.  

Hal ini membuktikan teori yang selama ini 

digunakan bahwa penambahan plasticizer akan 

menaikkan elastisitas plastik.  Semakin besar giserol 

yang terkandung pada bahan maka nilai modulus 

young akan semakin kecil dan meningkatkan sifat 

elastisitas bahan, hal ini dikarenakan gliserol dapat 

memutuskan ikatan antarmolekul hidrogen pada 

bahan, sehingga elasitas bahan akan meningkat 

dengan putusnya ikatan tersebut. 

 

 

Pengaruh formulasi rumput laut gracilaria 

coronopifolia terhadap terhadap waktu kelarutan 

edible film  di air 

 

Waktu kelarutan sangat erat hubungannya 

pada lamanya edible film dicerna dalam tubuh, 

sehingga dapat mempengaruhi sistem pencernaan  

pengkonsumsinya. Edible film yang dihasilkan 

diharapkan mudah dicerna di dalam tubuh 

manusia,sehinga tidak mengganggu kesehatan. 

Gambar.5 menunjukkan pengaruh formulasi dan 

konsentrasi gliserol terhadap waktu kelarutan dalam 

air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4. Pengaruh formulasi terhadap waktu 

kelarutan 

 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 

campuran agar-gelatin-gliserol yang memiliki 

konsentrasi gelatin terbesar waktu kelarutannya akan 

semakin besar pula, begitu sebaliknya. Begitu juga 

dengan edible film yang memiliki konsentrasi yang 

besar waktu kelarutannya akan meningkat pula. Hal 

ini dikarenakan gelatin  dapat mengubah sifat benda 

materi menjadi hidrofobik (tidak suka pada air). 
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Waktu tercepat kelarutan ditunjukkan pada capuran 

agar-gelatin 90/10 dngan konsentrasi 4 %, dan 

waktu terlama kelarutan ditunjukkan pada formulasi 

50/50 konsentrasi gliseol 6%. Sedangkan untuk 

formulasi agar-kitosan-sorbitol waktu tercepat 

kelarutan ditunjukkan pada campuran agar-kitosan 

90/10 (gr/gr) dengan konsentrasi 25 %,dan waktu 

terlama kelarutan ditunjukkan pada formulasi 60/40 

(gr/gr) konsentrasi sorbitol 35%. 

 

Pengaruh formulasi rumput laut gracilaria 

coronopifolia terhadap terhadap Ketahanan air 

edible film  di air 

 

Uji ketahanan air dilakukan untuk 

mengetahui daya serap edible film terhadap air. 

Edible film yang dihasilkan haruslah memiliki 

tingkat penyerapan air yang rendah, hal ini 

disebabkan jika air terserap ke bahan besar, maka 

bahan yang tersimpan akan mudah membusuk.  

 

Gambar .5  menunjukkan pengaruh 

formulasi  dan konsentrasi gilserol terhadap 

ketahanan air edible film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 5. Pengaruh formulasi terhadap      

ketahanan air edible film 

 

Dari gambar.5 dapat diketahui bahwa 

semakin tinggi massa gelatin maka ketahanan air 

yang dimiliki oleh edible film akan semakin kecil. 

Hal ini disebabkan karena gelatin memiliki sifat 

yang dapat mengubah suatu bahan dari sifat 

hidrofilik menjadi hidrofobik. 

 

Pada campuran formulasi antara agar-agar 

– gelatin dengan konsentrasi plasticizer 4 % nilai 

ketahanan air terbaik diperoleh pasa formulasi 50/50 

sebesar 14.28 % dan yang terburuk pada formulasi 

90/10 sebesar 66.66 %. Begitupula untuk 

konsentrasi gliserol 6 dan 8% hasil terbaik diperoleh 

pada formulasi 50/50 dengan nilai 12.5 dan 20 %, 

dan ketahanan air terburuk diperoleh saat formulasi 

90/10 dengan nilai ketahanannya sebesar 25 dan 34 

%. Pada formulasi antara agar – kitosan nilai 

ketahanan air terbaik didapat saat konsentrasi 

plasticizer 25 % , 50/50 (gr/gr) sebesar 14.28 % dan 

yang terbesar pada formulasi 90/10 (gr/gr) sebesar 

55.54 %. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan 

antara lain : 

 

1. Fomulasi Agar-gelatin dan gliserol. memiliki 

sifat fisik dan mekanik yang lebih baik 

dibandingkan dengan formulasi agar-kitosan 

dan sorbitol. 

2. Hasil terbaik dari sifat mekanik diperoleh pada 

formulasi agar-gelatin 70/30 dengan konsentrasi 

gliserol 4% dengan nilai kuat tarik 30,625 MPa, 

persen perpanjangan 28,53 %, dan Modulus 

Young 110,54 Mpa dengan ketebalan 0,098 mm. 

3. Waktu kelarutan edible film selama 30 

menit,sesuai dengan standar pencernaan 

makanan dalam usus yang mencapai 1-2 jam 

pada pencernaan manusia, sehingga tidak 

mengganggu pencernaan. 

4. Ketebalan Film yang dihasilkan berkisar 0.098-

0.392 ini menunjukkan bahwa film yang 

dihasilkan sudah memenuhi standar.  

 

Daftar Pustaka 

 

 

Cervera, Mirna Fernandez. 2004. Solid-State and 

Mechanical Properties of Aqueous Chitosan-

Amylose Starch Films Plasticized With 

Polyols. AAPS PharmScitech. Finland 

 

 

Paris, M., Bizot, H., Emery, J.,  Buzark, J.  Y.  and  

Bulkon, A. (1999). Crystallinity and struc-  

turing role  of water in native  and 

recrystallized starches by 13c CP-MAS  NMR 

spec- troscopy.  Carbohydr.  Polym. 39,327-

339. 

 

Utari,sri. 2008. Pembuatan Bioplastik Dari 

Campuran rumput laut gracilaria 

coronopifolia Dan Kitosan Dengan Gliserol 

Sebagai Plasticizer. Teknik Kimia. Bandar 

Lampung 

Konsentrasi 

Gliserol 

0

10

20

30

40

50

60

50/50 60/40 70/30 80/20 90/10

K
et

ah
an

an
 a

ir
 

formulasi agar-kitosan (gr/gr) 

20%

25%

30%

35%

Konsentrasi 

sorbitol 

0

10

20

30

40

50

60

70

50/50 60/40 70/30 80/20 90/10

k
et

ah
an

an
 a

ir
 (

%
) 

formulasi agar-gelatin (gr/gr) 

4%

6%

8%



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

141 
 

usmarlela,2009. Studi Pemanfaatan Plastisiser 

Gliserol Dalam Film Pati Ubi Engan Pengisi 

Serbuk Batang Ubi Kayu. Sekolah 

pascasarjana Universitas sumatera 

utara/Medan 

http///nugrohogalih.wordpress.com/2009/02/18/aplik

asi-edible-film-komposit-dari-pati-ubi-kayu-dan-

karagenan-sebagai-kemasan-ramah-lingkungan-

pada-bumbu-instan-kering/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nugrohogalih.wordpress.com/2009/02/18/aplikasi-edible-film-komposit-dari-pati-ubi-kayu-dan-karagenan-sebagai-kemasan-ramah-lingkungan-pada-bumbu-instan-kering/
http://nugrohogalih.wordpress.com/2009/02/18/aplikasi-edible-film-komposit-dari-pati-ubi-kayu-dan-karagenan-sebagai-kemasan-ramah-lingkungan-pada-bumbu-instan-kering/
http://nugrohogalih.wordpress.com/2009/02/18/aplikasi-edible-film-komposit-dari-pati-ubi-kayu-dan-karagenan-sebagai-kemasan-ramah-lingkungan-pada-bumbu-instan-kering/
http://nugrohogalih.wordpress.com/2009/02/18/aplikasi-edible-film-komposit-dari-pati-ubi-kayu-dan-karagenan-sebagai-kemasan-ramah-lingkungan-pada-bumbu-instan-kering/


Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

142 
 

0

20

40

60

80

100

50;50 70;30 90;10

k
u
at

 t
ar

ik
 (

M
p
a)

 

formulasi  agar-gelatin ( gr/gr) 

4%

6%

8%

SYNTHESIS BIOPLASTIC FROM Gracilaria coronopifolia SEAWEED 
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Abstract 

 

 
Edible Film is defined as coat resident above or within food component.  To the effect from research  

it which is syntheses  bioplastic from Gracilaria coronopifolia seaweed as edible film, knowing gelatinisasi's 

temperature influence and grass formulation of Gracilaria Coronopifolia - Gelatine to mechanical character 

and  water resistance of edible film and determines its optimum condition. In this studi does research about 

makings bioplastic mixed, Gelatine and gliserol as plasticizer by  undertaking gelatinisasi's, temperature 

variation which is on t =,80, 85, and 95 
o 

C and ratio massa variation among pati and gelatine which is 

50:50, 60:40, 70:30, 80:20 and 90:10 % (m / m). This result as edible film in shaped ply, with the best result 

is pointed out on seaweed formulation gelatine 70:30 gr / gr, gliserol's concentration 4%, with the result is  

Tensile Strength 30.625 Mpa and Modulus Young 110.54 Mpa.  

  

Key word: Edible Film, Gelatine, Glycerin, Seaweed 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pola kehidupan manusia sekarang ini 

hampir tidak terpisahkan dari keberadaan bahan-

bahan pengemas. peningkatan laju konsumsi dan 

teknologi pangan meningkatkan pula laju 

pembuangan kemasan bekas bahan pangan di 

lingkungan hidup manusia. sehingga mulai 

didapatilah masalah-masalah yang berasal dari 

sampah kemasan bahan pangan, apalagi kemasan 

dengan bahan yang sukar didegradasi secara alami 

seperti gelas, plastik, dan kaleng. hal tersebut 

memunculkan dorongan untuk mengkaji dan 

mencari solusi-solusi permasalahan ini, diantaranya 

adalah penelitian mengenai bahan kemasan yang 

bersifat ramah lingkungan tetapi juga mempunyai 

keunggulan khas jika diterapkan sebagai kemasan 

pada bahan pangan. (nugrogalih,2009). Edible film 

adalah salah satu jenis kemasan yang ramah 

lingkungan bahkan bisa langsung ikut dikonsumsi 

bersama pangan yang dikemasnya karena terbuat 

dari bagian bahan pangan alami tertentu. menurut 

parris et al. (1995), edible film berperan sebagai 

lapisan yang dapat didegradasi oleh bakteri dan 

terbuat dari sumber daya yang dapat diperbaharui. 

selain itu edible film memberikan perlindungan yang 

unik dengan mengurangi transmisi uap air, 

mempertahankan aroma  dari bahan pangan yang 

dikemas, sifat edible tersebut merupakan 

karakteristik yang tidak didapatkan pada kemasan 

konvensional. 

 Edible Film sebagai bagian dari bahan 

pangan harus mempunyai komposisi yang dapat 

mendukung dan dapat diterapkan pada produk 

pangan yang diinginkan. sifat fungsional, 

organoleptik, nutritional dan mekanik dari edible 

film dapat ditingkatkan dengan menambahkan 

bahan-bahan kimia tertentu, misalnya antioksidan, 

antimikroba, asam organik, nutrisi tambahan, flavor, 

pewarna dan lain-lain. Penelitian ini akan mencari 

kondisi optimum formulasi edible film yang 

menggunakan bahan baku ekonomis dengan sifat 

mekanik yang memenuhi standar. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

II.1 Alat Dan Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi : rumput laut gracilaria 

coronopifolia, gelatin, gliserol, aquades. peralatan 

utama yang digunakan dalam penelitian antara lain 

gelas ukur (500 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml dan 10 

ml), water batch, drying oven, termometer skala: 0-

100
0
c, digital balance, cetakan, cawan petri, motor 

pengaduk , zipbag lock, pipet, stopwatch, pengaduk, 

botol sampel, dan desiccator sedangkan peralatan 

analisisnya yaitu universal testing machine, 

desiccator , micrometer. 

 

II.2 Prosedur Penelitian 

 

Metode pembuatan edible film dimulai 

dengan mengekstrak rumput laut Gracilaria 

coronopifolia menjadi agar-agar, rumput laut  

direndam ke larutan H2SO4 1 N dalam 5 liter 

air,kemudian dicuci hingga pH 7, di bekukan di 

lemari pendingin dan di saring endapannya yang 
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kemudian dikeringkan pada suhu 60
o
C. Sedangkan 

untuk pembuatan edible film menurut metode yang 

dilakukan oleh cervera,dkk (2003), melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut : agar dan gelatin ditimbang 

dengan perbandingan massa 50:50, 60:40, 70:30, 

80:20, 90:10 (gr/gr). berdasarkan berat kering dari 

total campuran rumput laut Gracilaria 

coronopifolia-Gelatin yaitu  4 grama, ditambhkan 

gliserol dengan formulasi 4, 6, dan 8%, dan 

ditambahkan aquades hingga volume 120 mL. 

Adonan kemudian di panaskan sambil diaduk pada 

375 rpm menggunakan  water batch dengan suhu 80, 

85, 90
O
C selama 25 menit . kemudian dituangkan 8 

gr adonan kedalam cetakan, dan dioven selama 12 

jam pada suhu 60
O
C. Setelah kering keluarkan dari 

cetakannya dan disimpan dari desikator selama 12 

jam. Edible film pun siap dianalisis. 

 

 

III. HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian edible film ini dilaksanakan di 

Laboraturium Operasi Teknik Kimia Jurusan Teknik 

Kimia Universitas Lampung. Sedangkan analisis 

dilakukan di Laboraturium Kimia Fisik ITB 

Bandung. Penelitian ini diawali dengan penyiapain 

bahan baku agar-agar, setiap 250 gr rumput laut 

didapatkan 3-4 gram agar-agar yang kemudian  

dilanjutkan dengan pembuatan serta analisis edible 

film, dalam setiap pemasakan sebanyak 120 ml 

larutan total didaptkan 2-3 lembar edible film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  . Edible Film campuran agar-agar gelatin 

 

 

IV. PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya 

pemanfaatan plastik biodegradable dari rumput laut 

Gracilaria coronopifolia  sebagai edible film 

(kemasan pangan), mengetahui pengaruh konsentrasi 

plasticizer terhadap formulasi rumput laut 

Gracilaria Coronopifolia-Gelatin dengan rasio 

50:50,60:40,70:30,80:20,90:10 gr/gr  terhadap sifat 

mekanik dan ketahanan air bahan bioplastik serta 

menentukan temperatur gelatinisasi yang terbaik 

dengan rentang suhu 80-90
O
C. Hasil penelitian 

berupa lembaran plastik berwarna kuning kecoklatan 

yang selanjutnya diujikan secara mekanik . 

 

1. Pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap 

formulasi rumput laut gracilaria coronopifolia-

gelatin terhadap Kuat tarik (Tensile Strength)  

 

Kuat tarik suatu edible film dipengaruhi 

oleh konsentrasi plasticizer.  

 

 
Gambar  2. Pengaruh formulasi agar-gelatin 

terhadap kuat tarik edible film 

 

Gambar. 2 menunjukkan hasil perhitungan 

uji mekanik edible film kuat tarik terbaik didapat 

saat konsentrasi gliserol 8 % dengan formulasi 

campuran agar-gelatin 70:30 dengan nilai kuat tarik 

sebesar 88.2 MPa dan hasil uji tarik terendah 

diperoleh pada konsentrasi gliserol 4 % dengan 

formulasi agar-gelatin 70:30 dengan nilai kuat tarik 

sebesar 15.92 MPa. Hal ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi plasticizer maka edible 

film yang dihasilkan akan memiliki kuat tarik yang 

besar pula, selain itu massa agar-agar yang tinggi 

akan menyebabkan nilai kuat tarik yang tinggi pula 

dapat dilihat pada formulasi rumput laut 80:20 

menunjukkan nilai kuat tarik yang besar pula, hal ini 

dikarenakan pati yang terkandung dalam agar dapat 

memperkuat edible tersebut. 80 % hasil analisis 

yang didapat memenuhi standart edible film yang 

ada dipasaran menurut Journal of Food Engineering  

 

 

2. Pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap 

formulasi rumput laut gracilaria coronopifolia-

gelatin terhadap Modulus Young  

 

Modulus young berperan penting pada 

elastisitas suatu bahan plastic dan persen 

perpanjangan yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi nilai kuat tarik dan persen perpanjangan maka 

semakin bagus edible film yang dihasilkan, modulus 

young berbanding terbalik dengan pernyataan ini 

nilai modulus young yang kecil akan memberikan 

nilai elastisitas yang baik pada edible film, 

sedangkan nilai modulus young yang tinggi akan 

menyebabkan edible film yang dihasilkan akan 

semakin kaku. 
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Gambar  3. Pengaruh formulasi agar-gelatin 

terhadap Modulus Young 

 

Dari gambar.3 dapat dilihat bahwa modulus 

young terendah di miliki oleh campuran agar- gelatin 

pada formulasi 70:30 dengan konsentrasi gliserol 8 

% sebesar 32.02 MPa, sedangkan nilai modulus 

young yang tinggi diperoleh pada formulasi 80:20 

dengan konsentrasi gliserol 4% sebesar 195.03 MPa 

hal ini membuktikan teori yang selama ini 

digunakan bahwa penambahan plasticizer akan 

menaikkan elastisitas plastik.  Semakin besar giserol 

yang terkandung pada bahan maka nilai modulus 

young akan semakin kecil dan meningkatkan sifat 

elastisitas bahan, hal ini dikarenakan gliserol dapat 

memutuskan ikatan antarmolekul hidrogen pada 

bahan, sehingga elasitas bahan akan meningkat 

dengan putusnya ikatan tersebut. 

 

3. Densitas edible film campuran agar-gelatin 

 

Densitas (kerapatan dalam air) dipengaruhi 

oleh massa,semakin tinggi massa gelatin maka nilai 

densitas juga akan semakin tinggi. Hali ini 

dikarenakan gelatin mengubah edible film menjadi 

bersifat hidrofobik, sehingga kerapatan dalam airnya 

juga akan semakin kecil, hal ini dapat dilihat pada 

gambar.10. 

 
Gambar  4. Pengaruh formulasi agar-gelatin 

terhadap densitas 

 

Dari gambar.4 dapat dilihat bahwa edible 

film  yang memiliki densitas yang besar yaitu 10.10
-5

 

gr/ml pada formulasi 60:40 dibanding dengan 

densitas yang memiliki konsentras gelatin kecil yaitu 

5.10
-5

 gr/ml pada formulasi 80:20 pada konsentrasi 

gliserol 8%. 

 

4. Waktu kelarutan edible film  di air 
 

Waktu kelarutan sangat erat hubungannya 

pada lamanya edible film dicerna dalam tubuh, 

sehingga dapat mempengaruhi sistem pencernaan  

pengkonsumsinya. Edible film yang dihasilkan 

diharapkan mudah dicerna di dalam tubuh 

manusia,sehinga tidak mengganggu kesehatan. 

Gambar.5 menunjukkan pengaruh formulasi dan 

konsentrasi gliserol terhadap waktu kelarutan dalam 

air. 

 
Gambar  5. Pengaruh konsentrasi agar-gelatin 

terhadap waktu kelarutan 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 

campuran pati-gelatin yang memiliki konsentrasi 

gelatin terbesar waktu kelarutannya akan semakin 

besar pula, begitu sebaliknya. Begitu juga dengan 

edible film yang memiliki konsentrasi yang besar 

waktu kelarutannya akan meningkat pula. Hal ini 

dikarenakan gelatin  dapat mengubah sifat benda 

materi menjadi hidrofobik (tidak suka pada air). 

Waktu tercepat kelarutan ditunjukkan pada capuran 

agar-gelatin 90:10 dngan konsentrasi 4 %, dan 

waktu terlama kelarutan ditunjukkan pada formulasi 

50:50 konsentrasi gliseol 6%. 

 

5. Pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap 

formulasi rumput laut gracilaria coronopifolia-

gelatin terhadap Ketahanan air  
 

Uji ketahanan air dilakukan untuk 

mengetahui daya serap edible film terhadap air. 

Edible film yang dihasilkan haruslah memiliki 

tingkat penyerapan air yang rendah, hal ini 

disebabkan jika air terserap ke bahan besar, maka 

bahan yang tersimpan akan mudah membusuk. Hasil 

uji ketahanan air pada edible film campuran aga-agar 

– gelatin dengan plasticizer dapat dilihat pada 

lampiran A tabel A..3. 

Gambar .6  menunjukkan pengaruh 

formulasi  dan konsentrasi gilserol terhadap 

ketahanan air edible film. 

 

 

Konsentrasi 

gliserol 
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Gambar 6. Pengaruh konsentrasi agar-gelatin 

terhadap ketahanan air edible film 

 

Dari gambar.6 dapat diketahui bahwa 

semakin tinggi massa gelatin maka ketahanan air 

yang dimiliki oleh edible film akan semakin kecil. 

Hal ini disebabkan karena gelatin memiliki sifat 

yang dapat mengubah suatu bahan dari sifat 

hidrofilik menjadi hidrofobik. 

 

Pada campuran formulasi antara agar-agar 

– gelatin dengan konsentrasi plasticizer 4 % nilai 

ketahanan air terbaik diperoleh pasa formulasi 50:50 

sebesar 14.28 % dan yang terburuk pada formulasi 

90:10 sebesar 66.66 %. Begitupula untuk 

konsentrasi gliserol 6 dan 8% hasil terbaik diperoleh 

pada formulasi 50:50 dengan nilai 12.5 dan 20 %, 

dan ketahanan air terburuk diperoleh saat formulasi 

90:10 dengan nilai ketahanannya sebesar 25 dan 34 

%. 

Secara keseluruhan ketahanan air terbaik 

diperoleh pada formulasi agar-agar – gelatin 50:50 

dengan konsentrasi plasticizer 6% dengan nilai 

ketahanan airnya sebesar 12.5 %, sedangkan nilai 

ketahanan air terburuk diperoleh pada formulasi 

agar-agar – gelatin 90:10 dengan konsentrasi 

plasticizer 4% dengan nilai ketahanan airnya sebesar 

66.66 %. Hal ini membuktikan bahwa semakin 

tinggi massa gelatin, maka ketahanan airnya akan 

semakin kecil. Data ketahanan air edible film dapat 

dilihat pada lampiran A tabel 3. 

 

- Temperatur Gelatinisasi Yang Terbaik Untuk 

Formulasi Rumput Laut Gracilaria 

Coronopifolia-Gelatin 

  

Pada  penelitian ini salah satu hal yang 

divariasikan adalah temperatur gelatinisasi, yang 

digunakan untuk mengetahui temperatur yang tepat 

campuran agar-gelatin. 

 

Sifat mekanik edible film campuran agar-gelatin 

dengan plasticizer gliserol 

 

1. Pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap 

formulasi rumput laut gracilaria coronopifolia-

gelatin terhadap Kuat Tarik  

 

 
Gambar 7. Pengaruh temperatur terhadap kuat tarik 

edible film 

 

Temperatur gelatinisasi sangat menentukan 

kualitas mekanik edile film  hal ini dikarenakan 

temperatur gelatinisasi yang tepat menyebabkan 

campuran antara rumput laut dan gelatin akan 

bereaksi dan berikatan secara sempurna, sehingga 

meningkatkan sifat mekanik edible film dalam hal 

ini  kuat tarik, gambar.7 menunjukkan bahwa kuat 

tarik tertinggi ditunjukkan pada temperaur 

gelatinisasi 85
O
C  dengan kuat tarik sebesar 37.97 

Mpa, namun pada temperatur 90
O
C kuat tarik yang 

dimiliki edible film ini mengalami penurunan, hal ini  

menunjukkan bahwa temperatur gelatinisasi yang 

baik adalah 85
O
C. 

 

 

2. Pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap 

formulasi rumput laut gracilaria coronopifolia-

gelatin terhadap Modulus Young edible film 

campuran agar-gelatin 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pengaruh temperatur terhadap Modulus 

Young edible film 

 

Gambar 8 menunjukkan  bahwa Modulus 

Young  yang dihasilkan mempunyai kualitas edible 

film berdasarkan standar jurnal of  food engineering, 

ditunjukkan pada temperaur gelatinisasi 80 dan 85 
O
C  sebesar  104.62 dan 106.41 Mpa hal ini 

menunjukkan bahwa kedua temperature diatas 

menghasilkan Modulus Young yang sesuai yang 

berkisar antara 100-400 Mpa seperti yang sudah 

dijelaskan diatas bahwa konsentrasi plasticizer 

dalam hal ini gliserol dapat memutuskan ikatan 
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hidrogen pada bahan sehingga dapat meningkatkan 

elastisita bahan.. 

 

 

3. Pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap 

formulasi rumput laut gracilaria coronopifolia-

gelatin terhadap Waktu Kelarutan  

 

Gambar .9 menunjukkan waktu kelarutan 

dalam air edible film  dengan variasi temperatur 

80,85 dan 90
O
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  9. Pengaruh temperatur terhadap waktu 

kelarutan edible film 

 

Pada gambar 9 dapat dilihat bahwa waktu 

kelarutan edible film pada ke tiga variasi temperatur 

berada dalam rentan waktu 30 menit, hal ini 

memnunjukan bahwa temperatur tidak terlalu 

berpengaruh pada waktu kelarutan edile film yang 

dihasilkan dibandingkan dengan formulasi. 

 

4. Pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap 

formulasi rumput laut gracilaria coronopifolia-

gelatin terhadap Ketahanan Air  

 

Gambar .10 memunjukkan pengaruh variasi 

temperatur terhadap ketahanan air edible film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.Pengaruh temperatur terhadap ketahanan 

air edible film 

 

Dari gambar.10 dapat  dapat dilihat bahwa 

tidak ada perubahan signifikan dari perbedaan 

temperatur yang divariasikan. Ini terlihat dari hasil 

analisis pada temperatur 80 dan 85
O
C densitas, 

ketahanan air, dan waktu kelarutan menunjukkan 

angka yang sama, hanya saja pada temperatur 90
O
C 

terjadi penurunan,  hal ini mungkin terjadi karena 

Temperatur tersebut melebihi suhu optimal 

pembuatn edible film, sehingga merusak adonan dan 

menurunkan sifat mekanik edible film itu sendiri..  

 

5. Pengaruh konsentrasi plasticizer 

terhadap formulasi rumput laut 

gracilaria coronopifolia-gelatin terhadap 

Ketebalan  

 

Tabel 1.Ketebalan Edible Film 

 
Konsentrasi 

gliserol 

(%) 

Ratio 

Massa 

(gr/gr) 

 

Ketebalan 

(mm) 
 
 

 

 
4 

 

50:50 

60:40 
70:30 

80:20 

90:10 

0.100 

0.098 
0.154 

0.146 

0.146 

 

 
6 

50:50 

60:40 
70:30 

80:20 

90:10 

0.116 

0.192 
0.194 

0.154 

0.139 

 
 

8 

50:50 
60:40 

70:30 

80:20 
90:10 

0.156 
0.140 

0.100 

0.104 
0.102 

 

 

Ketebalan edible film yang dihasilkan pada 

penlitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel.7 

diatas, diketahui bahwa edible film yang dihasilkan 

sudah mencapai standar edible film yang telah 

ditetapkan dengan ketebalan berkisar antara 0,1-0,5 

mm. Ketebalan sendiri tergantung pada saat proses 

pencetakan edible film. Massa dan waktu 

pengeringan yang tepat saat pencetakan, 

mempengaruhi nilai ketebalan edible film. 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan 

antara lain : 

 

1. Pada variasi temperature pemasakan pada 

80,85,90
O
C didapat sifat mekanik dan sifat 

fisik terbaik berada pada temperature 80
O
C. 

2. Hasil terbaik dari sifat mekanik diperoleh pada 

formulasi agar-gelatin 70:30 dengan konsentrasi 

gliserol 4% dengan nilai kuat tarik 30,625 MPa, 

persen perpanjangan 28,53 %, dan Modulus 

Young 110,54 Mpa dengan ketebalan 0,098 mm. 

3. Waktu kelarutan edible film selama 30 

menit,sesuai dengan standar pencernaan 

makanan dalam usus yang mencapai 1-2 jam 

pada pencernaan manusia, sehingga tidak 

mengganggu pencernaan. 
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4. Ketebalan Film yang dihasilkan berkisar 0.098-

0.192 ini menunjukkan bahwa film yang 

dihasilkan sudah memenuhi standar.  
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INFLUENCE WASHING BIODIESEL WITH SPRAY WASHING METHOD   TO 

BIODIESEL QUALITY FROM REFINED PALM OIL ( RPO ) 

 

PENGARUH PENCUCIAN BIODIESEL DENGAN METODE PENCUCIAN 

SECARA SPRAY WASHING TERHADAP KUALITAS BIODIESEL DARI 

REFINED PALM OIL ( RPO ) 
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ABSTRACT 

The purpose this research is to know washing process with spray method, along with to know 

influence washing time duration, spray flow rate of wash water, and wash water temperature about pH, color, 

and biodiesel viscosity after washing process. The variable to research is washing time duration, that is 1, 2, 

3 hours, wash water temperature is 50 and 60 
0
C, and sprayer with flowrate  4 ml/s and 1,667 ml/s. The best 

experiment of biodiesel washing is 1 hours to washing time duration, 50 
0
C to wash water temperature, spray 

flowrate of wash water is 4 ml/s, with yield of pH is 7,08, viscocity is  4,176, and the color is same with RPO, 

that is bright yellow. From this research can be conclusion, that washing time duration is very influence to 

pH, viscocity and biodiesel color better than wash water temperature. The washing time duration is mutual 

influence with wash water flow rate. 

 

Keywords: Biodiesel, Biodiesel Washing, Spray Washing. 

 

  
PENDAHULUAN 

Sumber energi alternatif sangat diperlukan 

seiring terus meningkatnya penggunaan dan 

menipisnya cadangan minyak bumi. Salah satu 

sumber energi alternatif yang memungkinkan untuk 

dikembangkan adalah biodiesel. Biodiesel sebagai 

sumber energi alternatif dapat digunakan dengan 

mudah karena dapat bercampur dengan segala 

komposisi pada petrosolar; mempunyai sifat-sifat 

fisik yang mirip dengan solar sehingga dapat 

diaplikasikan langsung untuk mesin-mesin diesel 

tanpa modifikasi; dapat terdegradasi 

(biodegradable); asap buangan biodiesel tidak 

hitam; emisi pembuangan biodiesel ramah 

lingkungan (prakoso, 2003). 

 

*Corresponding author. 

 

Biodiesel dapat dibuat secara batch atau kontinyu 

melalui reaksi transesterifikasi atau esterifikasi 

minyak nabati atau lemak hewani yang mengandung 

trigliserida dengan cara mereaksikannya dengan 

alkohol. Dari hasil transesterifikasi akan dihasilkan 

produk utama berupa biodiesel dan gliserol sebagai 

hasil samping. 

Setelah proses transesterifikasi atau 

esterifikasi dilakukan, biodiesel yang dihasilkan 

belumlah cukup memenuhi Standar Biodiesel 

Indonesia (SNI). Hal ini dikarenakan, dalam 

biodiesel masih terkandung senyawa seperti excess 

metanol, sisa katalis, gliserol, dan trigleseridayang 

tidak  ikut  bereaksi. Oleh   sebab   itu  perlu  

Email address : Jemmy_Ignatius@yahoo.co.id 

Dilakukan  proses berikutnya, yaitu proses 

pencucian biodiesel. 

Proses pencucian pada biodiesel merupakan 

salah satu proses penting dalam pembuatan 

biodiesel, dimana proses ini akan mempengaruhi 

kualitas biodiesel. Kualitas dari biodiesel sangat 

dipengaruhi oleh bahan-bahan yang masih 

bercampur dengan produk biodiesel tersebut seperti 

sisa katalis, gliserol, methanol yang tidak bereaksi, 

serta trigliserida yang tidak bereaksi. Bahan-bahan 

tersebut dapat mengganggu kinerja dari mesin 

diesel. 

Pencucian biodiesel ini melibatkan air 

sebagai media pencuci. Air sering disebut sebagai 

pelarut universal karena air melarutkan banyak 

sekali zat kimia. Dalam proses pencucian biodiesel 

mempunyai hambatan dan tantangan. Hambatan ini 

biasanya ditemui ketika proses pencucian sedang 

berlangsung, seperti biodiesel yang mempunyai 

kandungan gliserol yang banyak cenderung lebih 
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susah untuk dicuci dan memerlukan waktu yang 

lebih lama untuk kemurnian biodiesel yang sesuai 

dengan Standar Biodiesel Indonesia (SNI). Selain 

kondisi awal biodiesel yang akan dicuci, pemilihan 

jenis metode pencucian mempunyai kesulitan 

tersendiri pada saat proses pencucian. Seperti pada 

contoh pencucian biodiesel menggunakan metoda 

bubble washing, gelembung udara yang dihasilkan 

untuk mencuci biodiesel harus banyak, ukurannya 

harus seragam, dan gelembung ini harus tersebar 

pada seluruh bagian kolom pencucian atau bak 

pencucian. Sedangkan untuk metoda pencucian 

spray washing, hambatan yang ditemui adalah air 

yang disemprotkan oleh sprayer harus merata ke 

seluruh permukaan biodiesel agar campuran 

biodiesel yang tidak diinginkan dapat terikat oleh air 

secara merata.
 

 

Tabel 1. Karakteristik Biodiesel 

Sumber :  Aqualon Co, a Hercules incorporated company, 1988 
[5]

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Rifined Palm Oil  (RPO) yang digunakan sebagai 

bahan baku dalam penelitian ini, 

Metanol yang digunakan adalah metanol tipe teknis 

dengan kemurnian 96%, 

Katalis yang digunakan adalah katalis basa yaitu 

NaOH. 

Air berfungsi sebagai bahan pencuci biodiesel 

untuk menghilangkan sisa katalis, metanol dan 

gliserol. Air yang digunakan yaitu air hangat 

dengan suhu 30
o
C-60

o
C( suhu yang digunakan 

50
o
C dan 60

o
 C ), dan air yang digunakan adalah 

fresh water. 

Alat 

Alat – alat yang digunakan yaitu gelas ukur, 

waterbatch,  timbangan analitis, stopwatch,  pH 

meter, FTIR,Viskometer, kolom pencucian, sprayer 

,selang, tangki penampung air pencuci, keran, dan 

pompa peristaltic. 

PROSEDUR KERJA 

 

Cara kerja kolom pencucian dengan metode 

spray washing 

Kolom pencucian dengan metode  spray washing  

mempunyai spesifikasi alat berbentuk balok dengan 

ukuran panjang 12,5 cm lebar 12,5 cm dan tinggi 30 

cm, sehingga volumenya adalah 4,8 dm
3
. Langkah – 

langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah pertama-tama menuangkan biodiesel kedalam 

kolom pencucian, kemudian masukan air pencuci 

kedalam water bath, setelah itu hidupkan stop 

contact  yang  terhubung dengan pompa peristaltic  

agar pompa dapat  memompakan air pencuci ke 

kolom pencucian. Air pencuci yang dipompakan 

terlebih dahulu diatur laju alirnya dengan mata 

sprayer( sesuai dengan laju semprotan yang 

divariasikan ). Sprayer yang digunakan adalah tipe 

sprayer yang menyemprotkan secara 

menyeluruh(360
o
) dengan variasi pada mata sprayer. 

Ketika  air pencuci telah di semprotkan maka air 

pencuci akan berkontak dengan biodisel, setelah 

melewati rentang waktu yang telah divariasikan 

maka akan terjadi dua lapisan. Lapisan atas 

merupakan biodiesel dan lapisan bawah  merupakan 

air pencuci, setelah itu biodisel akan di pisahkan 

dengan air pencuci dengan cara mengeluarkan 

biodiesel melewati keran  (keran untuk keluaran 

biodiesel). Keran untuk keluaran air pencuci, dimana 

keluaran air pencuci akan di tampung dalam wadah 

untuk mengetahui berapa banyak fresh water yang 

digunakan. 

 

Nama Lain           : Methyl ester 

Fisik                      : Liquid   

Kelarutan             : Sulit terdispersi dalam air ; sangat larut dalam etanol, eter dan pelarut organik lain. 

Viskositas             : Viskositas  pada suhu 60 
0
C tidak kurang dari 3 cPs 

Rumus Molekul   :  C17H33CO2CH3 

 Berat molekul      : 296 

sspesifik gravity  : 0,879 
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Deskripsi proses pencucian dengan menggunakan 

metode spray washing 

Pada  proses pencucian biodiesel, sampel 

diambil dari hasil pembuatan biodiesel awal yang 

minimal didiamkan selama 8 jam, pengambilan 

sampel ini bertujuan bahwa telah terjadi pemisahan 

awal antara biodiesel dengan gliserol dan ini bias 

terlihat dengan adanya 2 lapisan. Proses pencucian 

biodiesel ini melibatkan  pencampuran dengan air. 

Air densitasnya  lebih berat dari pada  biodiesel dan 

menyerap kelebihan alkohol, sodium hidroksida 

(katalis), dan sabun yang tersuspensi didalam 

biodiesel. Setelah proses pencucian dan 

pengendapan, air dan produk samping yang tidak 

diinginkan dalam air bisa dikeluarkan dari dasar 

kolom pencucian. Langkah awal adalah membuat 

kolom pencucian , membuat  sprayer  diatas kolom 

pencucian, lalu menyemprotkan air ke dalam kolom 

pencucian yang ada biodiesel tersebut. Air akan 

menuju ke dasar kolom karena densitas  air lebih 

besar dari pada densitas  biodiesel. Sebelum 

menuju kedasar kolom air akan mengikat atau 

bercampur dengan excess metanol, sisa katalis, 

trigliserida dan gliserol. Setelah campuran air dan 

produk samping yang tidak diinginkan berada di 

dasar kolom pencucian, keran pengeluaran dibuka 

supaya campuran larutan tersebut keluar dan 

terpisah dengan biodiesel sehingga kadar 

kemurnianya lebih baik. 

 

Persiapan Alat dan Bahan Baku 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan alat 

dan bahan baku meliputi pembuatan reaktor batch, 

dan heater. Bahan baku Refined Palm Oil (RPO). 

Sementara Metanol dan Katalis natrium hidroksida 

(NaOH). 

 

Analisis Sampel 

 

Analisis warna sampel biodiesel dilakukan 

dengan cara membandingkan warna biodiesel 

sampel setelah dicuci dengan biodiesel yang 

dijadikan indikator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  warna biodiesel setelah pencucian. 

 

        Pengukuran vislositas dilakukan dengan cara 

mengambil sampel biodiesel kemudian dilakukan 

pengukuran viskositas dengan menggunakan 

viskometer. 

        Pengukuran pH dilakukan dengan cara 

mengambil sampel biodiesel kemudian dilakukan 

pengukuran pH dengan menggunakan pHmeter 

atau menggunakan kertas lakmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  analisis pH biodiesel dengan kertas 

lakmus 

 

 

    Setelah melakukan penelitian, pengamatan, 

pengambilan data dan perhitungan maka diperoleh 

data tentang kualitas biodiesel yang diwakili oleh 

data warna sampel, pH , serta viskositas sampel 

biodiesel yang telah dicuci.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Sampel biodiesel yang dihasilkan dari  reaktor 

batch berpengaduk didiamkan selama ± 8 jam untuk 

pemisahan secara sempurna antara lapisan biodiesel 

dan lapisan gliserol. Produk yang dihasilkan akan 

membentuk 2 lapisan dimana lapisan yang paling 

bawah adalah lapisan yang mengandung banyak 

gliserol (glycerol rich phase) dan lapisan atas yang 

mengandung biodiesel. Pemisahan dilakukan dengan 

menggunakan labu pemisah yang prinsipnya adalah 

perbedaan densitas dari masing-masing cairan. 

Cairan yang memiliki densitas yang paling besar 

akan membentuk lapisan yang paling bawah dan 

cairan yang densitasnya lebih kecil akan membentuk  

lapisan yang paling atas. 

      Biodiesel yang telah dilakukan pemisahan, 

selanjutnya digunakan sebagai bahan baku penelitian 

mengenai “Pengaruh Temperatur Air Pencuci, Waktu 

Dan Metode Pencucian Secara Spray Washing 

Terhadap Kualitas Biodiesel Dari Rifine Palm Oil 

(RPO)”. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh data-data hasil penelitian yang didapatkan 

dengan melakukan variasi terhadap dua parameter 

yaitu lama waktu pencucian, laju alir air pencuci, 

dan temperatur air pencuci. Produk pencucian 

biodiesel yang dihasilkan kemudian dipisahkan 

dengan air pencuci, pemisahan dilakukan dengan 

menggunakan labu pemisah . Prinsip pemisahanya 

adalah berdasarkan perbedaan densitas dari masing-

masing cairan. Cairan yang memiliki densitas paling 
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besar akan membentuk lapisan paling bawah dan 

cairan yang memiliki densitas paling kecil akan 

membentuk lapisan paling atas. Setelah itu biodiesel 

yang diambil setelah proses pencucian didiamkan 

selama 2-6 hari untuk memperoleh warna biodiesel 

yang lebih jernih. Pada penelitian ini analisis hanya 

dilakukan pada hasil pencucian biodiesel sedangkan 

air yang digunakan dalam proses pencucian tidak 

dilakukan analisis. Analisis yang dilakukan meliputi 

analisis  viskositas kinematik pada 40
o
C, pH dan 

analisis warna biodiesel dibandingkan dengan warna 

bahan bakunya. 

      Berdasarkan laporan hasil pengujian viskositas  

dengan nomor laporan 004/BIOMASS/12/2010 

dengan jenis sampel biodiesel, parameter uji adalah 

viskositas (ASTM D-445) serta tipe alat canon-

fenske opaque viscometer/ NVS210 capillary tube 

volume 50 tipe 57475 dan H 134  serta analisis 

menggunakan pH menggunakan KNICK pH-Meter 

761 Calimatik didapatkan data hasil penelitianyang 

ditabulasi pada Tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel 2. Data hasil dari penelitian  

Tabel 4.1 Data Hasil Penelitian 

       Keterangan : k. terang = kuning terang ,  k. pekat = kuning pekat

       Penelitian mengenai “Pengaruh Metode 

Pencucian Secara Spray Washing Terhadap 

Kualitas Biodiesel Yang Dihasilkan Dari Rifined 

Palm Oil (RPO)” ini bertujuan untuk mengetahui 

unjuk kerja proses pencucian biodiesel secara batch 

menggunakan metode spray washing serta untuk 

mengetahui pengaruh dari  lama waktu pencucian, 

laju alir air pencuci serta, temperatur air pencuci  

yang digunakan  dengan metode spray washing 

terhadap Warna, pH  serta Viskositas dari biodiesel 

yang dihasilkan dari bahan baku Rifine Palm Oil 

(RPO). Pada penelitian ini waktu pencucian  

divariasikan = 1 ; 2 dan 3 jam, 

temperatur air pencuci yang digunakan divariasi 50 

dan 60 
o
C, serta laju alir sebesar 4 ml/s dan 1,667 

ml/s.  

     Dalam proses pencucian ini hal pertama 

dilakukan adalah  penyiapan alat-alat pencucian 

seperti sprayer, selang, batang penyanggah 

sprayer, kolom pencucian, pompa air, dan water 

bath, serta mengukur volume biodiesel yang akan 

dicuci (1 liter) Biodiesel yang sudah diukur 

volumenya ini dimasukan kedalam kolom 

pencucian,selanjutnya dilakukan pemanasan air 

pencuci di dalam water bath sesuai dengan    

variabel yang telah ditentukan, lalu hidupkan 

pompa dalam water bath agar air pencuci dapat 

dipompakan ke sprayer dan sprayer dapat 

menyemprotkan air pencuci ke biodiesel. Hal 

tersebut dilakukan pada run ke 1 hingga run ke 12. 

        Pada contoh run pertama hingga ke dua belas, 

Ketika air pencuci mulai disemprotkan, air pencuci 

menyebar ke permukaan biodiesel dan perlahan 

turun kebawah permukaan kolom pencucian 

melewati biodiesel. air pencuci yang berada 

dibawah biodiesel terlihat keruh seperti air susu 

menandakan bahwa air pencuci telah mengikat 

sisa-sisa katalis, sisa-sisa metanol yang terkandung 

dalam biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

Run 
Mata 

Sprayer T (
o
C) 

T 

(jam) 

Viscositas 

(ASTM D-445) 
pH 

Warna 

1 1 50  1 4,116        7,69 k.terang 

2 1 60 1 4,167 7,49    k.terang 

3 4 50  1 4,176 7,07 k.terang 

4 4 60  1 4,120 6,80 k.terang 

5 1 50  2 4,337 6,83 k.terang 

6 1 60  2 4,254 6,42 k.pekat 

7 4 50  2 4,266 6,57    k.terang 

8 4 60  2 4,258 6,52 k.terang 

9 1 50  3 4,364 6,44 k.pekat 

10 1 60  3 4,479 5,10     k.pekat 

11 4 50  3 4,313 6,06 k.pekat 

12 4 60  3 4,377 6,54 k.terang 
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Pengaruh waktu pencucian terhadap Ph 

 

 
 

 

Pengaruh waktu pencucian terhadap viskositas 

 

               

Pengaruh temperatur pencucian terhadap pH 

 

 

 

 

 

Pengaruh temperature pencucian terhadap 

viskositas 

 

 

KESIMPULAN 

      Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian 

yang berjudul “ Pengaruh Pencucian Biodiesel 

Dengan Metode Spray Washing Terhadap Kualitas 

Biodiesel Dari Refined Palm Oil “ maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

     Metode pencucian secara spray washing dapat 

digunakan dalam proses pencucian biodiesel secara 

batch. Nilai viskositas terbaik pada penelitian ini 

dihasilkan pada waktu pencucian 1 jam, sedangkan 

pH yang terbaik didapat pada waktu pencucian 1 

jam dengan sprayer dengan laju 4 ml/s. Untuk warna 

biodiesel didapat pada waktu pencucian 1 jam. Hasil 

run terbaik di peroleh pada run ke-3 dengan lama 

waktu pencucian 1 jam, temperatur air pencuci 50
0
 

C,  sprayer bermata 4, dengan hasil ph 7,01, 

viskositas 4,176, serta warna kuning terang. 

Lama waktu pencucian mempengaruhi pH, 

viskositas, dan warna biodiesel.Temperatur air 

pencuci tidak terlalu mempengaruhi warna, pH, dan 

viskositas biodioesel pada penelitian ini. DAFTAR 
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ABSTRACT 

 

Research on adsorption of free fatid acid (FFA) fromused cookingoil has been done by using activated 

natural zeolite. The research aims to obtain the best FFA adsorption temperature indicated by the lowest FFA 

values for 10 minutes.Cooking oil with FFA content of lower than 0.5% can be converted into biodiesel via 

transesterification without going through the stages of esterification. In the research, the ddsorption was 

done at a temperature variation of 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
o
C for 10 minutes.The results showed that the 

best adsorption temperature occurred at 30
o
C and 40

o
C with decreasing in FFA  value as big as 0.2176 

(<0.5%). Furthermore, this treated used cookingoilwas converted into biodiesel through transesterification 

stage. 

 

Keywords: Biodiesel, used cooking oil, adsorption 

 

Pendahuluan 

 

Salah satu turunan minyak bumi yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bahan 

bakar adalah solar (diesel). Karena sifatnya yang 

tidak dapat diperbaharui maka persediaan solar 

semakin lama semakin menipis, sedangkan 

konsumsi solar masih tinggi.Sebagai solusi untuk 

menangulangi masalah ini, maka diperlukan bahan 

bakar nabati sebagai pengganti solar (diesel), yaitu 

biodiesel. Pembuatan biodiesel dari minyak jelantah 

dapat dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pemurnian, 

esterifikasi, dan transesterifikasi.  

Penelitian ini dititik beratkan pada proses 

pemurnian minyak jelantah untuk pembuatan 

biodiesel dengan menggunakan zeolit. Tahap 

pertama dalam pembuatan biodiesel adalah 

pemurnian minyak jelantah yang dimaksudkan untuk 

menurunkan kadar asam lemak bebas dan impuritis 

lainnya. Metode pemurnian yang dilakukan pada 

penelitian ini  adalah terbagi dalam tiga tahap yaitu 

penghilangan bau (despicing), netralisasi dan 

pemucatan (bleaching) menggunakan adsorben 

zeolit. 

Tahap esterifikasi dilakukan agar bilangan 

asam menurun hingga dibawah 0,5 %, namun dalam 

tahap ini membutuhkan methanol yang cukup 

banyak dan waktu yang cukup lama . Oleh karena 

itu penelitian ini memberikan solusi lain yaitu 

dengan menggunakan adsorben zeolit,  diharapkan 

bilangan asam dapat ditekan hingga dibawah 0,5%, 

sehingga tidak perlu lagi melakukan proses 

esterifikasi. 

Penelitian ini dilakukan dalam skala 

laboratorium di mana bahan baku yang digunakan 

berupa sampel minyak goreng bekas dari rumah 

tangga. Sebelum diubah menjadi biodiesel, sampel 

minyak goreng bekas dimurnikan dulu dengan 

adsorben zeolit sebanyak 1,5 % berat minyak goreng 

bekas pada temperatur yang bervariasi yaitu 30
o
C, 

40
o
C, 50

o
C, 60

o
C, 70

o
C, 80

o
C, 90

o
C. Hasil terbaik 

dari proses pemurnian minyak jelantah ini akan 

diubah menjadi biodiesel melalui proses 

transesterifikasi menggunakan katalis Kalium 

Hidroksida (KOH) sebanyak 0.87% berat minyak 

jelantah, perbandingan minyak jelantah dan 

metahnol sebesar 1:6 mol dengan temperatur 

65
o
Cselama 8 jam. Analisa yang dilakukan adalah 

uji karakteristik antara lain viscositas, densitas, flash 

point. 

 

Metodelogi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dalam skala 

laboratorium. Dimana alat-alat yang digunakan 

shakerbath, penangas air, cawan petri, pengaduk, 

neraca analitik, corong, kertas saring, oven, 

desikator,  labu leher tiga, corong pemisah, kain 

saring, beaker glass, gelas ukur, pipet tetes, 

erlenmeyer, pH meter, thermometer, stop watch, 

biuret, stirrer, statip. 

Adapun bahan yang dibutuhkan adalah 

minyak goreng bekas, zeolit alam,  larutan H2SO4 

0,2N, larutan NaOH, aquades, H2O2, air, alkohol 

netral 95%, KOH 0,1N, indikator Phenolphtalein 

1% dalam alkohol, metanol 99.5%, campuran 

pelarut (60% asam asetat glasial, dan 40% 

kloroform), larutan KI jenuh, dan larutan natrium 

thiosulfat 0,01N. 

Hal pertama yang dilakukan adalah 

pengaktifan adsorben zeolit. Aktivasi kimia fisika 

merupakan gabungan antara aktivasi kimia yang 

kemudian diikuti dengan aktivasi fisika. Dengan 

aktivasi ini, selain untuk menghilangkan logam 

alkali dan pengotor-pengotor lainnya, namun juga 

untuk menguapkan sebagian air yang terdapat dalam 
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zeolit sehingga adsorbat akan lebih banyak 

berinteraksi dengan zeolit. Cara pengaktifan  zeolit 

alam secara kimia fisika adalah zeolit sebanyak 10g 

di masukkan ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan 

70 mL H2SO4 0,2N lalu di aduk dalam shaker 

selama 45 menit pada suhu kamar, disaring dan  

dicuci dengan aquades beberapa kali sampai pH 7.  

Pengaktifan dilanjutkan dengan cara memanasan 

zeolit dalam oven pada temperatur 225°C selama 

120menit untuk memperbesar volume rongga. 

Kemudian zeolitdidinginkan pada desikator untuk 

menghindari kontak dengan udara sekitar (Murti, 

2007). 

Pemurnian dilakukan dengan tiga tahap yaitu 

despicing, netralisasi dan bleaching (adsorpsi). 

Mekanisme despicing yaitu Menyiapkan dan 

menimbang 350 mL minyak goreng bekas yang akan 

dimurnikan lalu campur minyak goreng bekas dan 

air dengan perbandingan  komposisi volume minyak 

: air = 1 : 1. Kemudian campuran dimasukkan ke 

dalam beaker glass lalu campuran dipanaskan pada 

90
o
C sampai volumeberkurang setengahnya.Minyak 

didiamkan sehingga kotoran mengendap lalu 

dipisahkan.Minyak yang telah dipisahkan dari 

kotorannya kemudian dinetralisasi dengan larutan 

NaOH. 

Mekanisme netralisasi yaitu Pembuatan larutan 

NaOH 16% dengan cara melarutkan 16gr NaOH 

dengan aquades hingga volume 100mL. Lalu 

dilakukan pemanasan minyak goreng despicing pada 

suhu ± 40°C dan pemanasan larutan NaOH sampai 

suhu ± 35°C.Larutan NaOH 16% dimasukkan 

dengan komposisi  minyak : NaOH = 125mL : 4mL. 

Lalu campuran diaduk selama 10 menit pada suhu ± 

40°C, kemudian didinginkan selama 10 menit.Untuk 

memisahkan kotoran, minyak disaring dengan 

menggunakan kain saring.Minyak yang telah 

dinetralisasi kemudian di bleaching dengan 

menggunakan adsorben (zeolit aktif). 

Mekanisme bleaching ( adsorpsi ) yaitu 

Minyak goreng hasil netralisasi dipanaskan dengan 

temperatur yang bervariasi, yaitu 30
o
C, 40

o
C, 50

o
C, 

60
o
C, 70

o
C, 80

o
C, 90

o
C.Adsorben (zeolit aktif) 

dimasukkan dengan jumlah adsorben yang 

ditambahkan ke dalam minyak goreng bekas sebesar 

1.5% berat minyak goreng bekas.Campuran diaduk, 

kemudian diambil sampelnya untuk disaring dengan 

kain saring tiap 30 menit untuk kemudian di analisa 

kadar asam, bilangan peroksida dan kadar air. 

Analisa dihentikan hingga diperoleh kondisi 

keseimbangan (penurunan kadar asam sudah 

konstan) yang berarti kondisi adsorpsi terbaik telah 

tercapai. 

Setelah itu dilakukan analisa kadar asam lemak 

bebas dan analisa kadar air. Mekanisme analisa 

kadar asam  lemak bebas yaitu Prosedur analisis 

yang dilakukan yaitu: minyak goreng hasil 

pemurnian yang akan diuji sebanyak 25 mL di dalam 

erlenmeyer 200ml, ditambahkan 50 ml alkohol 

netral 95% kemudian dipanaskan selama 10 menit 

dalam penangas air sambil diaduk.  

Larutan ini kemudian dititar dengan KOH 0,1N 

dengan indikator larutan Phenolpthalein 1% di 

dalam alkohol sampai tepat terlihatwarna merah 

jambu. Setelah itu dihitung kadar asam lemak bebas 

yang terkandung dalam minyak dengan rumus 

berikut (Ketaren, 1996): 

Kadar asam (acid number) = 
G

MxAxN

10
%  

Mekanisme kadar air yaitu Proses Transesterifikasi 

minyak jelantah menjadi biodiesel dapat dilakukan 

bila kadar air rendah. Sehingga kadar air dalam 

minyak jelantah harus dihilangkan sebanyak 

mungkin. Penurunan kadar air dapat dihitung dengan 

metode Gravimetridengan sampel minyak sebanyak 

6.25mL. Pengukuran ini dilakukan pada setiap 

variasi temperatur adsorpsi.  

Mekanisme proses transesterifikasi yaitu 

Membuat larutan metoksida dalam labu ukur dengan 

cara mencampurkan metanol (dengan perbandingan 

molar minyak goreng bekas terhadap methanol 

sebesar 1:6) dengan katalis KOH 0.87% berat 

minyak goreng.Menambahkan larutan metoksida 

kedalam campuran, kemudian dilakukan 

pengadukan dengan magnetic stirrer selama 8 jam 

serta menjaga kondisi tetap pada suhu operasi 

65
o
C.Hasil reaksi dituang dalam corong pemisah dan 

didiamkan hingga membentuk 2 lapisan, lapisan 

bawah adalah gliserol yang merupakan produk 

samping, sedangkan lapisan atas adalah crude metil 

ester asam lemak (FAME). 

Kemudian dilakukan pemisahan menggunakan 

corong pemisah lalu dilakukan pencucian 

menggunakan air hangat bersuhu 90
o
C 

Dan yang terakhir adalah dilakukan uji karakteristik 

seperti uji viskositas, uji densitas  dan flash point. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Kadar asam lemak bebas ( FFA ) sebelum 

dilakukan pemurnian sebesar 5.45% dan setelah 

dilakukan despicing dan netralisasi terjadi 

penurunan menjadi 1.58%. adsorben yang digunakan 

pada proses bleaching adalah zeolit sebanyak 1.5% 

berat minyak goreng bekas.Berikut ini hasil analisa 

kadar asam lemak bebas denga varian temperatur 

30
o
C, 40

o
C, 50

o
C, 60

o
C, 70

o
C, 80

o
C, 90

o
C 
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Gambar1. Analisa kadar FFA minyak goreng bekas 

(waktu optimum) pada varian suhu 30, 40, 50, 60, 

70, 80, dan 90 
o
C. 

 

Analisa kadar air Kadar air inyak goreng bekas 

sebelum mengalami pemurnian sebesar 0.12% dan 

setelah dilakukan despicing dan netralisasi 

mengalami penurunan menjadi 0.04%. Analisa kadar 

air ini dilakukan secara manual dengan system 

gravimetric.  

Berikut ini grafik analisa kadar air dengan variasi 

temperatur 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90
o
C. 

 

 
Gambar 2. Analisa kadar air minyak goreng bekas 

dengan varian suhu 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 
o
C 

Minyak goreng bekas (MGB) yang mempunyai 

kadar FFA awal sebesar 5.45% mengalami 

penurunan setelah dilakukan pemurnian dengan 

proses despicing dan netralisasi menjadi 1.58%. 

kemudian dilakukan proses bleaching dengan media 

adsropsi dan yang berlaku sebagai adsorben adalah 

zeolit sebanyak 1.5% berat minyak goreng bekas 

(MGB). 

 

Dilihat dari hasil analisa penurunan kadar FFA setiap 

varian temperature dapat dikatakan bahwa 

penyerapan terbaik adsorben terhadap FFA dalam 

minyak terjadi pada menit ke-10 proses adsorpsi 

yaitu pada saat  homogenisasi antara minyak goreng 

bekas dan adsorben. Hal itu dikarenakan laju 

penyerapan dari adsorben masih sangat besar dan 

juga dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi FFA 

pada adsorbat dan permukaan adsorben. 

Faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi salah 

satunya adalah temperatur. Pada saat proses aktivasi, 

temperatur tinggi sangat baik digunakan agar dapat 

membuka pori-pori adsorben sehingga daya 

serapnya tinggi dan luas permukaan yang besar. 

Pada saat proses adsorpsi, penggunaan temperatur 

tinggi tidak di anjurkan dikarenakan proses adsorpsi 

bersifat eksotermis sehingga dengan penggunaan 

temperatur tinggi akan mengurangi senyawa yang 

teradsorpsi.  

Penurunan kadar FFA terbesar terjadi pada 

temperature 30 - 40
o
C. Pada temperature 90

o
C 

penurunan kadar FFA tidak terlalu besar. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penurunan kadar FFA baik 

dilakukan pada temperature rendah. 

Pada temperature 30
o
C, waktu yang dibutuhkan 

adsorben untuk menyerap FFA sampai keadaan 

konstan selama 60 menit dan pada temperature 40 - 

50
o
C selama 90 menit. Temperature 60 – 70

o
C 

selama 120 menit, temperature 80
o
C selama 150 

menit dan temperature 90
o
C selama 180 menit. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya 

temperature adsorpsi maka semakin singkat waktu 

adsorpsinya. Hal tersebut dikarenakan kereaktifan 

molekul adsorbat pada temperature tinggi sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diserap. 

 

Kadar air minyak goreng bekas (MGB) sebelum 

dilakukan pemurnian adalah 0.12%. Setelah 

dilakukan despicing dan netralisasi mengalami 

penurunan menjadi 0.04%. Pada temperature 30, 40, 

dan 50
o
C penurunan kadar air mencapai 0% dan 

pada temperature 60, 70, 80, 90
o
C penurunan kadar 

air mencapai 0.01%. Dapat disimpulkan bahwa 

penurunan kadar air lebih besar pada temperature 

adsorpsi rendah dibandingkan pada temperature 

adsorpsi tinggi.  

Minyak goreng bekas (MGB) hasil pemurnian yang 

akan dikonversi menjadi biodiesel merupakan hasil 

optimum proses. Dua hasil optimum tersebut adalah 

pada temperature adsorpsi 30 dan 40
o
C dimana 

didapatkan penurunan kadar FFA terbesar dan waktu 

yang singkat. Setelah dilakukan proses 

transesterifikasi, biodiesel tersebut akan dilakukan 

analisa viskositas, flash point dan densitas. 

Nilai viskositas biodiesel dengan MGB temperature 

adsorpsi 30 dan 40
o
C  ( 4.884 dan 4.838 cst ) dapat 

dikatakan hampir sama karena tidak ada perbedaan 

yang terlalu signifikan. Hasil analisa viskositas 

tersebut memenuhi syarat biodiesel karena batasan 

nilai untuk biodiesel antara 1.9 – 6.5 cst. Begitu pula 

dengan hasil analisa flash point dan densitas. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kecilnya perbedaan 

temperature adsorpsi tidak berpengaruh pada sifat-

sifat biodiesel itu sendiri. 

 

Kesimpulan 

 

Dari hasil penilitian ini, kesimpulan yang di dapat 

adalah:Penurunan kadar FFA terbesar terjadi pada 
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temperatur adsorpsi rendah. Lalu  semakin 

rendahnya temperatur adsorpsi maka semakin 

singkat waktu adsorpsinya begitu juga 

sebaliknya.Pemurnian minyak goreng bekas seperti 

Despicing, Netralisasi dan Bleaching mampu 

menjadikan minyak goreng bekas menjadi bahan 

baku pembuatan Biosiesel dikarenakan ada 

penghematan waktu dan penggunaan bahan-bahan 

kimia pada proses esterifikasi yang digantikan oleh 

proses Bleaching (adsorpsi). 
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ABSTRACT 

 

Production of Biodiesel from used cooking oil is usually carried out in three stages of the process, namely the 

purification of used cooking oil, esterification, and transesterification.However, esterification requires a lot 

of methanol, making it less economical. Esterification can be replaced by the adsorption.Adsorption was 

carried  out  to eliminate FFA content of used cooking oil by using activated natural bentonite adsorbent. 

This study consists of two main stages, namely purification and conversion. Purification consist of despicing, 

neutralization, and bleaching (adsorption). In this study, adsorption was carried out at the temperature 

variation of 30,40,50,60,70,80,90 °C to observe FFA and water content. The treated used cooking oil with 

lowest FFA content was then converted into biodiesel. The obtained biodiesel was analyzed its flash point, 

viscosity, and density. The best adsorption results occurred at adsorption temperature of 30 and 50
o
C with 

the reduction of FFA by 0.2176% and 0.192%, while it was 0.05% for the water content. As for the flash 

point, viscosity, and density of the obtained biodiesel is already meet the standards of biodiesel, which is 170 
o
C, 5.021 mm

2
/s, and 0.8702 kg/lt (adsorption temperature of 30 

o
C) and 170

o
C, 5,119 mm

2
/s, and 0,8711 

kg/lt (temperatur adsorpsi 50
o
C). 

Keywords : Biodiesel, Bentonite, used Cooking Oil, Adsorption 

 

1. PENDAHULUAN 

Penelitian ini dititik beratkan pada proses pemurnian  

minyak goreng bekas untuk pembuatan biodiesel 

dengan menggunakan bentonit yang dilakukan oleh 

Murtiyati (2008). Tahap pertama dalam pembuatan 

biodiesel adalah pemurnian minyak goreng bekas. 

Pemurnian itu sendiri dimaksudkan untuk 

menurunkan kadar asam lemak bebas dan impuritis 

lainnya dalam minyak goreng bekas sebanyak 

mungkin. Metode pemurnian yang dilakukan pada 

penelitian ini terbagi dalam tiga tahap yaitu 

penghilangan bau (despicing), netralisasi dan 

pemucatan (bleaching) menggunakan adsorben 

bentonit. Bentonit yang digunakan adalah bentonit 

alam yang di aktivasi terlebih dahulu dengan cara 

aktivasi yang dilakukan 

              Murtiyati (2008). Dalam penelitian Tahar 

dan Soerawidjaja (2003), dikatakan bahwa proses 

esterifikasi dan transesterifikasi tidak 

memungkinkan untuk pembuatan biodiesel dari 

minyak goreng bekas dikarenakan asam lemak bebas 

dan kandungan air yang besar. Oleh karena itu, 

penggunaan adsorben bentonit yang bersifat 

hidrofilik dalam tahap pemurnian diharapkan dapat 

menurunkan bilangan asam lemak bebas dan 

kandungan air dalam minyak goreng bekas sebanyak 

mungkin. Sehingga proses transesterifikasi dapat 

dilakukan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada 

proses adsorpsi adalah temperatur, sehingga pada 

tahap pemurnian dilakukan variasi temperatur 

adsorpsi. Dalam penelitian Alinda dan Wenti (2009) 

didapatkan bahwa semakin tinggi temperatur 

adsorpsi maka semakin menurun bilangan asamnya, 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur 

semakin tinggi pula daya adsorpsi. Dari hasil 

penelitian tersebut diperoleh bahwa penurunan 

bilangan asam tertinggi yaitu sebesar 1,24 % pada 

95
o
C dengan menggunakan adsorben arang aktif. 

Sedangkan pada penelitian  yang dilakukan oleh 

Ramadhania (2008) dikatakan sebaliknya yaitu 

semakin tinggi temperatur adsorpsi maka semakin 

menurun daya adsorpsinya. Setelah didapatkan 

minyak jelantah dengan kadar FFA dan kadar air 

terendah, kemudian dilakukan proses konversi 

minyak goreng bekas menjadi biodiesel yaitu 

melalui proses transesterifikasi yang dilakukan 

dalam penelitian  Sufriadi B. (2009) tanpa melalui 

tahap esterifikasi. Tahap esterifikasi dilakukan agar 

bilangan asam menurun hingga dibawah 0,5 %, 

namun dalam tahap ini membutuhkan methanol 

yang cukup banyak. Sehingga biaya proses konversi 

minyak jelantah menjadi biodiesel mahal dan 

membutuhkan waktu reaksi yang cukup lama serta 

membutuhkan tahapan proses yang lebih panjang 

karena minyak harus dipisahkan terlebih dahulu dari 

hasil reaksi sebelum dilakukan transesterifikasi. 

Oleh karena itu penelitian ini memberikan solusi lain 

yaitu dengan menggunakan adsorben bentonit, 

diharapkan bilangan asam dapat ditekan hingga 

dibawah 0,5%, sehingga tidak perlu lagi melakukan 

proses esterifikasi. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan 
Peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

shakerbath, penangas air, cawan petri, pengaduk, 

neraca analitik, corong, kertas saring, oven, 

desikator, corong pemisah, beaker glass, gelas 
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ukur, pipet tetes, erlenmeyer, pH meter,  stopwatch, 

biuret, magnetic stirrer, corong pisah, statip. 

Adapun bahan yang dibutuhkan adalah minyak 

goreng bekas, bentonit alam,  larutan H2SO4 0,2N, 

larutan NaOH, aquades, H2O2, air, alkohol netral 

95%, KOH 0,1N, indikator Phenolphtalein 1% 

dalam alkohol, metanol 99.5%, campuran pelarut 

(60% asam asetat glasial, dan 40% kloroform), 

larutan KI jenuh, dan larutan natrium thiosulfat 

0,01N. 

 

 

Prosedur Kerja 

1. Proses Despicing Minyak Goreng Bekas 

 
 

2.Proses Netralisasi 

 

 

 

3. Proses Adsorpsi (Bleaching) 

 
 

 

 

 

4. Proses Transesterifikasi 

 
 

 

5. Tahap Pencucian 

 
 

 

 

3. HASIL 
 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar 3.1 Grafik analisa kadar FFA minyak goreng bekas pada  

 

 
 

 

 
 

 

 
proses bleaching menggunakan adsorben bentonit alam sebanyak 

1.5% berat minyak dengan kadar FFA awal sebesar 1,58%  pada 

berbagai temperatur adsorpsi 

Gambar 3.2 Grafik analisa kadar air minyak goreng bekas pada 

proses bleaching menggunakan adsorben bentonit alam sebanyak  

 
1.5% berat minyak dengan kadar air  awal sebesar 0,1% pada 

berbagai temperatur  adsorpsi. 
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Tabel 3.1 Hasil analisaViskositas, Flash Point, dan  
Densitas Biodiesel dengan bahan baku minyak goreng  

bekas yang sudah dilakukan treatment 

No. Temperatur 

Adsorpsi MGB 
(oC) 

Viskositas 

(mm2/s) 

Flash 

Point (oC) 

Densitas 

(kg/L) 

1. 

2. 

30 

50 

5.021 

5.119 

170 

170 

0.870155 

0.871124 

 

4. PEMBAHASAN 

Dari gambar 3.1 terlihat bahwa penurunan kadara 

FFA yang paling baik untuk semua variasi 

temperatur adsorpsi adalah pada 10 menit pertama 

proses adsorpsi. Hal ini menunjukkan bahwa 

aktifitas adsorben paling baik berlangsung pada 10 

menit pertama untuk semua variasi temperatur. Hal 

ini terjadi karena pada 10 menit pertama driving 

force penyerapan FFA oleh adsorben bentonit masih 

sangat besar. Dikarenakan perbedaan konsentrasi 

FFA antara permukaan adsorben dengan miyak 

goreng bekas sangat besar. Sehingga penyerapan 

FFA oleh adsorben bentonit terjadi sangat cepat. 

Setelah 10 menit terlewati, penurunan kadar FFA 

sudah tidak signifikan lagi sampai kadar FFA 

konstan yang artinya adsorben bentonit sudah tidak 

mampu lagi menyerap FFA dari minyak goreng 

bekas. Hal ini terjadi karena adsorben bentonit sudah 

berada pada kondisi jenuh. Dengan semakin 

banyaknya molekul-molekul FFA yang diserap oleh 

adsorben bentonit, maka driving forcenya semakin 

kecil hingga akhirnya tidak ada lagi perbedaan 

konsentrasi FFA antara adsorben bentonit dengan 

minyak goring bekas, yang artinya proses adsorpsi 

selesai.  

Dilihat dari gambar 3.1, penurunan kadar FFA 

minyak goreng bekas terbesar adalah pada 

temperatur adsorpsi 30- 50
o
C , kemudian pada 

temperatur adsorpsi 60
o
C penurunan kadar FFA 

minyak goreng bekas berkurang dan konstan pada  

temperatur adsorpsi 70
o
C. Pada temperatur adsorpsi 

80
o
C penurunan kadar FFA meningkat  dan 

berkurang sedikit pada temperatur adsorpsi 90
o
C. 

Dapat dikatakan bahwa penurunan kadar FFA sangat 

baik pada temperatur adsorpsi  rendah 

Dari gambar 3.1 terlihat bahwa pada temperatur 

adsorpsi rendah (30- 50
o
C) waktu yang dibutuhkan 

untuk melakukan adsorpsi sampai kadar FFA minyak 

goreng bekas konstan hanya 60 menit. Pada 

temperatur adsorpsi 60 dan 70
o
C waktu adsorpsi 

yang dibutuhkan adalah 90 menit, sedangkan pada 

temperatur adsorpsi 80 dan 90
o
C waktu adsorpsi 

yang dibutuhkan adalah 120 menit. Dapat dikatakan 

bahwa semakin rendah temperatur adsorpsi maka 

waktu yang dibutuhkan untuk menyerap kandungan 

FFA dari minyak goreng bekas semakin singkat. 

Namun, sebagian besar FFA dihilangkan pada 10 

menit pertama proses adsorpsi untuk semua variasi 

temperatur. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

besarnya temperatur adsorpsi lebih mempengaruhi 

lamanya waktu adsorpsi hingga kadar FFA minyak 

goreng bekas konstan. 

Dari gambar 3.2 terlihat bahwa pada temperatur 

adsorpsi 30, 40, 50, dan 70
o
C kadar air turun hingga 

mencapai 0% dan pada temperatur adsorpsi 60, 80, 

dan 90
o
C kadar air turun hingga 0,025%. Dapat 

dikatakan bahwa pada temperatur adsorpsi rendah 

penyerapan kandungan air lebih baik dibandingkan 

pada temperatur adsorpsi tinggi. 

Dari gambar 3.2 terlihat hubungan antara temperatur 

adsorpsi dengan waktu adsorpsi adalah berbanding 

lurus. Maksudnya adalah semakin tinggi temperatur 

adsorpsi maka waktu yang dibutuhkan untuk 

menyerap kandungan air dalam minyak goreng 

bekas semakin lama.  

Adsorpsi merupakan suatu proses yang dapat 

berlangsung secara reversible. Adsorpsi merupakan 

proses eksotermis dimana adsorben dan adsorbat 

melepaskan panas sehingga menyebabkan 

penurunan pergerakan molekul adsorbat yang 

menyebabkan adsorbat tersebut menempel pada 

permukaan adsorben dan membentuk suatu lapisan 

tipis. Ketika panas diberikan pada sistem tersebut 

maka pergerakan molekul adsorbat akan meningkat 

sehingga pada jumlah panas tertentu akan 

menghasilkan energi kinetik molekul adsorbat yang 

cukup untuk merusak gaya Van Der Waals antara 

adsorben dan adsorbat. Proses pelepasan adsorbat 

dari adsorben merupakan proses endotermis (Boby, 

2008). 

Dalam penelitian ini, temperatur rendah adalah 

kondisi yang terbaik untuk proses adsorpsi FFA dan 

kandungan air oleh adsorben bentonit. Hal ini terjadi 

karena adsorpsi bersifat eksotermis. Dengan 

lepasnya panas, maka terjadi penurunan pergerakan 

molekul FFA dan molekul air sehingga molekul-

molekul FFA dan air dapat menempel pada 

permukaan adsorben bentonit secara stabil. 

Sedangkan dengan naiknya temperatur adsorpsi, 

pergerakan molekul-molekul FFA dan air mengalami 

peningkatan dan menghasilkan energy kinetik 

sehingga gaya Van Der Waals antara molekul-

molekul FFA dan molekul-molekul air dengan 

permukaan adsorben bentonit menjadi rusak. Hal ini 

menyebabkan terjadinya desorpsi molekul-molekul 

FFA dan air dari permukaan adsorben bentonit. 

Sehingga dengan meningkatnya temperatur adsorpsi 

meningkat pula proses desorpsi molekul-molekul 

FFA dan air dari permukaan adsorben bentonit. Hal 

ini juga menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyerap kandungan FFA dan air dalam minyak 

goreng bekas semakin lama.Minyak goreng bekas 

(MGB) yang digunakan sebagai bahan baku 

biodiesel adalah MGB dengan kadar FFA terendah 

dan terbaik.  

Dari hasil analisa kadar FFA didapatkan nilai 

terendah pada temperatur adsorpsi 50
o
C dan nilai 

terbaik pada temperatur adsorpsi 30
o
C. Meskipun 

pada temperatur adsorpsi 40
o
C dan 80

o
C didapatkan 

kadar FFA terendah kedua, namun untuk mencapai 

temperatur adsorpsi tersebut dibutuhkan pemanasan, 

sedangkan untuk mencapai temperatur  adsorpsi 
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30
o
C tidak dibutuhkan pemanasan sehingga energi 

yang dibutuhkan lebih kecil. Inilah alasan mengapa 

dipilih temperatur 30
o
C, dengan waktu adsorpsi 

yang sangat singkat dan kebutuhan energi yang 

rendah,  kadar FFA  sudah sangat rendah.  

Setelah minyak goreng bekas ditransesterfikasi 

kemudian dilakukan analisa viskositas, flash point, 

dan densitas. Didapatkan viskositas biodiesel dari 

MGB dengan temperatur adsorpsi 50
o
C sebesar 

5.021 mm
2
/s dan pada temperatur adsorpsi 30

o
C 

sebesar 5.119 mm
2
/s. Perbedaannya sangat kecil, 

sehingga dapat dikatakan hampir sama nilai 

viskositasnya. Batasan nilai viskositas untuk 

biodiesel adalah antara 2 sampai 7 mm
2
/s sehingga 

dilihat dari nilai viskositasnya, hasil transesterifikasi 

minyak goreng bekas ini memenuhi syarat sebagai 

biodiesel. Flash point yang didapatkan adalah sama 

untuk kedua bahan baku trasesterifikasi. Begitu juga 

dengan densitas, walaupun tidak sama persis tapi 

perbedaan bisa diabaikan dan dianggap sama. Hal 

ini menunjukkan perbedaan temperatur adsorpsi 

yang dekat tidak akan memberikan efek yang terlalu 

signifikan pada sifat-sifat biodiesel yang didapatkan. 

Dilihat dari nilai flash point, hasil transesterifikasi 

minyak goreng bekas ini memenuhi standar flash 

point biodiesel. Begitu juga dengan densitas yang 

didapatkan memenuhi standar densitas biodiesel.  

 

5. KESIMPULAN 

1. Penurunan kadar FFA sangat baik pada 

temperatur adsorpsi rendah. 

2. Semakin tinggi temperatur adsorpsi, maka waktu 

adsorpsi semakin lama. 

3. Penyerapan maksimum FFA dan air dalam 

minyak goreng bekas terjadi pada 10 menit 

pertama adsorpsi. 

4. Proses adsorpsi mampu menurunkan kadar FFA 

minyak goreng bekassampai nilai batas FFA pada 

proses transesterifikasi, yaitu dibawah 0,5%.  

5. Biodiesel yang dihasilkan memiliki nilai 

viskositas, densitas, dan flash point sesuai 

standar biodiesel. 
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ABSTRACT 

 

 

 This research have done to know about the phenomenon of processing tapioca liquid waste, sugar liquid 

waste and palm oil waste with the anaerobic biological processes using the upflow anaerobic reactor sludge 

blanket (UASB) in series. The processing using activated sludge anaerobic as a starter degrading 

microorganism of liquid waste and to know characteristics the process of renovation with a mixture of liquid 

industrial waste with HRT variation in the reactor. In this research studied the influence of residence time is 

faster on the optimum conditions at pH and nutrients naturally on the efficiency of sewage treatment mixture. 

Concentration of COD feed is set at 5000, 15000, 25000 and 30000 mg/L and HRT is set at 10, 8, 6 and 4 

hours. COD reduction efficiency of a mixture of liquid waste produced quite well, until it reaches the range 

77,27% – 92,4 %. Accumulated average biogas generated per experiment, reaching the range of 2,55 – 6,48 

ml/day. The resulting pH effluent in the range of 5,0 – 6,8. 

 

Keywords : Anaerobic, reactor UASB series, biogas, a mixture of liquid waste 

 

PENDAHULUAN 

 

 Industri gula tebu, industri tepung tapioka dan 

pabrik pengolahan minyak kelapa sawit 

menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar 

dengan konsentrasi karbon masing-masing sebesar ± 

4.000 mg COD/L, ± 30.000 mg COD/L dan 50.000 

mg COD/L (Ahmad dkk, 2003). Secara kuantitas, 

proses produksi ketiga jenis industri tersebut 

menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar, yaitu: 

pengolahan 1 ton singkong menjadi tepung tapioka 

menghasikan sekitar 4.000-6.000 liter limbah cair 

(Djarwati dkk, 1993), produksi 1 ton kelapa sawit 

mengeluarkan limbah cair sekitar 2.500-3.500 liter 

(Ahmad dkk, 2003) dan pengolahan 1 ton tebu per 

hari menghasilkan limbah cair sebesar 5000 liter 

(Mintati, 2002). Sistem pengolahan limbah cair 

lagoon/pond anaerobik terbuka yang diterapkan oleh 

ketiga industri tersebut akan merombak kandungan 

polutan karbon dan nitrogen menjadi gas metan, 

karbon dioksida, amoniak, hidrogen sulfida dan 

senyawa lainnya oleh mikroorganisme anaerobik 

(Kiely, 1997). Gas-gas tersebut kemudian terdispersi 

ke atmosfir/udara terbuka secara alami. Pengolahan 

dengan cara tersebut membutuhan kolam yang 

banyak dan besar sehingga memerlukan lahan yang 

luas. Selain gas metan, dispersi produk gas lain 

seperti CO
2 

ke lingkungan terbuka berpotensi 

menimbulkan pemanasan global dan meningkatkan 

polusi. Gas metan yang dihasilkan dari proses 

pengolahan limbah cair pabrik-pabrik tersebut dapat 

dijadikan sebagai sumber bahan bakar alternatif. 

Karena dapat menghasilkan biogas yang dapat 

diperbaharui dari sistem pengolahan anaerobik,  

 

limbah cair dipandang sebagai salah satu bahan yang 

dapat menyediakan sumber energi terbarukan 

(Chaiprasert dkk, 2003).  

 Alternatif  yang dapat dilaksanakan adalah 

dengan mengolah ketiga jenis limbah cair tersebut 

dalam suatu unit instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) khusus menggunakan teknologi proses sel 

terimobilisasi. Dengan cara tersebut, pihak industri 

hanya diwajibkan mengirim limbah ke komplek 

IPAL khusus, sehingga pabrik tidak akan terbebani 

biaya dan pengoperasian IPAL. Keuntungan yang 

akan diperoleh pihak pabrik adalah pembiayaan 

proses produksi pabrik dapat berkurang, sehingga 

harga jual produk pabrik ke masyarakat dapat 

diturunkan. Salah satu unit instalasi pengolahan air 

limbah industri (IPAL) dengan menggunakan 

teknologi sel terimobilisasi yaitu boireaktor UASB 

(Upflow Anaerobik Sludge Blanket). Penelitian 

tentang pengolahan limbah cair campuran dari tiga 

jenis industri tersebut dengan menggunakan 

teknologi proses anaerobik UASB telah dilakukan 

dan berjalan dengan baik (Widyantoro, dkk.2007). 

Pada riset tersebut, telah berhasil dieksplorasi 

kondisi operasi untuk pengolahan limbah cair 

gabungan. Reduksi COD limbah cair berada pada 

rentang yang baik, yaitu sekitar 63,20%-82,90% 

(rata-rata) dengan laju beban organik sebesar 10-90 

kg COD/m
3

/hari, sehingga proses degradasi limbah 

cair yang berasal dari campuran limbah cair industri 

menggunakan bioreaktor UASB merupakan 

alternatif yang baik. Dalam riset tersebut juga 

didapatkan bahwa pada kondisi pH-nutrisi alami 

mailto:v.harlistriani@yahoo.com
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dengan nilai pH 5,01-6,94 proses degradasi COD 

limbah cair campuran berjalan lebih maksimal.  

 Proses biodegradasi limbah cair campuran 

dengan menggunakan reaktor UASB telah dilakukan 

dan bekerja dengan baik, namun konsentrasi COD 

effluent  yang dihasilkan dengan menggunakan 

reaktor UASB single belum dapat memenuhi standar 

bahan baku mutu yang dianjurkan pemerintah. Maka 

berdasarkan uraian tersebut, pengkajian lebih lanjut 

pengembahan sistem IPAL dengan teknologi sel 

terimobilisasi UASB disusun secara seri.  

 

METODE PENELITIAN 

 

2.1 Analisis Awal Kondisi Limbah Cair  
 Masing-masing limbah cair dan limbah cair 

campuran diukur nilai suhu, pH, COD, kandungan 

zat padat (TSS), dan tingkat kekeruhan (APHA, 

1992). Observasi inderawi juga dilakukan untuk 

mengetahui kondisi limbah cair secara cepat.  

 

2.2 Karakterisasi Umpan  
 Stok limbah cair industri gula, limbah cair 

industri tapioka, dan limbah cair industri kelapa 

sawit yang disimpan dalam tangki penampungan 

dicampur dengan perbandingan volume optimal 

yaitu 1: 1: 12 untuk umpan ke reaktor UASB 

sehingga diperoleh kandungan COD campuran awal 

diatas 20.000 mg/L yang kemudian dapat diencerkan 

sesuai umpan yang diinginkan ke reaktor UASB 

(Widyantoro dkk, 2008) dengan pH dan nutrisi 

alami (Metcalf dan Eddy, 1991).  

 

2.3 Lumpur Anaerobik Starter (Inokulum)  

 

 Lumpur berasal dari unit IPAL PPKS yang 

menggunakan proses anaerobik lagoon. Lumpur 

diambil dari bagian dasar dengan alat khusus sekitar 

2 liter dan kemudian disimpan dalam jeriken yang 

ditutup rapat. Inokulum disimpan dalam lemari 

pendingin sebelum digunakan. Analisis fisik dan 

kimia kondisi mikroba starter difokuskan pada suhu 

asal dan suhu sebelum dilakukan start-up, observasi 

visual, pH.  

 

2.4 Reaktor Start-Up  
 Seeding reaktor UASB dilakukan dengan 

menginokulasi lumpur inokulum sebesar 60% 

volume kerja reaktor. Selanjutnya umpan dengan 

konsentrasi awal sekitar 5.000 mg/L dengan pH 

alami dialirkan secara batch recycle beberapa hari 

sampai kondisi stabil yakni reduksi COD mencapai 

80%. Selama proses start-up tersebut, observasi 

difokuskan pada reduksi konsentrasi COD. pH 

influen diamati setiap hari, jika pH umpan kurang 

dari 5 maka dialirkan umpan baru kedalam reaktor 

UASB.  

 

 

 

2.5 Eksperimen  
 Setelah reduksi 80% COD, reaktor siap untuk 

dioperasikan pada kondisi yang divariasikan. Umpan 

dipersiapkan pada konsentrasi COD 5000, 15.000, 

25.000, 30.000 mg/l. Konsentrasi COD influen 

dinaikkan secara bertahap dari 5.000 hingga 

konsentrasi maksimum 30.000 mg/l sambil diperiksa 

konversi COD. Variasi lain yang ditinjau adalah 

waktu limbah cair didalam reaktor (HRT) yaitu 4, 6, 

8, dan 10 jam. 

 

2.6 Rancangan Percobaan  
 Rancangan percobaan dalam penelitian ini 

menggunakan metode rancangan full factorial.  

Kondisi yang dianggap sebagai kelompok adalah 

kelompok waktu pengamatan. Lama waktu 

pengamatan untuk setiap kondisi perlakuan adalah 8 

hari, dan proses berlangsung secara 

berkesinambungan (continue), tanpa dilakukan 

replikasi (pengulangan). Kondisi perlakuan terdiri 

atas kondisi perlakuan dengan 6 faktor pengamatan, 

yaitu COD influent dan effluent, TSS influent dan 

effluent, pH influent dan effluent, Kekeruhan influent 

dan effluent, Suhu, dan produksi gas. Formulasi 

rancangan percobaan diuraikan dalam Tabel 1.   

Parameter Percobaan :  

Hydraulic Retention(HRT) = 10 jam, 8 jam, 6 jam, 4 

jam  

Konsentrasi COD influen (mg/l) =  5000, 15.000, 

25.000, 30.000 

Kandungan nutrisi  = Nutrisi alami  

pH umpan    = pH alami 

 

Tabel 1. Rancangan Percobaan 

Run COD (mg/l) HRT (jam) 

Start 5000 10 

1 15000 10 

2 25000 10 

3 30000 10 

4 5000 8 

5 15000 8 

6 25000 8 

7 30000 8 

8 5000 6 

9 15000 6 

10 25000 6 

11 30000 6 

12 5000 4 

13 15000 4 

14 25000 4 

15 30000 4 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Nilai akhir dari setiap faktor yang diamati pada 

setiap kondisi dalam eksperimen dapat dilihat pada 

Tabel 4.2.  Dari Tabel dapat diketahui bahwa nilai 

akhir reduksi kandungan COD limbah cair berada 

pada rentang 77.08 %-92,40 %, pH akhir berada 

pada interval 5,0-6,9; kandungan TSS adalah sekitar 
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69-1.120 mg/L dan turbiditas pada nilai 109-1.543 

FAU, serta produksi gas rata-rata yang dihasilkan 

3,14-6,47 (ml/hari).     

 

Tabel 2 Hasil nilai faktor pada setiap run (perlakuan) 

Run 

Nilai Akhir Tiap Pengamatan Nilai Rerata 

Reduksi 

COD 

Turbidit

as 

TSS 
pH 

Produksi 

Gas 

1 92,40% 586 441 6,7 3,14 

2 89,68% 507 423 6,2 4,71 

3 90,63% 497 352 6,4 5,49 

4 89,96% 203 151 5,8 3,33 

5 90,33% 660 451 6,6 4,90 

6 89,72% 516 420 6,3 4,91 

7 89,63% 498 351 6,4 6,08 

8 90,00% 205 150 6,3 5,29 

9 89,93% 447 328 6,6 5,69 

10 89,40% 382 380 5,9 5,69 

11 89,16% 187 140 6,3 4,90 

12 89,92% 207 152 6,5 4,71 

13 89,67% 327 244 6,8 5,69 

14 89,52% 248 260 6,1 6,08 

15 89,76% 109 69 6,8 6,47 

 

3.1. Hubungan Reduksi COD terhadap HRT 

 Hubungan reduksi kandungan COD limbah cair 

pada akhir proses degradasi di bioreaktor UASB 

untuk tiap run secara lengkap dapat diilustrasikan 

dalam Gambar 3.1 berikut. 

 

 
Gambar 3.1. Hubungan waktu operasi dengan 

Reduksi COD 

 

 Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai 

reduksi COD yang paling besar (>90%) berada pada 

run I pada rentang COD inffluent pada 15.000 mg/L 

dan HRT pada 10 jam. Hal ini disebabkan karena 

keadaan mikroorganisme masih fresh sehingga 

mampu mendegradasi limbah secara maksimal. 

Namun pada run selanjutnya reduksi COD efluen 

juga masih berkisar 77,26-90,63% yang 

menunjukkan proses degradasi limbah dalam reaktor 

masih bekerja dengan baik. Pada gambar 3.1. dapat 

dilihat semakin sedikit waktu tinggal limbah dalam 

reaktor kinerja reaktor UASB seri ini masih dapat 

menghasilkan reduksi COD yang baik. Namun 

waktu tinggal limbah sebesar 10 jam yang 

menghasilkan reduksi COD yang paling tinggi, 

sedangkan waktu tinggal limbah sebesar 4 jam 

masih juga mampu menghasilkan reduksi COD 

hingga 90%.  

 

a. Hubungan Reduksi COD terhadap 

Akumulasi Gas  

 Jumlah gas yang terakumulasi selama penelitian 

sebagai hasil reduksi dapat diilustrasikan dalam 

gambar 3.2. berikut. 

 
Gambar 3.2.  Hubungan reduksi COD terhadap 

pembentukan gas 

 

 Gas yang terbentuk dalam penelitian merupakan 

hasil dari proses degradasi COD campuran limbah 

oleh mikroba dalam lumpur anerobik didalam sistem 

UASB seri ini. Selama penelitian dilaksanakan, 

jumlah akumulasi gas yang didapatkan sangat 

fluktuatif. Dari gambar di atas dapat diamati bahwa 

jumlah gas yang terakumulasi tidak setabil untuk 

tiap run dan selalu berubah. Namun secara 

keseluruhan jumlah akumulasi gas yang dihasilkan 

masih sebanding dengan besarnya tingkat reduksi 

COD. 

Reaksi penguraian karbohidrat menjadi metana 

adalah  

 (C6H10O6)x  +  xH2O  →  2CH4  +  2CO2  +  O2  

+  2CH2 

 Secara stoikiometri penguraian karbohidrat 1 

mg/l menjadi gas metan menghasilkan 1 mg/l. Pada 

penelitian COD inffulent 5000 mg/l hanya 

menghasilkan 2,1587 mg/l gas metan. Secara 

stoikiometri penguraian 5000 mg/l karbohidrat akan 

menghasilkan 5000 mg/l gas metan, namun pada 

penelitian ini hanya menghasilkan 2,1587 mg/l gas 

metan. Sehingga jumlah akumulasi gas selama 

penelitian ini tidak menunjukkan jumlah total gas 

yang dihasikan oleh proses biodegradasi. Hal ini 

dikarenakan ketidakakuratan penampungan gas pada 

matering unit, dan kerja lumpur anaerobik yang 

kurang maksimal dalam pembentukan gas metan. 

Selain itu adanya pengaruh aliran gas yang ikut 

terbawa bersama effluent menuju ke tangki settler 

(kebocoran gas) juga masih terjadi seperti penelitian 

sebelumnya (Widyantoro dkk.2007). 

 

3.3. Profil pH selama Penelitian 

 Dari gambar 3.3. dapat dilihat bahwa profil pH 

inffluent yang dibawa oleh campuran limbah cair 

mengalami perubahan setelah mengalami proses 

degradasi oleh mikroba. Dapat terlihat pula bahwa 

selama penelitian ini dari awal sampai akhir semua 

pH effluent lebih besar dari pada pH inffluent. Hasil 

dari proses degradasi terhadap campuran limbah cair 

industri yang memiliki pH inffluent dengan rata-rata 

pH berkisar 4,58 menghasilkan pH effluent yang 

mendekati pH netral dengan rentang pH 5,0-6,9. 

Hasil ini juga telah mendekati standar bahan baku 
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buangan limbah yang telah ditetapkan pemerintah 

yaitu pH sebesar 6-9.  

 
Gambar 3.3. Profil Perubahan pH selama Penelitian 

 

3.4. Profil Kandungan TSS dan Faktor 

Kekeruhan Limbah Cair terhadap HRT dan 

Reduksi COD 

Salah satu kandungan yang terdapat didalam 

limbah cair adalah kandungan Total Suspended Solid 

(TSS). Di dalam penelitian ini kandungan TSS yang 

terkandung pada limbah yang diumpankan kedalam 

bioreaktor UASB seri cukup besar yaitu sebesar 

264-1900 mg/L. Dari hasil pengamatan ternyata 

besarnya kandungan TSS yang terkandung masih 

dapat didegradasi oleh mikroorganisme anaerobik 

sehingga mampu menghasilkan kandungan TSS 

effluen yang lebih rendah.  

 
Gambar 3.4. Hubungan HRT terhadap TSS Effluent 

 

 Dari gambar dapat diamati nilai TSS yang rendah 

terdapat pada HRT yang terkecil yaitu nilai TSS 69 

mg/l pada HRT 4 jam dengan kadar COD umpan 

sebesar 30000 mg/l pada run ke 15. Hal ini 

menunjukkan adanya kontak bakteri yang singkat 

masih mampu menurunkan kandungan TSS dengan 

baik. Untuk HRT yang sama dengan kadar COD 

yang berbeda, nilai TSS effluent semakin kecil. 

Tetapi nilai  kandungan TSS effluen keseluruhan tiap 

run ini belum mendekati angka bahan baku mutu 

limbah cair yang dianjurkan pemerintah yaitu 

sebesar 250 mg/l meskipun ada beberapa run yang 

memenuhi bahan baku mutu limbah.  

 Demikian juga dengan tingkat kekeruhan effluent 

limbah cair, seperti diilustrasikan dalam gambar 3.5. 

berikut. Dalam penelitian ini terdapat turbidity yang 

rendah terdapat pada run XV yaitu nilai turbidity 

109 mg/l pada HRT 4 jam dengan kadar COD 

umpan sebesar 30000 mg/l. Dilihat pula bahwa 

untuk kadar COD umpan yang berbeda dengan HRT 

yang sama maka nilai turbidity semakin kecil. Hal 

ini menunjukkan waktu tinggal di dalam reaktor 

yang singkat juga masih mampu mereduksi nilai 

turbidity limbah. Proses ini dikarenakan adanya 

kontak mikroorganisme anaerobik dengan limbah 

cair sehingga proses degradasi limbah dapat terjadi 

dan mengakibatkan menurunnya kandungan 

turbidity dalam limbah effluennya.    

 Gambar 3.5. Hubungan HRT terhadap Turbidity 

Effluent 

 

 TSS yang terkandung dalam limbah inffluent 

limbah cair yang digunakan cukup besar, nilainya 

berada pada rentang 264-1900 mg/L. Ternyata 

keadaan ini masih dapat ditelorir oleh unggun 

mikroorganisme anaerobik, sehingga tingkat reduksi 

COD masih berada diatas 80% untuk setiap runnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa reduksi COD yang 

tinggi mengandung kandungan TSS yang rendah 

pula. Demikian pula dengan tingkat kekeruhan 

limbah effluent semakin kecil hampir mendekati 

angka bahan baku mutu. Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa bioreaktor UASB seri masih dapat mengolah 

limbah cair campuran agroindustri.  

 

KESIMPULAN 

 

1. Jumlah gas yang terakumulasi berada pada 

rentang rata-rata 2,55-6,48 mL/hari, akumulasi 

gas ini juga tidak menunjukkan total gas yang 

dihasikan, karena kendala penelitian seperti 

aliran gas yang ikut terbawa bersama effluen 

menuju ke tangki settler masih terjadi. Selain itu 

pengukuran gas ini juga dipengaruhi oleh 

keakuratan penggunaan pengukuran gas yang 

digunakan.  

2. pH alami inffluent yang diumpankan cenderung 

bersifat asam dengan nilai rata-rata 4,60. Tetapi 

kondisi ini tidak mempengaruhi kinerja dari 

bioreaktor UASB seri sehingga pH effluent yang 

keluar dari reaktor ini mempunyai pH yang 

mendekati netral dengan rentang pH 5.0-6.8.  

3. Tingkat reduksi COD yang paling baik 

didapatkan pada HRT 10 jam dengan angka 

sebesar 92,4%. Untuk HRT yang paling singkat 

yakni 4 jam ternyata tingkat reduksi COD masih 

kecil yaitu sebesar 77,27%. Dalam penelitian ini 
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ternyata HRT yang singkat belum dapat 

menghasilkan tingkat reduksi COD yang tinggi.  

4. Besarnya nilai konsentrasi COD, kandungan 

TSS, tingkat kekeruhan (turbidity) dalam limbah 

effluen dari bioreaktor UASB seri ternyata belum 

memenuhi nilai dari bahan baku mutu standar 

limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai 

konsentrasi COD effluen dalam penelitian ini 

berada dalam rentang 504-6510 mg/l, nilai TSS 

effluen dengan rata-rata 475,72 mg/L, nilai 

Turbidity (kekeruhan) effluen dengan rata-rata 

658,51 mg/L.  
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Abstract 
 

This paper reports a nonlinear parametric finite element study of pressurized circular toroidal tank 

with non-radial cylindrical nozzle. Following to previous study by one of the authors who shows that radius 

ratio of 4 gives the highest limit pressure, the study was extended to determine the position of non-radial 

cylindrical nozzle that gives the highest limit pressure. Toroidal tank having the same volume as 

PERTAMINA LPG 3kg of 7.3 liter and radius ratio of 4 were used in this study. Cylindrical nozzle of 12.5 

mm diameter and 10 mm height was attached perpendicular to plane of the toroid. The position of nozzle was 

made various along a major radius of the torus, from intrados to intrados. The position of nozzle was varied 

every 5 mm, from 115 mm to 210 mm. The maximum applied internal pressure was 1.5 times pressure to 

yield. Limits pressure were obtained via nonlinear finite element analysis using the well-known Newton-

Raphson algorithm with large deformation. It was found that the best design for nozzle position, indicated by 

the highest limit pressure, is located between crown and extrados and close to extrados. This result conforms 

to the membrane theory that the highest stress occurs at the intrados and nozzle shall not be located next to 

that location.  

 

Keywords: pressurized toroidal tank, limit pressure, finite elemen analysis.  

 

Introduction  

In order to reduce the consumsion of kerosine in 

Indonesian household, the government of Indonesia 

initiate a program of kerosine to LPG conversion in 

2007. The target of the program is to reduce the 

kerosine consumtion by 9.9 million kilo liters in 

2012. This was done by distributing into household 

LPG 3-kg storage tank and valve, free of charge, 

included  its gas content and accesories.  

In running the program, however, there were 

many accidents caused by burst type failure of the 

LPG tank. These accidents result in conversion 

program run unsmooth. There were many people 

then, refuse to follow the conversion program. One 

of the reason is concerning the safety factor of the 

tank. Image among the people is that the quality of  

the tank is bad and the possiblity of accident is 

very high. 

The LPG storage tank used is cylindrical in form 

with semi elliptical head at both ends. If the 

conversion program of kerosine to LPG to be 

continued beyond 2012, breakthrough is needed in 

addition to intensive eduaction program to the 

people. Here, toroidal tank is proposed to substitute 

the current cylindrical shape used for LPG 3-kg.  

The study of static dan dynamic behaviour of 

toroidal shell had been carried out by many 

researchers. Free vibration analysisi of two toroidal   

shell had been carried out by Tzou dan Wang [1] to 

control the vibration of toroidal shell structure and to 

enhance its accuracy and reliability. Jiang dan 

Redekop [2] carried out analysis of static dan 

dynamic charecteristics  or orthotropic toroidal 

shells of variable thickness and obtained solution 

based on the shell equations of Sanders-Budiansky. 

Experimental limit external pressure tests had been 

carried out on three toroidal tanks by Btachut [3], 

two of the tanks were fabricated from mild steel by 

spinning two part of toroidal and welded at its 

intrados and extrados, while another one was 

fabricated by welding circumferentially four 90-

degree elbows. Stress and strain analysis of LPG 

tanks had been carried out by Velickovic [4] using 

finite element method. Kisioglu [5] is one of few 

researchers who had carried out investigation on 

limit pressure of toroidal tank of LPG storage for 

vehicle in Turkey. To the best of authors knowledge, 

it was not found in literatures a comprehensive study 

of strength design of toroidal tanks for LPG 3-kg, 
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particularly for using in Indonesian household, apart 

from a finite element parametric study by Lubis [6] 

to find the radius ratio of toroidal tank that gives the 

highest limit pressure. Toroidal tanks used in his 

study were without nozzle, therefore only membrane 

effect was included. This paper reports results of 

nonlinear finite element parametric study of of 

toroidal tanks with non-radial flush nozzle to find 

the highest limit pressure.   

   FINITE ELEMEN METHOD 

The model of toroidal tank proposed here is based 

on the LPG 3kg of PERTAMINA used nowadays in 

Indonesian household with the following data: 

 Operating temperature: -40 to 60
0
C 

 Volume: 7.3 liter 

 Operating pressure: 2.1 MPa 

 Hydrostatic pressure: 3.2 MPa 

The volume of a toroidal tank is calculated as 

follows:  

RrRrhrV 2222 22..       (1) 

where, r is the radius of toroidal cross-section and R 

is major radius of toroidal.  

If parameter ρ =R/r is introduced, equation (1) can 

be written as follows: 

  322 rV     (2) 

Hence, the radius of cross-section for different 

value of radius ratio is calculated as follows 

3
1

22 









 

V
r    (3) 

Lubis [6] has shown that toroidal tank having 

radius ratio of 4 gives the highest limit pressure. 

Therefore, cross-section radius of the tank was 

calculated as follows: 

  (
         

   
)

 
 ⁄

         

 The corresponding radius of curvature was 180.9 

mm.  

The locations of non-radial flush nozzle of 12.5 

mm diameter and 10 mm height was studied 

parametrically to obtain the highest limit pressure. 

The nozzle was placed along the major radius of 

torus, varied from some distance to intrados to some 

distance to extrados. Table 1 below shows the 

location of the nozzle, measured from the center of 

the toroidal plane: 

 

Table 1 Location of nozzle measured from center of 

toroidal plane: 

No 1 2 3 4 5 6 

d, mm 155 160 165 170 175 180 

No. 8 9 10 11 12 13 

d, mm 185 190 195 200 205 210 

 2.1 Geometry Modelling 

Geometry modeling was done in toroidal 

coordinate. Torus geometry was obtained by rotating 

a circle of radius r about an axis as shown in Fig.1. 

 

 

 

Fig.1 Geometry modeling at toroidal coordinate 

 

2.2 Material properties  

The current LPG 3 kg  cylindrical shell is made 

from steel sheet (plate) of PT Krakatau Steel with 

specification JIS G3116 SG-295, and 2.3 mm 

thickness. Carbon steel with specification G3101 

SS42, thickness of 2.5 mm is used for handguard 

and footring also from PT Krakatau Steel. While 

welding wire used for circumferential joint is 

supplied from Cina with spesification EM 12 K [9]. 
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The material properties needed for limit pressure 

finite element studies are Young’s modulus, yield 

strength, and Poisson’s ratio of 207 GPa, 295 MPa, 

and 0.3 respectively [9]. In this analysis it was 

assumed that the toroidal tank is fabricated by 

welding four 90
0
 elbows circumferentially. It was 

also assumed that the circumferential joint is defect 

free (joint efficiency = 1). Other assumtion was the 

thickness of the shell is uniform everywhere.  

 

 

2.3 Finite Element (Meshing) 

Finite elements were divided both circumferentially 

and longitudinally. Elemen type uses was 

SHELL281 from the ANSYS element library. This 

element has eight nodes with six degree of freedom 

at every node: translation in the –x, -y, and –z 

direction and rotation about the –x, -y, and –z axis. 

The number of elements in longitudinal and 

circumferential direction were 180 and 36 

respectively. The number of elements for the nozzle 

are 720. The total number of elements are 6637 with 

corresponding nodes of 20014. Typical finite 

element model is shown in Fig.2. 

 

 
Fig.2 FE Model of Toroidal Tank 

2.4 Boundary Conditions and Loading 

For finite elemen model as shown in Figure 2 with 

internal pressure loading, boundary conditions that 

need to be applied is zero displacement in 

longitudinal direction of all nodes located at 45 

degree longitudinally of the toroidal plane.   

Internal pressure load (MPa) that need to be 

applied to obtain limit pressure can be estimated by 

calculating the internal pressure needed for yielding 

pY.  For material properties of LPG tank: JIS G3116 

SG-295 (σY = 295 MPa), internal pressure for 

yielding can be calculated according to the following 

equation:  

 















12

12





r

t
p Y

Y    (4) 

Using the value of r of 45.2 mm, thickness of 2.3 

mm, yield stress of 295 MPa, and radius ratio of 4, 

pressure to yield was obtained as foloows: 

    
                 

        
            

In this analysis, internal pressure load of 1.5pY 

was applied. To obtain the limit pressure, internal 

pressure load was ramped in single load step. 

Newton-Raphson algorithm for nonlinear solution 

was implemented. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 3 shows typical stress contour plot when limit 

pressure is achieved. It was plotted for nozzle 

position of 0.49d, where d is cross-section diameter 

of the toroidal tank. The limit pressure for this 

nozzle position is 14.23 MPa.  

 

 

Fig.3 Typical stress contour for limit condition 

Figure 4 shows non-dimensional limit pressure for 

different nozzle position, measured from intrados 

radial to extrados. It can be seen from the figure that 

the highest limit pressure is  

YL pp 142.1  



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

173 
 

 

Fig.4 Limit pressure LPG toroidal tank 

 

From equation (4), pY = 12.868 MPa, so that pL = 

1.142 x 12.868 MPa = 14.7 MPa.  

Lubis et al [7] carried out finite element study on 

limit pressure of current LPG Tank 3kg of 

PERTAMINA, and found the value of 6.54 MPa. 

Comparing this value with results from the present 

analysis, it can be seen that strength of torodal tank 

is more than twice.  

Lubis [6] has also shown that limit pressure for 

the same toroidal tank, but without nozzle is 14.8 

MPa. The present results indicated that nozzle in 

toroidal tank reduce the limit pressure slightly, with 

only small bending effect. 

Figure 5 shows non-dimensional maximum 

stresses plotted against nozzle position measured 

from intrados. It can be seen that maximum stress ζL 

become lower as the nozzle moves close to extrados. 

This result confirms the membrane theory that the 

lowest pressure located at the extrados. However, 

there is slightly fluctuation both in intrados and 

extrados region. This probably would not be 

expected for radial nozzle and will be presented in 

another paper.  

 

Fig.5 Limit stress intensity (Tresca) 

Figure 6 shows the value of plastic limit strain 

plotted againts nozzle position. Figure 6 again shows 

that the best design for nozzle position is close to 

extrados, x = 0.767 times the diameter of cross-

section. 

 

Fig.6 Plastic limit strain for toroidal tank 

From figure 4, 5, and 6, it was then decided to 

choose toroidal tank having a non-radial nozzle 

located to extrados, i.e., 0.767 times the diameter of 

cross-section.  

Having established the best design based on 

radius ratio (ρ = 4) and non-radial flush nozzle, the 

next steps are to design for radial flush nozzle, radial 

portrude nozzle, non-radial protrude nozzle, and 

toroidal elliptic/oval with non-radial nozzle. These 

aspects will be analyzed further elsewhere  

CONCLUSION 

From the foregoing discussion of parametric 

studies to obtain the limit pressure of toroidal shell, 

the following conclusion can be drawn: (1) the best 

design of toroidal tank for LPG 3kg is toroidal tank 

having radius ratio of 4. (2) For toroidal tank having 

non-radial flush nozzle, such nozzle should be 

located close to extrados.   

ACKNOWLEDGEMENT 

The authors would like to acknowledge Fakultas 

Teknik Universitas Lampung for partially funding 

this research in DIPA FT UNILA 2012.  

REFERENCES 

[1]. Tzou, H.S., dan Wang, D.W., 2003, Vibration 

Control of Toroidal Shells with Parallel and 

Diagonal Piezoelectric Actuators. ASME 

Journal of Pressure Vessel Technology, Vil. 

125, No. 2, hal. 171 – 176. 

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

p
L/

p
Y

radial distance from intrados, x/d

1.175

1.180

1.185

1.190

1.195

1.200

1.205

1.210

1.215

1.220

1.225

1.230

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

σ
L
/σ

Y

radial distance from intrados, x/d

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

p
la

st
ic

 s
tr

ai
n

radial distance from intrados, x/d



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

174 
 

[2]. ASME, 2007, ASME Boiler and Pressure 

Vessel Code, Section VIII Division 1. 

[3]. Btachut, J., 2003, Collapse Tests on Externally 

Pressurized Toroids. ASME Journal of 

Pressure Vessel Technology, Vil. 125, No. 1, 

hal. 91 – 96.  

[4]. Jiang, W., dan Redekop, D., 2003, Static and 

Vibration Analysis of Orthotropic Toroidal 

Shells of Variable Thickness by Differential 

Quadrature. Thin-Walled Structures, Vol.41 

No.5, hal. 461 – 78.  

[5]. Kisioglu, Y., 2009, Burst Tests and Volume 

Expansions of Vehicle Toroidal LPG Fuel 

Tanks. Turkish Journal of Engineering 

Environmental Science, Vol.33 hal. 117 – 

125. 

[6]. Lubis, A., 2011, Strength Design of Toroidal 

Tank for LPg 3kg. Prosiding Seminar 

Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM) ke-

10, 2 – 3 November 2011, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

[7]. Lubis, A., Rudolf S Saragih, dan Ahmad Suudi, 

2010, Studi limit tekanan pada tabung LPG 

3kg dengan metode elemen hingga. Prosiding 

Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin 

(SNTTM) ke-9, 13 – 15 Oktober 2010, 

Universitas Sriwijaya, Palembang. 

[8]. Velickovic, V., 2007, Stress and Strain States in 

the Material of the Stressed Toroidal 

Container for Liquefied Petroleum Gas. 

Scientific Technical Review, Vol. LVII, No.3-

4, pp. 94 – 105.  

[9]. Winarto, dan Johny Wahyuadi S, 2008, 

Pengkajian Karekteristik Bahan Baku (Raw 

Material) Lembaran Baja (Steel Plate) untuk 

Tabung Gas 3kg Produk Lokal dan Impor 

Secara Matalurgi. BSN Indonesia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

175 
 

Pemotongan Plat Baja Semiotomatis dengan Oksi-Asetilen pada Ketebalan Plat 

2,4,6,8 dan 10 mm 

 
M. YUNUS 

UPT.BPML-LIPI .  HP. 0812 791 9567.  

E-mail : myun001@lipi.go.id. 

 

Abstract 

Competition faced by working very hard, one of which is in the industrialized world. Many industries 

that have been developed using equipment that is modern and sophisticated, both large industrial or small 

industry. In the industrial world and the workshop are still many who use the process of manually cutting 

plate. Therefore encourage the authors to conduct experiments using a semi-automatic plate cutting process 

oxy-aseilen. Metal cutting using oxy-acetylene is to separate the metal from the parent metal with a flame 

produced from the combustion of oxygen and acetylene. to get the pieces and cut the capacity of semi-

automatic plate cutting machines that have been designed with 2,4,6,8 plate thickness and 10 mm. With the 

data collection methods of literature studies, field studies, print media, electronic media as well as 

conducting experiments and semi-automatic plate cutting process directly in the garage to get the data 

results. Semi-automatic plate cutting using oxy-acetylene with a thick plate of 2,4,6,8 and 10 mm length 1000 

mm plate using the cutting speed of 3 mm / sec is obtained when the average cutting plate 2 mm thick, 142.8 

sec, 4 mm thick plate , 145.8 seconds, the plate thickness 6 mm, 148.8 seconds, the plate thickness 8 mm, 

172.2 seconds, and 10 mm thick plate, 181.8 seconds. By using a cutting speed of 6 mm / sec is obtained 

when the average cutting plate 2 mm thick, 140.4 seconds, the plate thickness 4 mm, 144.6 seconds, the plate 

thickness 6 mm, 146.4 seconds, the plate thickness 8 mm, 148.8 seconds and a thick plate 10 mm, 151.8 

seconds. The higher the cutting speed is used, the cutting process will be faster, emakin cut thick plate cutting 

will require a longer time. 

    

Keywordsi :  Speed, time, and tool steel semi-automatic plate cutter. 

 

PENDAHULUAN 

Pemotongan logam dengan nyala oksi-asetilen 

merupakan salah satu proses produksi yang sangat 

penting. Nyala api pemotongan ini berbeda dengan 

nyala api las karena disekitar lubang utama yang 

dialiri oksigen murni terdapat lubang kecil untuk 

pemanas mula. Nyala api pemanas mula serupa 

dengan nyala api las dan berfungsi sebagai pemanas 

baja atau logam sebelum proses pemotongan terjadi. 

Salah satu logam yang dapat di potong dengan Oksi-

asetilen adalah plat karena plat banyak digunakan 

untuk bahan pembuatan alat-alat konstruksi. 

Pemotongan logam menggu -nakan oksi-asetilen 

adalah memisahkan sebagian logam dari logam 

induknya dengan reaksi kimia, yaitu reaksi logam 

dengan nyala api yang di hasilkan dari pembakaran 

gas asetilen dan oksigen. Mendapatkan hasil waktu 

pemotongan pada proses pemotongan plat 

semiotomatis dengan ketebalan plat 2,4,6,8 dan 10 

mm menggunakan kecepatan potong 3 mm/detik dan  

6 mm/detik. Mengetahui jenis nyala api yang baik 

untuk proses pemotongan plat semiotomatis dengan 

ketebalan plat 2,4,6,8 dan 10 mm menggunakan 

kecepatan potong 3 mm/detik dan  6 mm/detik. 

METODELOGI 

Proses pemotongan plat semiotomatis menggu - 

nakan oksi-asetilen dengan tebal plat  

2,4,6,8 dan 10 mm terhadap kecepatan potong     3 

mm/detik dan 6 mm/detik. 

Variabel Percobaan 

Dalam percobaan ini variabel yang mempenga - 

ruhi adalah : 

Variabel bebas :  Tebal plat    

Variabel terikat :  Waktu pemotongan plat 

Variabel terkendali: Kec potong,  dan Nyala api 

 

Hipotesa 

Hipotesa pada penelitian ini adalah : ” Tebal plat 

pada waktu proses pemotongan plat semi -otomatis 

sangat mempengaruhi waktu  pemotongan”.  

 

Alat dan Bahan 

Peralatan yang dipakai dalam proses pemotongan 

plat menggunakan oksi- asetilen semiotomatis ini 

menggunakan mesin potong plat yang telah di 

rancang oleh saudara Sigit diyah puspito serta 

perlengkan untuk proses pemo -tongan plat seperti 

tabung oksigen dan asetilen, regulator oksigen dan 

asetilen, nozel, selang las, brander. Sedangkan untuk 

peralatan potong plat menggunakan  pematik, 

meteran, jangka sorong, gerinda, kapur, kaca mata 

las, sepatu, sarung tangan dan pakaian las.  

 

Mesin Potong Plat Semiotomatis 

Mesin ini dapat digunakan untuk memotong plat 

dengan tebal plat 2 sampai 15 mm. Mesin ini terdiri 

dari: motor penggerak, roda pengerak, pengatur 

jarak brander, rel roda pengerak, rantai, pengatur 

kecepatan potong. Mesin ini diberi rel dibawah roda, 

fungsi dari rel ini adalah agar mesin potong dapat 

bergerak maju dan mundur. 
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Gambar  2.1  Mesin potong plat semiotomatis 

 

 

Alat Pengatur Kecepatan 

Alat pengatur kecepatan ini terdapat pada bagian 

atas mesin potong plat semiotomatis. Pengatur 

kecepatan ini memiliki 6 kecapatan yang bisa diatur 

sesuai kecepatan yang akan digunakan untuk 

memotong plat. Kecepatan miksimum pada mesin 

potong plat semiotomatis 0,07 meter/detik. Mesin 

mempunyai alat pengatur potong dapat bergerak 

maju dan mundur. Pada percobaan ini kecepatan 

potong digunakan kecepatan 3 mm/ detik dan 6 

mm/detik. Karena kedua kecepatan tersebut dapat 

digunakan sebagai pembanding untuk mendapatkan 

data hasil percobaan pemotongan plat semiotomatis 

yaitu pada waktu pemotongan plat.   

 

 
 

Gambar 2.2  Alat pengatur kecep  mesin potong 

 

Brander Potong 

Brender potong yang digunakan mempunyai 

ukuran panjang ± 40 cm yang terdiri dari 28 cm 

leher potng yang dapat ditukar dan 12 cm gagang 

untuk dipegangan. Brender potong berbeda dengan 

brander las karena brander potong mempunyai tiga 

saluran berbeda. Pada proses pemotongan plat 

brander yang digunakan adalah jenis brander 

tekanan rendah, sedangkan nosel yang dipaki untuk 

memotong plat dengan tebal   2-6 mm adalah nosel 

nomor 0, untuk plat dengan tebal 6-10 mm adalah 

nosel nomor 1 sesuai dengan tabel 2.3. Dibawah ini 

adalah gambar brander dan nosel yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Brander potong 

 

 

Bahan yang digunakan dalam proses pemotongan 

plat semiotomatis menggunakan oksi-asetilen adalah 

plat jenis baja lunak St 37 dengan ketebalan plat 

2,4,6,8 dan 10 mm. Yang dimaksud St 37 adalah 

jenis baja lunak dengan titik kritis patah maksimal 

37 (N/mm
2
). 

 

 
 

Gambar 2.4  Plat sebelum dipotong 

 

Pengumpulan Data 

 

1. Metode Observasi 

Melalui pengamatan dengan pencatatan data 

secara sistematis terhadap proses pemotongan 

plat semiotomatis menggunakan oksi-asetilen  

dengan ketebalan plat 2,4,6,8 dan 10 mm, di 

mana data ini sangat berpengaruh untuk hasil 

akhir dari percobaan pemotongan plat. Pada 

proses pemotongan plat semiotomatis dengan 

ketebalan dan kecepatan potong yang sama 

dilakukan eksperimen sebanyak 3 kali. 

Berikut adalah cara proses pemotongan plat 

semiotomatis : 

 Siapkan bahan yang akan dipotong dan sudah 

diberi garis potong. 

 Pasang brender potong pada mesin potong plat 

semiotomatis yang sudah tersambung dengan 

selang dari tabung oksigen dan asetilen. 

 Pasang plat yang akan dipotong dan sudah 

dibersihkan dibawah brander potong, sebelum 

dipotong plat terlebih dahulu diberi garis yang 

akan dipotong. 

 Setel tekanan pada tabung oksigen dan asetilen 

sesuai dengan tebal plat yang akan dipotong 

lalu nyalakan brander dengan api. 

 Sebelum melakukan proses pemotongan 

lakukan pemanasan awal terlebih dahulu pada 

plat agar proses pemotongan lancar. 

 Plat siap dipotong bila nyala api pemotong -an 

sudah benar. 

 Lakukan pemotongan plat menurut prosedur .  

2. Metode literatur 

Yaitu mencari data dari buku-buku perpustaka 

an, mesia elektonik, buku pengelasan, buku 

proses pemotongan plat dan literatur lain. 
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Skema percobaan 

 

 
 

Gambar 2.5 Diagram alir percobaan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Proses pemotongan plat semiotomatis meng -

gunakan oksi-asetilen dilakukan untuk mendapatkan 

waktu pemotongan plat dan kwalitas hasil 

pemotongan. Plat yang dipotong memiliki ketebalan 

2,4,6,8 dan10 mm dengan panjang 1000 mm 

menggunakan mesin potong plat semiotomatis. 

Untuk mendapatkan data hasil percobaan yang 

optimal, proses pemotongan dilakukan sebanyak tiga 

kali untuk setiap proses pemotongan dengan tebal 

plat yang sama. Dibawah ini adalah gambar proses 

pemotongan plat semiotomatis. 

 

 

Gambar 3.1 Proses pemotongan plat semiotomatis 

 

Kecepatan yang digunakan pada proses pemotongan 

plat semiotomatis adalah kecepatan  3 mm/detik dan 

6 mm/detik. Ketika awal proses  

pemotongan, sebelum plat dipotong, plat terlebih 

dahulu dipanaskan dengan nyala api dari hasil 

pembakaran oksigen dengan asetilen   (pemanas -an 

awal). Plat yang dipanaskan hanya ujungnya saja, 

tujuan proses pemanasan awal ini adalah untuk 

mendapatkan titik cair plat atau logam sebelum 

dipotong. Tinggi suhu pemanasan awal dapat 

tergantung pada tebal plat yang akan dipotong, yaitu 

sekitar antara 100
0
 C sanpai dengan 900

0
 C.  

 

Selain melakukan pemanasan awal sebelum 

melakukan proses pemotongan plat, pekeja juga 

harus mengatur tekanan kerja tabung gas oksigen 

dan tabung gas asetilen yang digunkan untuk 

memotong plat.  

 

Tujuan dari pengaturan tekanan kerja dari kedua 

tabung ini adalah agar proses pemotongan dapat 

dilakukan, karena jika tekanan kerja gas yang 

dipakai tidak sesuai dengan tebal plat yang akan 

dipotong maka plat akan sulit untuk terpotong. 

Selain itu jika tekanan gas yang diatur sesuai maka, 

hasil dan kwalitas potong plat akan optimal.  

 

Pada percobaan  ini tekanan kerja gas oksigen dan 

gas asetilen yang digunakan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.  

 

Tabel  3.1  Hubungan tebal plat, tekanan kerja dan 

ukuran pembakar pemotongan plat 

 

Nomor ujung 

pembakar 

0 0 1 1 1 

Tebal plat 

(dalam mm) 

2 4 6 8 10 

Tekanan kerja 

oksigen 

(kg/cm
2
) 

4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 

Tekanan kerja 

asetilen 

(kg/cm
2
) 

0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 

 

 

Hasil Proses Pemotongan 

Setelah melakukan percobaan pemotongan plat 

maka diperoleh waktu pemotongan, hasil 

pemotongan dan kwalitas potongan. Plat yang 

berkarat dan permukaan plat yang tidak rata dapat 

mempersulit proses pemotongan dan dapat 

mempengaruhi hasil dan kwalitas potong plat.  

 

Dengan melakukan percobaan ini penulis dapat 

mengetahui sejauh mana kapasitas dari mesin 

potong plat semiotomatis dengan mendapatkan data 

hasil pemotongan dan kwalitas potong plat. Mesin 

plat semiotomatis ini diharapkan dapat membantu 

dan meringankan pekerja untuk melakukan proses 

pemotongan plat di industri. 

 

Waktu Pemotongan   

Dari hasil proses pemotongan plat semioto -matis 

menggunakan oksi-asetilen diperoleh waktu 

pemotongan plat untuk setiap masing-masing plat 

dengan ketebalan plat 2,4,6,8 dan 10 mm 

menggunakan kecepatan potong 3 mm/detik dan  6 

mm/detik. Waktu  hasil  pemotongan  plat   

ini  dapat dilihat  pada tabel 3.2 dibawah ini.  

Mulai 

Proses Pemotongan Plat Semiotomatis Menggunakan 

Oksi-Asetilen Dengan : Ketebalan Plat 2,4,6,8 dan 10 

mm.  Kecepatan Potong 3 mm/detik dan 6 mm/detik 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Permasalahan 

Pengumpulan Data 

Data Percobaan Yang Di Dapat 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pembahasan 
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Tabel 3.2  Waktu hasil uji coba pemotongan plat 
 

Kec. 

Potong 

Tebal plat ( mm )  

Keter

anga

n 

2 4 6 8 10 

Waktu pemotongan plat ( detik ) 

 

Waktu  

3 

mm/deti

k 

141.

6 

145.

8 

148.

2 

180.

0 

181.

2 

 

 

Panja

ng 

plat 

yang 

ipoto

ng 

adala

h 

1000 

mm 

143.

6 

144.

6 

150.

0 

181.

2 

183.

0 

144.

6 

147.

6 

149.

4 

155.

4 

181.

8 
Waktu 

rata-

rata 

(detik ) 

142.

8 

145.

8 

148.

8 

172.

2 

181.

8 

 

Waktu  

6 

mm/deti

k 

138.

6 

144.

0 

145.

8 

148.

8 

153.

0 

140.

4 

146.

4 

148.

2 

150.

0 

150.

6 

142.

4 

144.

6 

146.

4 

148.

2 

152.

4 
Waktu 

rata-

rata 

(detik ) 

140.

4 

144.

6 

146.

4 

148.

8 

151.

8 

 

Hasil Pemotongan  

Selain waktu, proses pemotongan plat 

semiotomatis juga menghasilkan potongan plat dan 

kwalitas pemotongan dapat dilihat gambar 4.2  

 

    
 

    
 

 
 

Gambar 3.2 Hasil pemotongan plat semiotomatis 

dgn  tebal  plat 2,4,6,8 dan10 mm menggunakan  

kecepatan potong 3 mm/detik dan 6 mm/detik 

 

Banyak jenis plat yang terdapat di industri dan 

konstruksi yang digunakan, dari yang tebal sampai 

yang tipis sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu plat banyak dipakai dalam pembangunan 

konstruksi dan industri khususnya yang memakai 

plat sebagai bahan utamanya. Plat yang digunakan 

pada proses pemotongan ini adalah jenis plat baja 

lunak yaitu St 37. Sedangkan untuk jenis baja sendiri 

dapat  digolongkan  menjadi  tiga  bagian  yaitu,  

baja  lunak St 37-45, baja sedang St 45-50 dan baja 

tinggi St 50-60. Untuk ukuran dimensi plat biasanya 

menpunyai ukuran panjang 1,2 meter dan lebar 2,4 

meter. 

Kwalitas Pemotongan 

Untuk memperoleh hasil dan kwalitas potongan 

yang optimal maka harus menyesuaikan nomor 

nosel yang akan digunakan dengan tebal plat yang 

akan dipotong. Pada percobaan ini nomor nosel yang 

digunakan untuk memotong tebal plat 2-6 mm 

adalah nomor 0, sedangkan untuk memotong plat 

dengan tebal plat 6-10 mm dalah nomor 1. Selain itu 

faktor lain yang dapat berpengaruh adalah korosi 

(karat) pada permukaan plat dan permukaan plat 

yang tidak rata juga dapat mempengaruhi hasil dan 

kwalitas potong plat pada proses pemotongan plat. 

Pada proses pemotongan plat semiotomatis, mesin 

potong plat dapat bekerja secara kontinyu, sehingga 

dapat menghemat waktu untuk proses pemotongan 

dan dapat menghasilkan kwalitas potong yang baik. 

Hasil ini dapat dilihat pada gambar 4.3 dan gambar 

4.4 yaitu gambar kwalitas hasil pemotongan plat 

semiotomatis. Dibawah ini dapat dilihat gambar plat  

hasil pemotongan plat semiotomatis.    

          

         

     
 

Gambar 3.3  Kwalitas hasil pemotongan plat 

semiotomatis menggunakan kec potong   3 mm/detik 

dengan tebal plat 2,4,6,8 dan 10 mm 

     

     

              
 

Gambar 3.4  Kwalitas hasil pemotongan plat 

semiotomatis menggunakan kec potong    6 mm/ 

detik dengan tebal plat 2,4,6,8 dan 10 mm 

  

Pengaruh Ketebalan Plat Terhadap  

Kecepatan Potong 

Pada proses pemotongan plat semiotomatis 

ketebalan plat sangat mempengaruhi proses 

pemotongan. Pada waktu proses pemotongan terjadi 

ketebalan plat sangat menentukan kecepatan potong 

yang akan digunakan untuk memotong plat dengan 

ketebalan yang berbeda. Karena untuk mendapatkan 

hasil dan kwalitas potongan yang baik maka tebal 

plat dan kecepatan potong mesin potong plat 

Plat 4 mm Plat 2 mm 

Plat 10 mm 

Plat 8 mm Plat 6 mm 

Plat 2 mm 

Plat 10 mm 

Plat 4 mm 

Plat 6 mm Plat 8 mm 

Plat 2 mm Plat 4 mm 

Plat 6 mm Plat 8 mm 

Plat 10 mm 
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semiotomatis harus sesuai. Kecepatan potong yang 

digunakan tidak boleh terlalu rendah atau terlalu 

cepat karena akan mempengaruhi hasil akhir dari 

proses pemotongan plat. Selain dapat mempengaruhi 

hasil dan kwalitas potongan, keteblan plat juga dapat 

menentukan tekanan gas yang akan digunakan untuk 

proses pemotongan karena, semakain tebal plat yang 

akan dipotong maka gas yang akan digunakan akan 

bertambah besar. Pada hasil potongan plat yang telah 

dipotong menggunakan mesin  potong plat 

semiotomatis dapat terlihat hasil potongan plat yang 

bervariasi, hal ini di sebabkan karena tebal plat dan 

kecepatan potong mesin yang digunakan berbeda. 

Mesin potong plat semiotomatis mempunyai        6 

kecepatann (v) yaitu,  kecepatan 1 mm/detik sampai 

6 mm/detik. Setiap kecepatan mempunyai kecepatan 

yang berbeda, semakin besar kecepatan yang 

digunakan maka semakin cepat mesin potong 

bergerak. Mesin ini dapat bergerak maju, mundur 

dan bergerak dengan konstan sehingga kemungkinan 

kesalahan dlm proses pemotongan plat sangat kecil. 

Pada proses  percobaan yang telah dilakukan 

menggunakan mesin potong plat semiotomatis 

dengan 2 kecepatan potong yaitu, kecepatan 3 

mm/detik dan kecepatan 6 mm/detik.  Setiap  

kecepatan digunakan untuk memotong plat dengan 

tebal plat  2,4,6,8 dan 10 mm dengan panjang plat 

1000 mm. Setelah melakukan percobaan 

pemotongan plat semiotomatis, tiap-tiap plat 

mempunyai kecepatan potong yang sesuai dengan 

ketebalan plat yang akan dipotong.  

Dari hasil percobaan ini maka didapat hasil dan 

kwalitas potongan plat yang baik untuk masing-

masing plat dengan ketebalan dan kecepatan yang 

berbeda. Karena kecepatan mesin potong plat 

semiotomatis ini dapat bergerak secara kontinyu.  

Untuk ketebalan plat 2, 4 dan 6 mm kecepatan yang 

baik untuk memotong plat ini adalah kecepatan 

potong 6 mm/detik. Kecepatan 6 mm/detik sesuai 

digunakan karena memiliki kecepatan waktu potong 

yang cepat dibandingkan kecepatan potong 3 

mm/detik yang lebih lambat, sehingga sesuai untuk 

memotong plat 2,4 dan 6 mm yang memiliki 

ketebalan yang tidak terlalu tebal sehingga 

mendapatkan hasil dan kwalitas potong yang baik. 

Untuk ketebalan plat 8 dan 10 mm kecepatan potong 

yang sesuai untuk memotong plat ini adalah 

kecepatan potong 3 mm/detik. Karena tebal plat 8 

dan 10 mm lebih tebal dibandingkan tebal plat 2, 4 

dan 6 mm, yang lebih tipis maka kecepatan 3 

mm/detik lebih sesuai untuk memotong plat 8 dan 

10 mm. Kecepatan 3 mm/detik memiliki waktu 

pemotong -an yang lebih lama sehingga sesuai untuk 

memotong plat yang lebih tebal. Kecepatan potong 3 

mm/detik dapat menghasilkan kwalitas potongan 

yang baik untuk memotong plat tebal. Hasil dan 

kwalitas pemotongan plat dinyatakan baik apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut.  Alur potong harus 

cukup kecil. Permukaan potong halus. Terak mudah 

terkelupas dan Sisi sudut pemotongan membulat, 

tidak terjadi cacat pada sisi potong plat 

 

Pengaruh Nyala Api Terhadap Hasil  

Pemotongan 

Proses pemotongan oksi-asetilin dilakukan 

dengan cara mencampur gas dari asetilen (C2H2)  

yang dicampur  dengan oksigen (O2) sehingga 

menimbulkan nyala api dengan suhu tinggi hingga 

mencapai 3000
0
 C yang mampu memisah -kan  

logam dari logam induknya. Pemotongan logam 

dengan nyala api oksi-asetilen merupakan salah satu 

proses produksi yang penting. Nyala untuk 

pemotongan ini berbeda dengan nyala las karena 

disekitar lubang utama yang dialiri oksigen murni 

terdapat lubang kecil untuk nyala pemanas mula. 

Prinsip dasar las oksi-asetilen adalah ketika gas 

asetilen dibakar dalam proporsi yang sesuai dengan 

oksigen sehingga dapat digunakan untuk proses 

pemotongan dan akan timbul nyala api yang cukup 

panas untuk memotong logam.  Jenis nyala api yang 

diguna -kan pada waktu proses pengelasan maupun 

pemotongan dengan oksi-asetilen yaitu : Nyala api 

netral, Nyala api karburasi dan Nyala api oksidasi. 

Dari ketiga nyala api ini diatas yang sering 

digunakan untuk proses pemotongan plat atau logam 

adalah nyala api netral. Nyala api netral merupakan 

hasil pembakaran dari oksigen dan asetilen dengan 

perbandingan 1:1. Suhu maksimum yang dihasilkan 

dari nyala api netral mencapai 3000
0
 C - 3300

0
 C. 

sehinngga baik untuk proses pemotongan logam. 

Pada proses pemotongan plat semiotomatis 

menggunakan oksi-asetilen, nyala api ini banyak 

digunakan untuk memotong plat dengan ketebalan 

2,4,6,8 dan 10 mm. Pengaruh nyala api pada proses 

pemotongan logam atau plat sangat penting.    

Karena apabila nyala api yang digunakan tidak 

sesuai dengan ketebalan plat yang akan dipotong 

maka akan mempengaruhi hasil pemotongan, 

pengaturan nyala api sebelum proses pemotongan 

dilakukan harus diperhatikan.  Hasil pemotongan  

plat yang salah karena nyala api yang digunakan 

tidak sesuai dengan tebal plat yang digunakan 

bercirikan : Permukaan kasar. Alur potong besar. 

Terak tidak terkelupas dan Bidang plat tidak rata dan 

tajam. Hal yang perlu diperhatikan pada waktu nyala 

api pemotongan logam adalah pada saat proses 

pemotongan terjadi, nyala api dinyatakan baik dan 

sesuai apabila pada saat pemotongan tidak terjadi 

percikan api yang besar dan menyebar, jarak nosel 

dari plat yang dipotong ± 3 mm dan tekanan kerja 

gas yang digunakan juga harus diperhatikan, jenis 

nyala api yang baik dan sesuai untuk proses 

pemotongan plat semiotomatis adalah nyala api 

netral. Sedangkan nyala api yang dinyatakan kurang 

baik untuk proses pemotongan plat adalah nyala api 

karbursi. Nyala api karburasi adalah nyala api 

kelebihan gas asetilen. Nyala api ini berwarna 

kemerahan tetapi inti nyala api tetap berwarna biru 

sehingga apabila digunakan untuk proses 
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pemotongan kurang baik karena, logam akan sulit 

terpotong dan menghasilkan potongan yang tidak 

optimal. Dibawah ini dapat terlihat contoh gambar 

nyala api waktu proses pemotongan plat terjadi.  

 

             

 

 

           

 

 

 

Pada gambar diatas dapat dilihat perbedaan 

antara nyala api yang baik dan nyala api yang 

kurang baik pada waktu proses pemotongan plat 

terjadi. Pada gambar 4.5 nyala api yang terjadi 

adalah jenis nyala api netral, nyala api ini baik 

digunakan untuk proses pemotongan. Sedangkan 

pada gambar 4.6 jenis nyala api yang terjadi adalah 

nyala api oksidasi yaitu nyala api kelebihan oksigen 

sehingga pada waktu proses pemotongan terjadi gas 

oksigen yang berlebih dapat menimbulkan nyala api 

yang besar dan menimbulkan percikan api. Proses 

pemotongan plat dilakukan biasanya sering 

mengalami letuban api yang besar, letuban api itu 

akan mempenga -ruhi hasil dan kwalitas 

pemotongan pada plat hal ini disebabkan karena 

adanya karat (korosi) pada bidang plat dan panas 

yang berlebih pada ujung pembakar alat potong 

(nosel). Kecepatan potong yang terlalu cepat juga 

dapat mempengaruhi proses pemotongan karena, 

plat yang dipotong terkadang tidak terpotong sampai 

tembus ke bawah plat. Oleh karena itu kecepatan 

potong pada mesin potong juga harus diperhatikan 

pada saat proses pemotongan plat dilakukan. 

 

Pembahasan Proses Pemotongan Plat 

Pada pembahasan proses pemotongan plat 

semiotomatis menggunakan oksi-asetilen ada 

bebarapa hal yang perlu dibahas dan diketahui  

untuk mendapatkan hasil dan kwalitas potong plat 

yang optimal sesuai dengan prosedur penggunaan 

alat potong plat semiotomatis. Dalam proses 

pemotongan plat semiotomatis ada beberapa fakor 

yang dapat mempengaruhi proses pemotongan plat, 

antara lain sebagai berikut : rel mesin potong yang 

melengkung, permukaan plat tidak rata, karat 

(korosi) pada plat, nosel terlalu panas, tekanan kerja 

gas oksigen tidak sesuai dan tekanan kerja gas 

asetilen tidak sesuai. Hal yang perlu dibahas dari 

hasil proses pemotongan plat semiotomatis 

menggunakan oksi-asetilen yang telah dilaksanakan 

adalah mengenai waktu pemotongan, hasil dan 

kwalitas pemotongan plat. Waktu pemotongan plat 

yang telah didapatkan setelah melakukan proses 

pemotongan plat semiotomatis menggunakan oksi-

asetilen dengan tebal plat 2,4,6,8 dan 10 mm dapat 

dilihat pada tabel 4.2 dan gambar grafik berikut 
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Gambar 3.6  Nyala api yang kurang baik  

pada waktu proses pemotongan plat 

  Gambar 3.5  Nyala api yang baik pada 

waktu proses pemotongan plat 
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KESIMPULAN  

 

1. Semakin tinggi kecepatan potong plat 

semiotomatis mesin akan bergerak cepat. 

2. Semakin tebal plat dipotong dengan kecepatan 

dan tekanan gas yang sama maka, waktu yang 

dibutuhkan proses pemotongan plat akan 

memerlukan waktu lebih lama. 

3. Kecepatan 6 mm/detik lebih baik digunakan 

untuk memotong plat tebal 2,4 dan 6 mm 

sedangkan kecepatan 3 mm/detik  baik 

digunakan memotong plat tebal 8 dan 10 mm.  

4. Nyala api yang kurang baik dapat mempengaruhi 

hasil dan kwalitas potong plat. 

5. Mesin potong plat semiotomatis dapat beroperasi 

secara kontinyu. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amstead, B.H., dan Ostwald, F.P., 1995. Teknologi 

Mekanik jilid 1. Erlangga, Jakarta. 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., 

2006. Melakukan Pemanasan, Pemotongan 

Panas dan Geuging Secara Manual. Direktorat 

Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas, 

Jakarta. 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., 

2006. Mengelas Dengan proses Las Oksigen 

Asetilin. Direktorat Jenderal pembinaan pelatihan 

dan produktivitas, Jakarta. 

Harsono Wiryosumarto dan Toshiro Okumura., 

2000. Teknologi Pengelasan Logam. Pradnya 

Paramita, Jakarta. 

Heru Prasetya., 2006. Pemotongan Pelat. 

http://indonesia-mekanikal.blogspot.com. 

Hery Sonawan., 2003. Pengelasan Logam. Alfabeta, 

Bandung. 

Joseph, E.S., 1986. Perencanaan Teknik Mesin jilid 

1. Erlangga, Jakarta. 

Maman Suratman., 2001. Teknik Mengelas Asetilin, 

Brazing dan Las Busur Listrik. Pustaka Grafika, 

Bandung 

Rohyana, S., 1999. Perhitungan Kontruksi Mesin. 

Amirco, Bandung. 

Sularso dan  Kiokatsu S., 1997. Dasar Perencanaan 

dan Pemilihan Elemen Mesin Elemen. Pradnya 

paramitha, Jakarta.  

Solih Rohyana., 2008. Mengenal Dengan Teknik Las 

Gas. CV. Arfindo Raya, Bandung. 

Suratman, M., 2001. Teknik Mengelas.  Pustaka 

grafika, Bandung. 

Petruzella, F.D., 2007, Elektronik Industri. Andi, 

Yog

140,4 

144,6 
146,4 

148,8 

151,8 

130
133
136
139
142
145
148
151
154
157
160

2 4 6 8 10W
a
k
tu

 p
e
m

o
to

n
g
a
n
 (

d
e
ti
k
) 

Tebal plat (mm) 

Gambar 3.10 Grafik waktu rata-rata 
pemotongan plat semiotomatis dengan 

Kecepatan potong 6 mm/detik 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

182 
 

Transesterification Refined Palm Oil (RPO) to Biodiesel with Continuous Microwave 

Biodiesel Reactor (CMBR) 

 
 Syamsidar

1
 , Muhammad Irfanudin

1
 , Yesika Fitriana

1
 , Sufriadi Burhanuddin

2
 

 
1
 Student of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Lampung University 

2
 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Lampung University, Bandar Lampung, 

Indonesia 35145 

Email : yesika_fitriana@yahoo.com 

ABSTRACT 

     A new metode for continuous transesterification procces using Continuous Microwave Biodiesel Reactor 

(CMBR) has been developed. The design are heating a microwave which microwave penetrate the glass tube. 

This research have done for knows about efisiency of Continuous Microwave Biodiesel Reactor (CMBR) 

resulted biodiesel from  Rifined palm oil (RPO) that range in Standart  National of  Indonesia (SNI) and to 

obtain an empiris correlation between viscosity biodiesel of the four variables, that is the reaction 

temperature, molar ratio, catalyst tipe, and residence time. The variation of each variable is the reaction 

temperature 70
o
C and 75

o
C, molar ratio of 1:15 and 1:20, type catalyst KOH and NaOH, and residence time 

of 50 seconds and 60 seconds. The result of this research are viscocity of biodiesel about 4-6 mm
2
/s , cetane 

number : 71,3 and light point 165 
o
C. Empiris corelation those resulted can use to see that   of variables of 

transesterification process with viscosity of biodiesel. This part is identification that Continuous Microwave 

Biodiesel Reactor (CMBR) that designing can use to product biodiesel  that in range Standart  National of  

Indonesia (SNI). 

 

Keywords: , biodiesel , microwave,  Transesterification,  viscosity 

 

PENDAHULUAN 

Sumber energi alternatif sangat diperlukan 

seiring terus meningkatnya penggunaan dan 

menipisnya cadangan minyak bumi. Salah satu 

sumber energi alternatif yang memungkinkan untuk 

dikembangkan adalah biodiesel. Biodiesel berasal 

dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu 

minyak tumbuhan dan lemak hewan (Soerawidjaya, 

2005). 

Biodiesel sebagai sumber energi alternatif 

dapat digunakan dengan mudah karena dapat 

bercampur dengan petrosolar; mempunyai sifat-sifat 

fisik yang mirip dengan petrosolar sehingga dapat 

diaplikasikan langsung untuk mesin-mesin diesel 

tanpa modifikasi; dapat terdegradasi 

(biodegradable); asap buangan biodiesel tidak hitam; 

emisi pembakaran yang dihasilkan ramah 

lingkungan (Prakoso, 2003). 

Penelitian tentang penggunaan mikrowave 

pada proses transesterifikasi secara kontinyu telah 

banyak dilakukan. Lertsathapornsuk dkk. (2006) 

melaporkan bahwa dengan menggunakan 

Continuous Microwave Biodiesel Reactor (CMBR), 

laju reaksi transesterifikasi lebih cepat. Konversi 

hampir mencapai 100% dengan waktu reaksi yang 

lebih singkat yaitu 30 sampai 60 detik. Meskipun  

demikian,  penelitian lain menunjukkan 

bahwa nilai viskositas biodiesel yang dihasilkan 

dengan menggunakan Continuous Microwave 

Biodiesel Reactor (CMBR) belum memenuhi 

Standar Biodiesel Indonesia. Widodo dkk. (2007) 

melaporkan bahwa hasil pengukuran viskositas 

sebagai parameter penting biodiesel yang diproduksi 

dengan minggunakan Continuous Microwave 

Biodiesel Reactor (CMBR) mencapai 1.5 – 1.76 

lebih kental dibandingkan dengan minyak diesel 

mineral standar (solar).  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian 

ini akan mempelajari lebih lanjut tentang proses 

produksi biodiesel dengan menggunakan Continuous 

Microwave Biodiesel Reactor (CMBR) untuk 

menghasilkan biodiesel dengan viskositas memenuhi 

Standar Biodiesel Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

adalah Refined Palm Oil (RPO), methanol dengan 

kemurnian 96% yang diperoleh dari Laboratorium 

Penelitian Tekinik Kimia, Katalis KOH dan NaOH 

dari toko kimia Animo Bandar Lampung.  
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Alat 

Alat – alat yang digunakan yaitu Continuous 

Microwave Biodiesel Reactor (CMBR 

Keterangan : a, oils & alcohol reservoir; b. oils 

& alcohol pump; c. reactor coil; d, microwave 

oven; e, product reservoir.  

 

Gambar1. Continuous Microwave           

Biodiesel Reactor (CMBR) 

 

tangki bahan baku dan produk,  timbangan elektrik, 

gelas ukur, Viskosimeter, Stopwatch, decanter, 

evaporator, pompa peristaltik, botol sampel 

PROSEDUR KERJA 

Persiapan Bahan baku 

Tahap persiapan bahan baku meliputi 

perhitungan kebutuhan Refined Palm Oil (RPO), 

methanol, dan katalis untuk setiap run percobaan. 

Kemudian dilakukan persiapan alat-alat yang 

digunakan. Seperti kalibrasi laju alir pompa 

peristaltik dan pengaturan waktu dan suhu 

microwave.  

Reaksi transesterifikasi Refined Palm Oil (RPO) 

dengan methanol  

Pada tahapan persiapan bahan baku sejumlah 

Refined Palm Oil (RPO) dan methanol sesuai 

dengan rasio molar reaktan 1: 15 dan 1:20, 

kemudian dialirkan kedalam  

Continuous Microwave Biodiesel Reactor (CMBR) 

sesuai dengan laju alir yang berhubungan dengan 

waktu tinggal didalam reaktor. 

Setelah Refined Palm Oil (RPO) dan 

metoksida dialirkan kedalam microwave dan 

mengalami pemanasan maka akan diperoleh produk 

yang langsung terpisah menjadi 2 lapisan. Lapisan 

atas merupakan biodiesel dan lapisan bawah yaitu 

gliserol.  

Produk kemudian dipisahkan menggunakan 

corong pisah, lapisan atas yang merupakan biodiesel 

kemudian dilakukan pencucian untuk 

menghilangkan sisa-sisa katalis, methanol dan 

gliserol yang masih terdapat dalam biodiesel. 

Pencucian dilakukan dengan menggunakan air 

hangat suhu 80
o
C, pencucian dihentikan setelah air 

buangan pencucian sudah jernih yang 

mengindikasikan bahwa sisa-sisa katalis dan 

methanol telah bersih.  

 

 

Analisis Data 

 

Analisis viskositas produk biodiesel 

dilakukan dengan menggunakan alat  viskosimeter. 

Uji angka setana dilakukan dengan 

menggunakan metode uji ASTM D-613 

Uji titik nyala dilakukan dengan 

menggunakan metode uji ASTM D-93 

Untuk mendapatkan korelasi empiris antara 

viskositas dengan variabel penelitian yaitu 

temperatur, rasio molar reaktan, jenis katalis dan 

residence time digunakan rancangan percobaan full 

factorial 2
4
 = 16. 

Nilai viskositas metil ester (biodiesel) yang 

diperoleh dari enam belas kali percobaan tersebut 

selanjutnya diolah dengan perangkat lunak minitab 

untuk dihasilkan persamaan sebagai berikut.  

 

μ prediksi = b0 + b1T + b2R + b3K+ b4 τ +b5TR+ 

b6TK+ b7Tτ + b8RK + b9Rτ + b10Kτ 

Dimana μprediksi merupakan viskositas 

biodiesel hasil prediksi, T s.d. η merupakan setting 

untuk faktor-faktor yang digunakan (parameter 1 s.d. 

parameter 4), b1 s.d b10 merupakan koefisien 

masing-masing parameter, dan b0  merupakan 

intersep. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini merupakan nilai-nilai dari 

pengolahan data  setiap run. Pengujian kualitas hasil 

biodiesel dari peralatan transesterifikasi dilakukan 

dengan mengukur viskositas biodiesel hasil 

pemanasan Continuous Microwave Biodiesel 

Reactor  (CMBR), kemudian dibandingkan dengan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk biodiesel. 
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Tabel 1.  Nilai viskositas masing-masing run 

 

Run 

Parameter 

 

Viskositas (µ) mm
2
/s Temperatur 

(T) 
o
C 

Rasio 

Molar 

(R) 

Katalis (K) 
Residence time 

(τ) detik 

1 - - - - 5.62 

2 + - - - 5.21 

3 - + - - 5.34 

4 + + - - 4.53 

5 - - + - 5.49 

6 + - + - 4.82 

7 - + + - 5.31 

8 + + + - 4.52 

9 - - - + 5.43 

10 + - - + 4.81 

11 - + - + 5.27 

12 + + - + 4.21 

13 - - + + 5.35 

14 + - + + 4.74 

15 - + + + 5.26 

16 + + + + 4.18 

 

Tabel 2. Parameter  percobaan 

 

No 

 

Parameter 

Level 

Tinggi 

(+) 

Rendah  

(-) 

1 Temperatur (T)  75 
o
C 70 

o
C 

2 Rasio molar (R) 1:20 1:15 

3 Jenis katalis (K) NaOH KOH 

4 Residence time (η)                                          60 detik 50 detik 

 

Tingkat pengaruh ke-empat variabel yaitu 

temperatur, rasio molar reaktan, jenis katalis dan 

residence time dengan desain eksperimen full 

factorial 2
4
 ditentukan dengan menggunakan 

Program Statistik Minitab. Sehingga dihasilkan 

persamaan garis lurus yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan hubungan antara viskositas biodiesel 

yang diperoleh dengan keempat variabel proses  

seperti terlihat pada persamaan berikut: 

 

µ =5.0056-0.378T-0.1781R-0.0468η-0.0993K-

0.0893TR-0.01567Tη 

0.043TK+0.036Rη+0.0018RK+0.023ηK+0.0156TR

K-0.0243TRη+0.0143TηK 0.023RηK+0.0193TRηK 

…..…(4.1) 

Variabel temperatur memiliki pengaruh 

paling besar dalam menurunkan nilai viskositas. Hal 

tersebut dapat dilihat dari konstantanya yang 

memiliki nilai paling besar dibandingkan dengan 

variabel yang lain. 

Sedangkan untuk dua variabel, yang paling 

berpengaruh dalam menurunkan nilai viskositas 

adalah interaksi antara temperatur dan rasio molar 

reaktan karena memiliki nilai konstanta yang paling 

besar. 

Begitu juga dengan interaksi antara tiga 

variabel, interaksi antara temperatur, rasio molar 

reaktan, dan residence time adalah yang paling 

berpengaruh dalam menurunkan nilai viskositas. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh temperatur terhadap viskositas 

Berdasarkan hasil penelitian nilai viskositas 

semua run memenuhi Standar Nasional Indonesia 

(SNI) untuk biodiesel. Perolehan ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi suhu reaksi maka akan 

meningkatkan energi kinetik reaktan-reaktan untuk 

mengatasi energi aktivasi. 

Ketika suhu reaksi tinggi maka konstanta 

laju reaksi (k) semakin besar sehingga laju reaksi 
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juga semakin besar dan  semakin banyak trigliserida 

yang dapat terkonversi menjadi biodiesel. Hal ini 

dapat mengakibatkan biodiesel yang dihasilkan 

memiliki kekentalan yang lebih rendah. 

 

Pengaruh rasio molar terhadap viskositas 

Rasio molar antara minyak dengan 

methanol memilki pengaruh terhadap nilai viskositas 

biodiesel. Secara teoritis sesuai dengan asas Le 

Chatelier bahwa bertambahnya jumlah mol reaktan 

akan mendorong reaksi berlangsung ke arah 

pembentukan produk.  

Semakin banyak methanol yang 

ditambahkan, maka akan menggeser kesetimbangan 

kearah produk. Hal ini menyebabkan semakin 

banyak trigliserida yang dapat bereaksi dengan 

methanol membentuk biodiesel dan dapat 

menurunkan viskositas produk perolehan 

 

Pengaruh jenis katalis terhadap viskositas 

Penggunaan katalis basa akan 

menghasilkan laju reaksi yang lebih tinggi daripada 

katalis asam. Sedangkan katalis asam memerlukan 

kondisi suhu yang lebih tinggi dari katalis basa 

tetapi pembentukan sabun dengan asam bebas yang 

ada dapat dicegah (Fredman et al., 1984; Lotero. et 

al., 2005). Katalis yang digunakan pada penelitian 

ini adalah katalis basa yaitu NaOH dan KOH. NaOH 

memiliki kereaktifan yang lebih besar dibandingkan 

dengan KOH, sehingga lebih besar peranan nya 

dalam hal menurunkan energi aktivasi dan  laju 

reaksi nya akan semakin cepat. Semakin banyak 

produk biodiesel yang terbentuk sehingga otomatis 

menurunkan nilai viskositas produk. 

 

Pengaruh residence time terhadap viskositas 

Berdasarkan hasil percobaan dapat dilihat 

bahwa pada waktu tinggal yang lebih lama nilai 

viskositas lebih rendah dibandingkan dengan pada 

run yang waktu tinggal nya lebih kecil. Hal ini 

disebabkan karena semakin lama  waktu reaksi maka 

semakin besar kesempatan untuk bereaksi sehingga 

lebih banyak trigliserida yang dapat terkonversi 

menjadi biodiesel. Produk yang memiliki kadar 

metil ester yang lebih banyak dan mengandung lebih 

sedikit trigliserida didalamnya akan memilki nilai 

viskositas yang lebih rendah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

pada bulan Mei 2011 dapat diambil bahwa  

Continuous Microwave Biodiesel Reactor (CMBR) 

dapat digunakan untuk menghasilkan biodiesel. 

Viskositas biodiesel memenuhi Standar Nasional 

Indonesia (SNI) yaitu berkisar antara 5 centistoke 

sampai 6 centistoke.  Angka setana biodiesel 

memenuhi nilai Standar Nasional Indonesia (SNI) 

yaitu sebesar 71.3 dengan nilai standar SNI biodiesel 

adalah  minimal 51  dan  titik nyala biodiesel juga 

memenuhi nilai standar  yaitu 165
o
C, dari 

persyaratan SNI biodiesel sebesar minimal 100
o
C. 
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Abstract 

 

Combustion process is one of the problem of briquette aplication. To overcome this problem, sulphur will 

be added to briquettes. The aim of this research is to determine effect of sulphur thickness and concentration 

on surface briquettes to ignition behavior. This study used the woody biomass and adhesive material, and 

also sulphur which was added on the surface of the briquette. The thickness and the concentration of sulphur 

ware varied 0, 1, 2 and 3 mm, and 60, 70 and 80%. The results are briquettes with diameter 5 cm, height 5,1 

cm and the best briquette with  layer thickness and concentration 2 mm and 80%, with ignition behavior time 

is 1 minute  5 seconds. 

 

Keywords: woody biomass, sulphur, briquettes, ignition behavior. 

 

Pendahuluan 

Pemerintah mendorong penggunaan energi 

alternatif melalui Undang-Undang no 30 tahun 2007 

yang berisi bahwa cadangan sumber daya energi tak 

terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan 

penganekaragaman sumber daya energi alternatif 

agar ketersediaan energi terjamin, dan diperkuat 

dengan Peraturan Pemerintah RI no 70 tahun 2009 

tentang konservasi enegi yang merupakan upaya 

sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan 

sumber daya energi dalam negeri serta 

meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Hal ini 

didukung pula dengan tersedianya biomassa yang 

melimpah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan upaya dalam pemanfaatan biomassa 

menjadi energi alternatif. 

Energi alternatif merupakan pengganti energi 

utama yang relatif murah, ramah lingkungan dan 

dapat diperbaharui. Sumber energi alternatif ada 

berbagai macam antara lain biofuel, biogas, dan 

biobriket serta bentuk-bentuk energi alternatif yang 

lain (Lubis, 2008). 

Diantara sumber-sumber energi alternatif 

tersebut, energi biomassa merupakan sumber energi 

alternatif yang perlu mendapat prioritas dalam 

pengembangannya. Namun biomassa memiliki 

bentuk yang beragam sehingga menyulitkan 

penggunaan, penyimpanan, dan pembakaran. Untuk 

mengatasinya, biomassa tersebut akan diolah dengan 

cara pembriketan. Proses pembuatan briket 

menghasilkan energi yang relatif murah dan 

sederhana (Syafriani, 2011). 

Selama ini briket lebih sulit terbakar 

dibandingkan dengan bahan bakar cair misalnya 

minyak tanah, yang disebabkan oleh beberapa 

penghambat pembakaran. Penghambat pembakaran 

tersebut meliputi kelembaban briket, kurangnya 

konsentrasi oksigen dalam briket dan besarnya enegi 

aktivasi yang dibutuhkan saat awal pembakaran 

briket, selain itu ignition temperature karbon cukup 

tinggi Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk 

menghasilkan briket yang mudah terbakar yaitu 

menambahkan briket dengan belerang yang 

memiliki ignition temperature lebih rendah dari 

karbon. 

Penelitian ini akan dilakukan pembuatan briket 

dengan memanfaatkan arang kayu. Perbandingan 

komposisi antara arang kayu dan perekat yaitu 1:2 

dari berat total briket 120 gram dengan ukuran 

partikel arang kayu 30 mesh. Pada percobaan I, 

belerang ditambahkan ke permukaan briket dengan 

variasi ketebalan  lapisan 0, 1, 2 dan 3 mm. Hasil 

terbaik dari rancangan percobaan tersebut digunakan 

sebagai variabel tetap untuk rancangan percobaan II 

dengan memvariasikan belerang dan karbon di 

permukaan briket. Belerang divariasikan dengan 

konsentrasi 60%, 70% dan 80% dari berat total 

lapisan belerang. Pengujian briket dilakukan 

menggunakan kompor listrik 30 watt dengan 

parameter lamanya waktu awal pembakaran briket. 

 

Metodelogi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam skala 

laboratorium. Bahan baku yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu, arang kayu, tepung kanji (aci) 

dan belerang. Adapun alat-alat yang digunakan 

yaitu, alat tumbuk, ayakan, timbangan digital, 

wadah/baskon, drying oven, pengaduk, alat pencetak 

dan pengepres briket, stopwatch, kompor listrik dan 

kawat kasa. 
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Pembuatan briket meliputi pengumpulan bahan 

baku, kemudian arang kayu dihaluskan dengan cara 

ditumbuk hingga berbentuk tepung. Hal ini untuk 

mendapatkan partikel arang yang lebih kecil 

sehingga kerapatan briket semakin besar. Arang 

kayu yang telah halus diayak menggunakan ayakan 

untuk menyeragamkan ukuran. Selanjutnya arang 

hasil pengayakan ditimbang dengan timbangan 

digital, sesuai dengan berat yang telah ditetapkan 

yaitu 40 gram. Lalu arang ditambahkan perekat 

dengan perbandingan 1:2 kemudian diaduk rata 

sampai homogen. Partikel arang kayu dan perekat 

yang telah tercampur rata dimasukkan ke dalam 

cetakan kemudian ditekan (compression) dengan alat 

pengepres briket yang bebannya sebesar 10 ton. 

Selanjutnya bahan yang telah dicetak didiamkan 

selama 15 menit pada alat cetakan. Setelah itu bahan 

kemudian dikeluarkan dari cetakan untuk 

selanjutnya ditambahkan belerang. Penambahan 

lapisan belerang dengan variasi ketebalan lapisan 

belerang 1, 2 dan 3 mm, selanjutnya hasil terbaik 

dari ketebalan lapisan belerang digunakan sebagai 

variabel tetap pada variasi konsentrasi belerang yaitu 

60, 70 dan 80% dari berat campuran belerang dan 

karbon. 

Cetakan lapisan belerang dibuat dengan 

menggunakan kertas HVS 80 gram. Mengukur 

ketebalan kertas menggunakan jangka sorong. 

Ketebalan belerang 1 mm menggunakan kertas 

sebanyak 3 lembar, untuk ketebalan belerang 2 mm 

menggunakan 6 lembar kertas, sedangkan untuk 

ketebalan belerang 3 mm menggunakan 12 lembar 

kertas. Selimut briket dibuat dengan cara, kertas 

dilubangi dengan panjang 12,7 cm dan lebar 5,1 cm. 

Selanjutnya setiap lembar direkatkan menggunakan 

lem dan bagian alas menggunakan kertas yang tidak 

dilubangi tengahnya. Sedangkan untuk bagian atas 

dan alas briket, kertas dilubangi dengan diameter 

lubang 5 cm. selanjutnya setiap lembar direkatkan 

menggunakan lem dan bagian alas menggunakan 

kertas yang tidak dilubangi. 

Briket yang telah dicetak dan ditambahkan 

belerang kemudian dikeringkan pada oven dengan 

suhu 70
o
C selama 5 jam. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi kadar air dalam briket. Pengujian briket 

dilakukan menggunakan kompor listrik 30 watt yang 

dilapisi kawat kasa dengan parameter lamanya 

waktu awal pembakaran briket. 

Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil penelitian diperoleh briket dengan tinggi 

5,1 cm dan diameter briket 5 cm. Belerang 

merupakan zat yang mudah terbakar dan dapat 

menyuplai panas, sehingga mempermudah 

pembakaran briket. Pada percobaan I variabel yang 

digunakan berupa ketebalan belerang pada 

permukaan briket yaitu 0, 1, 2 dan 3 mm dengan 

konsentrasi belerang 100%. Hasil terbaik dari 

percobaan I digunakan sebagai variabel tetap pada 

percobaan II. Pada percobaan II, variasinya yaitu 

konsentrasi belerang sebesar 60, 70 dan 80 % dari 

berat total campuran antara arang kayu dan belerang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Briket  tampak dari atas, (t) tebal lapisan 

belerang, (Cs) konsentrasi sulfur 

 

Berdasarkan hasil uji ketermudahan pembakaran 

briket diperoleh grafik yang menerangkan hubungan 

ketebalan belerang terhadap waktu ketermudahan 

pembakaran briket. 

 

 
Gambar 2. Grafik hubungan antara ketebalan 

lapisan belerang dengan waktu ketermudahan 

pembakaran 

 

Hasil pengujian pada briket run 1 (yang tidak 

dilapisi belerang) memiliki waktu ketermudahan 

pembakaran yaitu 2 menit 12 detik. Sedangkan pada 

run 2, briket dengan ketebalan lapisan belerang 1 

mm didapat waktu ketermudahan pembakaran yaitu 

1 menit 50 detik. Pada run 3, briket dengan 

ketebalan lapisan belerang 2 mm didapat waktu 

ketermudahan pembakaran yaitu 1 menit 2 detik. 

Dan pada run 4, briket dengan ketebalan lapisan 

belerang 3 mm didapat waktu ketermudahan 

pembakaran yaitu 1 menit 30 detik. Dari 

keseluruhan run tersebut, diperoleh kondisi optimum 

yaitu pada ketebalan lapisan belerang 2 mm dengan 

waktu ketermudahan pembakaran  1 menit 2 detik. 

Hal ini dikarenakan saat lapisan belerang habis 

terbakar dengan waktu yang bersamaan briket mulai 

terbakar. Semakin tebal lapisan belerang maka 

semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menghabiskan belerang, sedangkan semakin tipis 

lapisan belerang maka semakin sedikit panas yang 

disuplai oleh belerang. Dari sifat itu dapat 

disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

menghabiskan belerang dan panas yang disuplai 

harus cukup untuk membakar briket, sehingga briket 

mudah terbakar. 
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Dari data di atas dapat dilihat semakin tebal 

lapisan belerang maka briket semakin mudah 

terbakar namun pada run ke 4 menunjukkan briket 

lebih sulit terbakar. Hal ini dikarenakan proses 

pembakaran terjadi pada permukaan, dengan luas 

permukaan yang sama tetapi lapisan belerang 

semakin tebal maka bara api akan semakin lama 

membakar habis belerang setelah itu barulah bara 

api membakar permukaan briket. Hal ini yang 

mengakibatkan briket pada run 4 lebih sulit terbakar. 

Hasil terbaik percobaan I dipakai sebagai variabel 

tetap pada percobaan II. 

 

 
Gambar 3. Grafik hubungan antara konsentrasi 

belerang dengan waktu ketermudahan pembakaran 

 

Pada run 1, briket dengan konsentrasi belerang 

60% didapat waktu ketermudahan pembakaran yaitu 

1 menit 56 detik. Sedangkan pada run 2, briket 

dengan konsentrasi belerang 70% didapat waktu 

ketermudahan pembakaran yaitu 1 menit 14 detik. 

Dan pada run 3, briket dengan konsentrasi 80% 

didapat waktu ketermudahan pembakaran yaitu 1 

menit 5 detik. Dari keseluruhan run tersebut didapat 

waktu pembakaran optimum dengan konsentrasi 

belerang 80%. Hal ini menunjukan bahwa dengan 

menggunakan lapisan belerang 100% dengan lapisan 

belerang 80% tidak jauh berbeda, sehingga dapat 

mengurangi penggunaan belerang pada lapisan 

briket dan dapat memperkecil biaya pembuatan 

briket yang mudah terbakar. Dari percobaan II 

didapat briket yang lebih mudah terbakar dengan 

ketebalan lapisan 2 mm dan konsentrasi belerang 

sebesar 80%. Namun pada penelitian ini lapisan 

briket mudah rontok, dikarenakan saat penempelan 

belerang tidak ditambahkan perekat. Sehingga briket 

harus dikemas dengan baik, agar lapisan belerang 

pada briket tidak mudah rontok. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penilitian ini, kesimpulan yang di 

dapat yaitu, Belerang dapat digunakan sebagai bahan 

tambahan untuk mempermudah pembakaran briket. 

Pada percobaan I, didapat waktu ketermudahan 

optimum pada ketebalan lapisan belerang 2 mm 

yaitu 1 menit 2 detik. Proses pembakaran terjadi 

pada permukaan, dengan luas permukaan yang sama 

tetapi lapisan belerang semakin tebal, maka bara api 

akan membakar habis belerang terlebih dahulu, 

setelah itu briket mulai terbakar. Hal ini yang 

menyebabkan briket pada run 4 lebih sulit terbakar. 

Pada percobaan II, didapat hasil terbaik dengan 

ketebalan briket 2 mm dan konsentrasi belerang 

sebesar 80 % yaitu 1 menit 5 detik. Waktu 

ketermudahan pembakaran dengan konsentrasi 

belerang 80% tidak jauh berbeda dengan 

menggunakan lapisan belerang 100%, sehingga 

dapat mengurangi penggunaan belerang pada lapisan 

briket. 
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Abstrak 
 

Aluminium merupakan salah satu bahan logam Non-Ferroyang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupan manusia, Pemanfaatan Aluminium yang dicor ulang (remelting) juga banyak dipakai 

baik sebagai keperluan umum seperti untuk alat perabotan rumah tangga, etalase, kabel-kabel, plat 

kendaraan ataupun keperluan khusus yang membutuhkan kekuatan  mekanik yang tinggi yaitu kekerasan dan 

ketahanan panas yang baik.Untuk meningkatkan sifat mekanik dari bahan Aluminium yang dicor ulang maka 

diperlukan bahan penguat seperti serbuk besi. Serbuk besi yang digunakan pada penelitian ini berasal  dari 

sisa hasil proses permesinan seperti proses grinding, boring, dll. Serbuk besi  dicampurkan secara merata 

pada saat Aluminium dicor dan diaduk sehingga partikel-patikel sebuk besi tersebar secara merata pada 

Aluminium coran tersebut. Banyaknya jumlah serbuk besi yang dicampurkan pada Aluminum cor 

divariasikan berdasarkan perbandingan fraksi massa dengan jumlah berat aluminium coran.Dari  hasil 

penelitian menunjukkan penambahan jumlah serbuk besi pada aluminium yang dicor ulang dapat 

meningkatkan sifat mekanik coran aluminium sehingga membentuk material komposit berjenis MMC (Metal 

matrix Composite). Penambahan serbuk besi (Fe) : 0 %, 5 %, 10 %, 15 % dan 20 % pada aluminium 

diperoleh nilai kekerasan tertinggi rata-rata pada penambahan serbuk besi (Fe) sebesar 112,5 VHN 

meningkat 70,5 % dibandingkan dengan tanpa penambahan serbuk besi. Sedangkan kekuatan tarik tertinggi 

didapat pada penambahan serbuk besi 10 % yaitu sebesar 111,67 MPa, meningkat  76,4 % dibandingkan 

tanpa penambahan serbuk besi. 

 

 

Kata Kunci : Aluminium coran, serbuk besi (Fe), nilai kekerasan, kekuatan tarik. 

 

Komposit adalah gabungan antara bahan 

matrik atau pengikat yang diperkuat. Bahan 

material ini terdiri dari dua bahan penyusun, yaitu 

bahan utama sebagai bahan pengikat dan bahan 

pendukung sebagai bahan penguat. Bahan penguat 

dapat berbentuk serat, partikel, serpihan atau dapat 

berupa cairan (Surdia, 1992). 

Upaya untuk meningkatkan sifat-sifat 

kekuatan mekanik dari material logam diantaranya 

adalah dengan memberikan paduan yang memiliki 

kekuatan untuk meningkatkan kekuatan mekanik 

kedalam matrik logam sehingga membentuk 

komposit bermatrik logam (metal matriks 

composite). 

Unsur yang umumnya dapat meningkatkan 

kekuatan mekanik dari aluminium adalah Cu, Mn, 

Si, Mg, Zn, Fedan lain-lain. Pemanfaatan serbuk 

besi yang digunakan adalah serbuk baja karbon 

rendah yang tersebar secara acak dan merata pada 

matriks aluminium sehingga dapat meningkatkan 

kekuatan mekanik Al yang dicorulang (remelting) 

 

Teori Dasar 

Aluminium adalah logam yang memiliki 

kekuatan relative rendah dan memiliki ketahanan 

korosi yang baik, hantaran listrik yang baik dan 

sifat-sifat lainnya. Umumnya aluminium dicampur 

dengan logam lain sehingga membentuk aluminium 

paduan. Material ini dimanfaatkan bukan saja untuk 

peralatan rumah tangga, tetapi juga dipakai untuk 

keperluan konstruksi, industri, danlainnya (surdia, 

1992) 

Aluminium Daur 

Aluminium daur adalah aluminium yang 

dipadukan dengan logam lain yang memiliki 

keterikatan senyawa atom satu sama lain. Jumlah 

dan penyebaran partikel penguat komposit matriks 

logam sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat 

mekanis dari komposit. Penambahaan jumlah 

partikel yang tersebar belum tentu mampu 

meningkatkan kekerasan dari komposit, untuk itu 

perlu diketahui jumlah fraksi partikel yang tersebar 

secara optimal pada logam sehingga diperoleh 

kekerasan yang optimal. (Suryanto, 2005) 

Corulang yang dilakukan pada aluminium 

dapat menyebabkan kekerasan meningkat dan 

ketangguhan menurun serta porositasnya 

bertambah. Porositas dalam kondisi tertentu akan 

memperbaiki karakteristik tribologi logam karena 

membentuk reservoir bagi pelumas dan 

memudahkan untuk bersikulasi sehingga 

menghasilkan pelumasan yang lebih baik. 

(HeruUryanto, 2005) 

\ 
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Komposit bermatrik Logam 

Komposit matrik logam modern tidak dibatasi 

dengan diagram fasa. Logam leleh atau setengah 

padat dicampur serat atau partikel lain, kemudian 

cairan itu dituang kedalam cetakan atau dapat 

dikatakan lelehan matrik yang kemudian mengeras 

di rongga-rongga antar serat menjadi komposit. 

 

MetodePenelitian 

Prosedur penelitan 

 

1. Pembuatan cetakan spesimen uji 

(cetakanpasir). 

Cetakan pasir menggunakan rangka 

kayu,bahan pengikat pasir digunakan tanah 

lempung. Dan pola dibuat juga dari bahan 

kayu. 

 

2.  Pengecoran aluminum 

Aluminiumdilebur di dalam dapur Krusi 

beltipe tiling. 

 

3. Proses pencampuran serbuk besi dan 

aluminium coran. 

Aluminium yang sudah lebur dan 

ditahan selama 10 menit kemudian diambil 

dengan menggunakan bucket dan memasukkan 

juga serbuk besi kedalam bucket tersebut 

dengan perbandingan tertentu, kemudian 

diaduk secara merata setelah menuangkannya 

kedalam cetakan. 

 

4.  PengujianMekanikHasilCoran 

 

Uji Mekanik yang dilakukan adalah uji 

kekuatan tarik dan uji kekerasan. Spesimen Uji 

kekerasan menggunakan spesimen standar ASTM 

D-785. Spesimen Uji Tarik menggunakan specimen 

standar ASTM E-8. 

Bagan Alur penelitian dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

HasilujikekerasandenganVickers (Vickers 

Hardness)denganstandaruji ASTM D-785dengan 3 

titikmasing-masing specimen, 

dapatdilihatpadagrafikberikut : 

 

 
Grafik 1.HasilUjiKekerasan (VHN) VS 

 

PresentasiSerbukBesi (Fe) 

Pada grafik menunjukkan adanya peningkatan 

kekerasan yang didapat dengan presentasi 

serbukbesi (Fe) yang berbeda. Nilaikekerasan yang 

didapat terus mengalami kenaikan yang dimulai 

dari aluminium tanpa campuran sampai dengan 

presentasi penambahan serbuk besi sampai 20 %. 

Nilai kekerasan tertinggi diperoleh pada presentasi 

PresentaseserbukBesi (% Fe) N
ila

iK
ke

ra
sa

n
 (

V
H

N
) 
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campuran serbuk besi (Fe) sebesar 20 % yaitu 

sebesar 112,5 VHN, sedangkan aluminum yang 

dicor ulang nilai kekerasan sebesar 66 VHN. 

Naiknya nilai kekerasan inidisebabkan karena 

jumlah partikel serbuk besi sebesar 20 % tersebar 

merata dan menyatu pada aluminium tersebut, 

sehingga meningkatkan nilai kekerasan dari 

material aluminium yang dicorulang. 

Grafik Hasil Uji tarik berdasarkan penarikan 

material dengan standar ASTM E-8 dapat dilihat 

berikut : 

 

 
Grafik 2.Hasil Uji Tarik (Mpa) VS  

Presentasi Serbuk Besi (Fe) 

 

 

Pada grafik terlihat Nilai Uji tarik tertinggi di dapat 

pada penambahan serbuk besi 10 %. Berbeda pada 

uji kekerasan karena nilai kekuatan tarik tidak 

berbanding lurus dengan penambahan serbuk besi 

sebaran serbuk besi. Pada penambahan serbuk besi 

sebesar 10 % sebuk besi merupakan nilai tertinggi 

pada Uji tarik. 

 

Hal ini disebabkan pada penambahan serbuk besi 

partikel menyerbar dengan baik, tetapi dengan 

penambahan serbuk besi lebih tinggi tidak 

menjadikan kekuatan tarik lebih tinggi karena pada 

penambahan lebih 10 % akan menimbulkan 

tumpukan partikel terutama pada bagian kulit 

material sehingga nilai kekerasan pada bagian kulit 

material meningkat jika semakin banyak serbuk 

besi (Fe). 

 

Pada penambahan serbuk besi sebesar 10 % 

merupakan nilai kekuatan tarik tertinggi terutama 

dibandingkan aluminian cor tanpa penambahan 

serbuk besi yaitu sebesar 63,3 Mpa. 

 

Kecendrungan penambahaan serbuk pada hasil uji 

mekanik berbeda antara hasil uji kekerasan dengan 

uji tarik,  pada hasil uji kekerasan nilai maksimum 

terjadi pada penambahan serbuk besi sebesar 20 % 

sedangkan pada hasil uji tarik nilai maksimum 

terjadi pada penambahan serbuk besi sebesar 10 %. 

 

Perbedaan nilai maksimum ini dikarenakan pada uji 

kekerasan dilakukan pada permukaan material yang 

menggunakan uji makro Vickers terdapat banyak 

serbuk besi pada bagian permukaan material 

tersebut sehingga semakin banyak serbuk besi pada 

bagian permukaan material akan semakin besar 

nilai kekerasan yang dihasilkan.  

 

Sedangkan pada uji tarik sebenarnya berbanding 

lurus dengan uji kekerasan tetapi pada penambahan 

semakin banyak serbuk besi akan memungkinkan 

semakin banyak rongga yang dihasilkan pada 

material komposit, kegagalan material pada uji tarik 

terjadi pada bagian terlemah pada permukaan 

material terutama pada bagian yang berongga. 

 

 

Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 

pembuatan dan pengujian komposit aluminium dan 

serbuk besi (Fe), ada beberapa kesimpulanya itu 

sebagai berikut : 

1. Nilai uji kekerasan tertingi terjadi pada 

penambahan serbuk besi (Fe) 20 % yaitu 

sebesar 115 VHN, sedangkan nilai kekerasan 

terendah terjadi pada konsentrasi 0 % serbuk 

besi yaitu sebesar 64 VHN, terjadi kenaikan 

nilai kekerasan sebesar 70,5 %. 

2. Kekuatan tarik (Tensile Strength) tertinggi 

yaitu pada konsentrasi 10 %  serbuk besi (Fe) 

sebesar 116 MPa, sedangkan tanpa 

penambahan serbuk besi (Raw material) 

memiliki kekuatan tarik terendah yaitu sebesar 

70 MPa, terjaadi kenaikan kekuatan tarik 

sebesar 76, 4 %. 

3. SerbukBesi yang 

ditambahkanpadaaluminiumcorulang 

(remelting) banyakmengendappadapermukaan 

material, 

haliniterbuktipadahasilujikekerasankarenasem

akinserbukbesi yang 

ditambahkansemakintinggihargakekerasan 

material komposit yang dihasilkan. 
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Abstract 

 

The use of air-conditioning (AC) on the car aims to provide comfort to passengers when driving in hot 

weather. Problems sometimes arise when the car just bronzed sun when parked in the open air, sometimes 

even making use of air conditioning in the car cabin air was getting warmer, or air conditioner must work 

harder to make the air inside the cabin is comfortable. The study was conducted to design and create a 

secondary cabin roof (SCR) to help ease the work ac car. The study was conducted by making SCR using the 

same materials with the roof of the car cabin materials with the same dimensions as well. SCR is placed on 

the roof of a car cabin with a given buffer rubber at all four corners. Data were taken before and after using 

SCR by using a digital thermometer. The result shows the SCR can reduce the temperature inside the car 

cabin 2 to 9 degrees Celsius compared to before using SCR. This suggests that the SCR can help the car air 

conditioner work more easily.. 

 

Keywords: air conditioner, SCR, temperature,  comfort .

 Pada era modern ini, banyak aktifitas sehari-hari 

manusia dibantu atau menggunakan teknologi. 

Teknologi diciptakan untuk menghasilkan suatu 

barang atau produk untuk mempermudah kerja dan 

aktifitas manusia. Dibidang transportasi dibuat 

berbagai jenis kendaraan mulai dari yang paling 

sederhana, misalkan sepeda, sampai ke moda 

transportasi yang canggih seperti pesawat terbang. 

Salah satu moda transportasi massal yang banyak 

digunakan manusia untuk mempermudah 

aktifitasnya adalah kendaraan jenis mobil. Desain 

mobil baik eksterior maupun interior dibuat untuk 

memenuhi tingkat estetika dan kenyamanan bagi 

penggunanya. Salah satu cara untuk mendukung 

kenyamanan saat mengendarai mobil dalam 

perjalanan adalah dengan menggunakan AC (Air 

Conditioner). Mengendarai mobil ketika cuaca 

panas akan sangat tidak nyaman ketika pada mobil 

tersebut tidak ada AC mobilnya, apalagi berkendara 

di dalam kota dengan lalu lintas yang ramai dan 

bahkan sering terjadi kemacetan. Hal yang berbeda 

akan terasa ketika ada AC pada mobil. Adanya AC 

pada mobil akan memberikan rasa nyaman 

berkendara walaupun cuaca panas sekalipun.  

Kenyamanan berkendara yang dilengkapi dengan 

penyejuk ruang (AC) akan didapat jika AC mobil 

tersebut dapat bekerja secara normal. Permasalahan 

muncul ketika berkendara di cuaca panas tetap tidak 

mendapatkan rasa nyaman yang diinginkan, padahal 

mobil sudah dilengkapi dengan AC. Banyak faktor 

yang dapat menyebabkan hal di atas, salah satunya 

adalah temperatur di dalam kabin mobil yang terlalu 

panas. Bila semakin panas sebuah kabin, maka 

temperatur AC mobil pun akan ditingkatkan. 

Dampak kelebihan panas ini akan memiliki efek 

pada mesin, terlebih jika tidak terawat dengan baik 

(Risha, 2012). Suhu dalam kabin yang terjemur bisa 

mencapai 400
0
 C, bahkan lebih, hal ini bisa 

mengganggu kesehatan manusia, dapat membuat 

kaca mobil pecah (Nawita, 2011). Dalam sebuah tes 

yang dilakukan di Amerika, suhu di kabin mobil bisa 

sangat meningkat tajam dan akan menjadi seperti 

sebuah oven. Sebagai contoh, bila suhu di luar mobil 

mencapai 29 derajat saja, maka suhu di dalam mobil 

bisa mencapai 44 derajat dalam waktu hanya 10 

menit dan dapat meningkat menjadi 60 derajat tidak 

lama setelah itu. Meninggalkan seorang anak di 

dalam mobil untuk waktu yang lama dapat 

berbahaya. Anak dapat meninggal di dalam mobil 

yang panas (Akib, 2011).  

 

Tingginya temperatur di dalam kabin mobil bisa 

disebabkan karena mobil terpapar panas dari 

matahari dalam waktu yang lama ketika parkir di 

tempat terbuka. Berdasarkan permasalahan yang 

telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dilakukan 

usaha untuk meringankan kerja AC Mobil melalui 

modifikasi desain mobil dengan menambahkan atap 

sekunder pada atap kabin mobil (Secondary Cabin 

Roof, SCR).  

 

 
METODOLOGI 

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini :  
 Termometer Digital 5 buah  
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 Stopwatch 1 buah 

 1 unit mobil sedan Honda Accord 2004 

 1 set SCR 

 
Skema pemasangan alatnya dapat dilihat pada 

gambar-gambar berikut ini. Pada Gambar 1 

ditunjukkan skema pemasangan alat pengujian pada 

mobil  

sebelum dipasang unit SCR.  

 

 

Gambar 1. Skema pemasangan alat pengujian 

sebelum dipasang unit SCR  

 

sedang Gambar 2 menunjukkan pemasangan alat uji 

dan unit SCR pada mobil.  

 

 

 

 

 

Gambar 

2. Skema 

pemasangan alat pengujian sebelum dipasang unit 

SCR  

 

Keterangan :  

 

TD 1 : Termometer Digital 1, posisi pada kursi 

pengemudi  

TD 2 : T. Digital 2, posisi kursi depan samping 

pengemudi  

TD 3 : Termometer Digital 3, posisi pada kursi 

belakang di kanan  

TD 4 : Termometer Digital 4, posisi kursi belakang 

di tengah  

TD 5 : Termometer Digital 5, posisi pada kursi 

belakang di kiri  

 
Metode yang digunakan berupa pengujian 

dilapangan dengan segala sesuatunya seperti 

kecepatan angin, kelembaban, temperatur 

lingkungan sesuai dengan kondisi alam. Adapun 

langkah-langkah pengambilan data adalah sebagai 

berikut :  

1. Mobil sebelum dipasang SCR diparkir pada 

ruang terbuka pada cuaca cerah dibawah terik 

matahari (sekitar pukul 10.30 – 11.30 wib) atau 

selama ± 1 jam.  

2. Setelah satu jam, ukur temperatur lingkungan.  

3. Hidupkan termometer digital pada tiap-tiap titik 

pengukuran secara bersamaan.  

4. Catat nilai temperature yang terukur setiap 2 

menit selama 30 menit.  

5. Hidupkan mesin mobil dan ac dihidupkan pada 

setelan temperature low (cukup dingin).   

6. Catat data yang terukur oleh termometer digital 

pada tipa-tiap titik pengukuran setiap 2 menit 

selama 30 menit.  

7. Pasang SCR pada mobil (margin 5 cm), lakukan 

prosedur seperti langkah 1 – 6 pada keesokan 

harinya pada kondisi cuaca serupa dan pada 

waktu yang sama.   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Analisis Distribusi Temperatur di dalam Kabin 

tanpa SCR dan AC Mobil Off 
Nilai rata – rata temperatur yang terjadi pada titik 

pengukuran 1 (TP 1), titik pengukuran 2 (TP 2), TP 

3, TP 4 dan TP 5 berturut-turut adalah 45,6
0
 C, 39,6

0
 

C, 39,3
0
 C, 38,8

0
 C, dan 38

0
 C. Temperatur terbesar 

48,2
0
 C terjadi pada titik pengukuran 1 dan 

temperatur terkecil 37
0
 C terjadi pada TP 3 dan TP 4. 

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dengan 

posisi matahari ketika diambil data pengujian berada 

pada kanan atas dari sisi kemudi, maka otomatis titik 

pengukuran 1 adalah sebagai titik dengan paparan 

sinar matahari paling banyak yang akibatnya 

temperatur terbesar terjadi pada TP 1 ini. Total rata – 

rata temperatur yang terjadi di dalam kabin yaitu 

sebesar 41,2
0
 C sedangkan temperatur 

lingkungannya 35
0
 C. . Tren distribusi temperatur 

pada setiap titik pengukuran dapat dilihat melalui 

grafik pada Gambar 3 berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Distribusi Temperatur dalam 

Kabin tanpa SCR dan AC Mobil Off 

 

Dari grafik pada Gambar 3 terlihat 
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kecenderungan kenaikan temperatur pada semua 

titik pengukuran dengan bertambahnya waktu.  

Gambar 3 juga memperlihatkan titik pengukuran 1 

memiliki distribusi temperatur lebih besar bila 

dibandingkan keempat titik pengukuran lainnya, hal 

ini sekali lagi menunjukkan kalau titik pengukuran 1 

mempunyai intensitas paparan sinar matahari lebih 

besar. 

 

Analisis Distribusi Temperatur di dalam Kabin 

dengan SCR dan AC Mobil Off 
Nilai rata – rata temperatur yang terjadi pada titik 

pengukuran 1 (TP 1), titik pengukuran 2 (TP 2), TP 

3, TP 4 dan TP 5 berturut-turut adalah 44,2
0
 C, 40,9

0
 

C, 38,9
0
 C, 38,5

0
 C, dan 36

0
 C. Temperatur terbesar 

45,3
0
 C terjadi pada titik pengukuran 1 dan 

temperatur terkecil 36
0
 C terjadi pada TP 4. Total 

rata – rata temperatur yang terjadi di dalam kabin 

yaitu sebesar 39,7
0
 C sedangkan temperatur 

lingkungannya 38
0
 C. . Tren distribusi temperatur 

pada setiap titik pengukuran dapat dilihat melalui 

grafik pada Gambar 4 berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Distribusi Temperatur dalam 

Kabin dengan SCR dan AC Mobil Off 

 

Dari grafik pada Gambar 4 terlihat 

kecenderungan distribusi temperatur pada semua 

titik pengukuran stabil dengan bertambahnya waktu.  

Gambar 4 juga memperlihatkan titik pengukuran 1 

memiliki distribusi temperatur lebih besar bila 

dibandingkan keempat titik pengukuran lainnya, hal 

ini sekali lagi menunjukkan kalau titik pengukuran 1 

mempunyai intensitas paparan sinar matahari lebih 

besar.  

 

Analisis Efek Pemakaian SCR pada 

Kondisi AC Mobil Off 
 Jika data – data hasil pengujian sebelum dan 

setelah dipasang SCR dibandingkan, maka dapat 

dijelaskan sebelum dipasang SCR temperatur 

maksimal yang terjadi di dalam kabin sebesar 45,6 
0
C dengan suhu lingkungan 35 

0
C, atau terdapat 

perbedaan sebesar 10,6 
0
C setelah mobil dijemur 

selama 1 jam. Sedangkan setelah dipasang SCR, 

temperatur maksimal yang terjadi di dalam kabin 

sebesar 44,2 
0
C dengan temperatur lingkungan 38 

0
C, atau terdapat perbedaan sebesar 6,2

 0
C. 

Perbedaan ini tentunya lebih kecil bila dibandingkan 

dengan kondisi sebelum dipasang SCR yaitu 

terdapat selisih sebesar 4,4 
0
C. Kemudian rata-rata 

temperatur yang terjadi di dalam kabin sebelum dan 

setelah dipasang SCR berturut-turut adalah 41,2 
0
C 

dan 39,7 
0
C atau terjadi penurunan sebesar 1,5 

0
C.  

Gambar 5 menunjukkan perbandingan distribusi 

temperatur pada tiap titik pengukuran sebelum dan 

setelah memakai SCR. Dari Gambar 5 terlihat rata – 

rata terjadi penurunan temperatur di dalam kabin 

mobil untuk setiap titik pengukuran, atau dengan 

kata lain terjadi kecenderungan penurunan 

temperatur setelah dipakainya SCR. Hal ini tentunya 

sejalan dengan logika berpikir, sebelum dipasang 

SCR panas dari sinar matahari langsung mengenai 

atap kabin mobil dan panas masuk ke dalam kabin 

dengan cara konduksi. Dengan dipasangnya SCR, 

maka sinar matahari menjadi terhalang dan tidak 

terjadi perambatan panas konduksi secara langsung 

pada atap utama kabin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Grafik Distribusi Temperatur pada Tiap 

Titik Pengukuran (AC Mobil Off) 

 
Dari Gambar 5 terlihat rata – rata terjadi 

penurunan temperatur di dalam kabin mobil untuk 

tiap titik pengukuran, atau dengan kata lain terjadi 

kecenderungan penurunan temperatur setelah 

dipakainya SCR. Hal ini tentunya sejalan dengan 

logika berpikir, sebelum dipasang SCR panas dari 

sinar matahari langsung mengenai atap kabin mobil 

dan panas masuk ke dalam kabin dengan cara 

konduksi. Dengan dipasangnya SCR, maka sinar 

matahari menjadi terhalang dan tidak terjadi 

perambatan panas konduksi secara langsung pada 

atap utama kabin. 

 

Analisis Distribusi Temperatur di dalam 

Kabin tanpa SCR dengan AC Mobil On 
Nilai rata – rata temperatur yang terjadi pada TP 

1, TP 2, TP 3, TP 4 dan TP 5 berturut-turut adalah 

37,9
0
 C, 36,5

0
 C, 36,2

0
 C, 36,1

0
 C, dan 35,3

0
 C. 

Temperatur terbesar 38,5
0
 C terjadi pada titik 

pengukuran 1 dan temperatur terkecil 34
0
 C terjadi 

pada TP 5. Total rata – rata temperatur yang terjadi 

di dalam kabin setelah mobil dipanaskan dengan 

cara dijemur di bawah terik matahari masih tinggi 
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yaitu sebesar 36,4
0
 C sedangkan temperatur 

lingkungannya 35
0
 C.  Gambar 6 menunjukkan 

perbandingan distribusi temperatur di dalam kabin 

mobil tanpa SCR dengan ac mobil off dan on. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 6. Grafik Perbandingan Distribusi Suhu 

Kabin tanpa SCR - AC off dan on 

 

Dari grafik pada Gambar 6 terlihat terjadi 

penurunan temperatur pada semua titik pengukuran 

setelah ac mobil dihidupkan dengan total rata – rata 

penurunannya sebesar 4,8
0
 C. Namun bila 

diperhatikan data rata-rata suhu didalam kabin 

setelah 30 menit diperoleh sebesar 36,4 
0
C masih 

lebih tinggi dari pada temperatur lingkungan dan 

masih besar nilainya untuk mencapai temperatur 

nyaman yang berkisar 20
0
 C  sampai dengan 25

0
 C.   

Hal ini akan memaksa pengemudi atau penumpang 

mobil memutar switch pada sistem ac mobil, hingga 

didapatkan temperatur yang nyaman, yang berakibat 

ac mobil akan bekerja lebih berat. 

 

Analisis Distribusi Temperatur di dalam Kabin 

dengan SCR,  AC Mobil On. 
Nilai rata – rata temperatur yang terjadi pada TP 

1, TP 2, TP 3, TP 4 dan TP 5 berturut-turut adalah 

32,7
0
 C, 31,8

0
 C, 31,3

0
 C, 31,1

0
 C, dan 28,2

0
 C. 

Temperatur terbesar 40,5
0
 C terjadi pada titik 

pengukuran 1 dan temperatur terkecil 23,6
0
 C terjadi 

pada TP 5. Total rata – rata temperatur yang terjadi 

di dalam kabin masih cukup tinggi yaitu sebesar 31
0
 

C tetapi lebih kecil dari temperatur lingkungannya 

38
0
 C.  Gambar 7 menunjukkan perbandingan 

distribusi temperatur di dalam kabin mobil dengan 

SCR , ac mobil off dan on. 

 

Gambar 7. 

Grafik 

perbandingan 

temperatur kabin 

mobil memakai SCR - ac off dan on 

 

Dari grafik pada Gambar 7 terlihat dengan 

memakai SCR terjadi penurunan temperatur pada 

semua titik pengukuran setelah ac mobil dihidupkan 

dengan total rata – rata penurunannya sebesar 8,7
0
 C 

atau hampir mencapai 9
0
 C dalam waktu 30 menit. 

Penurunan temperatur ini jauh lebih besar (hampir 

mencapai dua kali lipat) bila dibandingkan pada 

kondisi tanpa SCR. 

Gambar 8 menunjukkan grafik perbandingan 

temperatur di dalam kabin mobil, pada kondisi 

memakai SCR tetapi ac mobil off dan tanpa SCR 

tetapi ac mobil on. Dari grafik pada Gambar 8  

terlihat perbedaan temperatur yang terjadi pada tiap 

titik pengukuran adalah kecil, rata – rata 

perbedaannya adalah 3,3
0
 C bahkan pada titik 

pengukuran 5 selisih temperaturnya hanya mencapai 

0,7
0
 C. Hal ini berarti hampir tidak ada bedanya 

antara menyalakan ac mobil (tanpa SCR) dengan 

tanpa memakai ac (pakai SCR).  

 

 
Gambar 8. Grafik perbandingan temperatur kabin 

mobil memakai SCR - ac off dan tanpa SCR - ac on 

 

Dengan penelitian lebih lanjut dan 

penyempurnaan disain SCR dapat dimungkinkan 

pemakaian SCR dapat menggantikan pemakaian ac  

mobil pada kondisi tertentu. 

 

KESIMPULAN 
Setelah dilakukan pengolahan data hasil 

pengujian dan analisis, dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Penggunaan SCR mampu menurunkan 

temperatur di dalam kabin mobil dibandingkan 

sebelum memakai SCR yaitu sebesar 1,5
0
 C  

walaupun ac mobil tidak dinyalakan.  

2. Penggunaan SCR mampu membuat perbedaan 

antara suhu di dalam kabin dengan suhu 

lingkungan menjadi kecil, yaitu sebesar 1,7
0
 C 

walaupun ac mobil tidak dinyalakan.  

3. Pada kondisi ac  mobil dinyalakan, SCR 

mampu dengan cepat menurunkan 

temperatur kabin jauh lebih kecil dari 

temperatur lingkungan dibandingkan 

dengan tanpa SCR. 
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KONSENTRASI DAN SALINITAS MENGGUNAKAN Nannochloropsis oculata 
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Abstact 

 

This paper concernes about global warming which focused on reducing CO2 emission to the atmosfer. The 

experimental work was aimed to determine optimal time for CO2 absorption as a function of the 

concentration of CO2 input and the salinity of cultured medium. The concentration of CO2 was varied 3,9, 

and 15 % in air, and salinity of 20,30,and 40 ppt. The light intensity was fixed at 4000 Lux. CO2 – air 

mixture was fed into photobioreactor where it filled with 1 liter cultured Nanochloropsis oculata. The output 

CO2 concentration was measured daily. The result show that the highest absorption is 63,76 % with 3 % 

CO2 input and salinity of 30 ppt. 

Key word : global warming, absorption CO2, salinity

.Pendahuluan 

 

Gas CO2 di atmosfer merupakan penyumbang 

utama penyebab pemanasan global (Schneider, 

1989). Berdasarkan data National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) pada saat awal 

terjadi revolusi industri konsentrasi CO2 di atmosfer 

adalah  282,32 ppm, sedangkan pada tahun 2007 

konsentrasinya meningkat menjadi 383,71 ppm, 

tahun 2008 sebesar 385,57 ppm dan Juni 2009 

konsentrasinya mencapai 389,42 ppm 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global) 

Sejauh ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh 

manusia untuk mengurangi dampak pemanasan 

global, seperti program penanaman hutan kembali 

(reboisasi), penghematan energi, penggunaan energi 

baru dan terbarukan, dan pemanfaatan berbagai 

teknologi carbon capture and storage (CCS). Selain 

itu peningkatan  karbon dioksida dapat juga diatasi 

dengan aktifitas fotosintesis pada tumbuhan autotrof. 

Tak hanya tumbuhan makro, tumbuhan mikro seperti 

fitoplankton (alga)  juga memiliki peranan penting 

dalam mengurangi kadar karbon dioksida di bumi. 

Apalagi tumbuhan mikro perairan ini mampu 

mengurangi CO2 200 kali lipat dari tumbuhan di 

daratan berdasarkan penelitian di University of New 

Zealand (Ikawati, 2007). 

Alasan utama pemilihan mikroalga dalam hal ini, 

alga hijau sebagai biota yang dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk mengurangi emisi CO2 adalah 

karena meskipun jumlah biomassa  hanya 0,05% 

biomassa tumbuhan darat namun jumlah karbon 

yang dapat digunakan dalam proses fotosintesis 

sama dengan jumlah C yang difiksasi oleh tumbuhan 

darat. (Bishop & Davis, 2000). Ditinjau secara 

biologi, alga adalah kelompok tumbuhan yang 

berklorofil yang terdiri dari satu sel atau banyak sel 

dan berbentuk koloni. Di dalam alga terkandung 

bahan-bahan organik seperti polisakarida, hormon, 

lipid, vitamin, mineral, dan juga senyawa bioaktif 

Menurut (Briggs, 2004), alga mengandung 

minyak lebih dari 50 % beratnya. Minyak nabati 

dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

biodiesel. Mengingat besarnya manfaat alga dalam 

penyediaan energi yang terbarukan  serta dengan 

mempertimbangkan dari hasil penelitian Surfactan 

and Bioenergy Research Center (SBRC) IPB, maka 

dipilih dari golongan alga hijau yaitu 

Nannochloropsis Oculata yang mengandung minyak 

sebesar 68% sehingga berpotensi menghasilkan 

minyak alga yang baik untuk membuat biodiesel. 

 

Tabel.1 Kandungan komponen dalam 

Nannochloropsis oculata 

Keterangan 
Persentase 

kanduangan (%) 

Dry Weight 

Calories from 10 ml dry weight 

Protein 
Carbohydrate 

Lipid (Total) 
Vitamin C 

Chlorophyl A 

         18.4 

         44.4 

         52.11 
         16 

         16.7 
         0.85 

         0.89 

(Sumber : http://www.reed-mariculture.com/; 2009) 

 

Pada penelitian tentang Teknologi Penyerapan 

Karbondioksida dengan Kultur Fitoplankton pada 

Fotobioreaktor, memberikan hasil dan indikasi yang 

positif akan kemampuan fitoplankton dalam 

mereduksi kandungan CO2 yang di injeksikan 

kedalam fotobioreaktor (Setiawan dkk, 2008). 

Penelitian lainnya seperti yang dilakukan (Ismi, 

1996), diketahui pertumbuhan  populasi 

Nannochloropsis oculata dapat dipengaruhi oleh 

suhu dan salinitas yang berbeda-beda, pada 

penelitian yang ia lakukan tidak menggunakan CO2 

murni dan dilakukan secara batch. Sedangkan 

penelitian mengenai pereduksian gas CO2 

menggunakan mikroalga telah dilakukan oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global
http://www.reed-mariculture.com/
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(Hernadi & Purwanto, 2009), yang menunjukkan 

bahwa proses reduksi gas CO2 menggunakan 

mikroalga dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 input 

dan intensitas cahaya, namun masih terdapat 

kekurangan yaitu belum diketahuinya  berapa lama 

penyerapan maksimum  yang dilakukan mikroalga 

Nannochloropsis oculata dalam mereduksi CO2 

sehingga perlu diketahui berapa lama mikroalga 

mampu menyerap CO2 sampai kadar penurunan 

konsentrasi CO2 konstan. 

 

Metodologi 

 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian 

adalah mikroalha jenis Nannochloropsis oculata dan 

air laut yang berasal dari Balai Besar Pengembangan 

Budi Daya Laut Lampung, pupuk conwy, gas CO2 , 

Larutan Ca(OH)2 ,dan udara. Sedangkan alat-alat 

yang digunakan yaitu gelas ukur, fotobioreaktor, 

tabung CO2, aerator, flowmeter gas, lampu 

fluorescent, selang, distributor, pH meter. 

 

Prosedur 

 

 Prosedur kerja yang dilakukan adalah rangkai 

aliran gas dari tabung gas CO2 dan aerator ke  

flowmeter yang berguna untuk mengatur laju alirnya. 

Setelah dari flowmeter gas dialirkan ke tabung 

pembagi laju alir sebelum dialirkan ke fotobiorektor. 

Selain itu, ukur juga intensitas cahaya matahari 

dengan menggunakan luxmeter. Atur laju alir gas 

CO2 dengan laju alir total kemudian dikalikan 100 

maka diperoleh konsentrasi CO2 yang diinginkan 

dalam satuan persen ( % ). Sambungkan aliran gas 

dari tabung pembagi gas ke fotobioreaktor. Ukur 

kadar CO2 input dengan larutan Ca(OH)2, dilakukan 

saat fotobioreaktor dalam keadaan kosong. 

Konsentrasi gas CO2 diukur dengan mereaksikan gas 

selama 5 menit pada laju alir 1 Liter/menit di aliran 

yang akan masuk fotobioreaktor dengan 20 mL 

larutan Ca(OH)2 1 M untuk diambil nilai pH-nya. 

Hal ini ditunjukkan oleh reaksi :  

 

   Ca(OH)2(l) + CO2(g)                 CaCO3(s) + H2O(l)  

 

setiap fotobioreaktor diisi dengan 1 liter kultur 

biakan yang terdiri dari 800 ml air laut (media 

kultur) dan 200 ml bibit alga. Ukur konsentrasi CO2 

keluaran setelah fotobioreaktor terisi oleh alga dan 

media kultur. Konsentrasi gas CO2 diukur dengan 

cara direaksikan dengan 20 ml larutan Ca(OH)2 1 M  

selama 5 menit pada laju alir keluaran tertentu untuk 

diambil nilai pH-nya. Pengukuran ini dilakukan 

untuk mengetahui besarnya konsentrasi CO2 yang 

tereduksi oleh alga dengan interval waktu 1 hari. 

Analisa ini dilakukan dari hari ke-0 sampai 

diperoleh nilai penyerapan CO2 pada usia alga 

tertentu (hari ke-n). Persentase penyerapan 

konsentrasi CO2 diperoleh dengan cara :   

                
                      

          
      

Dengan cara di atas maka akan diketahui jumlah 

penyerapan CO2 setiap interval waktu.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 

 Pada Gambar 1 menunjukan bahwa salinitas 30 

ppt penyerapan CO2 maksimum pada rentang nilai 

yaitu sebesar 63,769 % yang dicapai pada hari ke 10 

sampai hari ke-12. Pada kondisi ini penyerapan gas 

CO2 yang dilakukan oleh mikroalga paling efektif, 

dikarenakan kondisi salinitas 30 ppt ini merupakan 

kondisi salinitas normal untuk pengkulturan, 

sedangkan penyerapan CO2 dengan salinitas 20 ppt 

sebesar 47,955 % dimulai pada hari ke 9 dan 10, 

sedangkan pada salinitas 40 ppt penyerapan yang 

terjadi berlangsung lambat dan hanya mampu 

menyerap CO2 tertinggi sebesar 12,559 % pada hari 

ke 9 dari konsntrasi CO2 input 3%. 

 

 
Gambar 1. Kurva Penurunan Kosentrasi CO2 pada 

konsentrasi CO2 input 3 %  dengan 

berbagai salinitas 

  

 Pada percobaan kedua penyerapan CO2 

menggunakan Nannochloropsis oculata pada 

salinitas yang berbeda, yaitu 20 ppt, 30 ppt dan 40 

ppt dengan konsentrasi CO2 input sebesar 9 % 

didapatkan kurva yang ditunjukan pada Gambar 2. 

Dari gambar, nampak bahwa pada salinitas 30 ppt 

masih yang terefektif dengan mempunyai 

penyerapan CO2 sebesar 16,185 % terjadi pada hari 

ke-10 pengkulturan, kemudian pada salinitas 20 ppt 

sebesar 13,494 % pada hari ke-9 pengkulturan, 

sedangkan pada salinitas 40 ppt penyerapan yang 

terjadi sebesar 4,646 % pada hari ke-8 pengkulturan. 

 %
P

e
n

ye
ra

p
an

 C
O

2
 

Hari ke- 
20 ppt  30 ppt  40 ppt



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

 

199 
 

 
Gambar 2. Kurva Penurunan Kosentrasi CO2 pada     

konsentrasi CO2 input 9%   dengan 

berbagai salinitas 

  

 Dalam percobaan ketiga penyerapan CO2 

menggunakan Nannochloropsis oculata pada 

salinitas yang berbeda, yaitu 20 ppt, 30 ppt dan 40 

ppt dengan konsentrasi CO2 input sebesar 15 % 

didapatkan kurva seperti ditunjukan pada gambar 3.  

Pada gambar dibawah nampak bahwa pada salinitas 

30 ppt masih tetap yang terbaik dibandingkan 

dengan salinitas lain nya, karena mikroalga mampu 

menyerap CO2 input 15% tertinggi, yaitu sebesar 

4,771 %. kemudian pada salinitas 20 ppt sebesar 

4,074 %, sedangkan salinitas 40 ppt sebesar 1,004 % 

 

 
Gambar 3. Kurva Penurunan Kosentrasi CO2 pada 

konsentrasi CO2 input 15 %    dengan 

berbagai salinitas. 

 
 Gambar 4 terlihat bahwa mikroalga pada hari ke-

7 penyerapan CO2 tertinggi pada salinitas 30 ppt 

dengan konsentrasi CO2 3% mampu menyerap 

sebesar 59,052%, sedangkan pada salinitas 20 ppt 

pada konsentrasi CO2 3% sebesar 39,788% dan pada 

salinitas 40 ppt dengan konsentrasi CO2 3% sebesar 

10,442%. 

 Trand dari Gambar 4 menunjukan semakin besar 

CO2 masukan akan menurunkan kemampuan 

mikroalga Nannochloropsis oculata dalam menyerap 

CO2 yang diberikan, serta salinitas yang berbeda-

beda dapat mempengaruhi juga penyerapannya. Hal 

ini dikarenakan mikroalga mempunyai kemampuan 

adaptasi untuk pertumbuhan yang sesuai dengan 

kondisi aslinya 

 
Gambar 4. Perbandingan penyerapan CO2 pada hari    

ke-7  

  
 Pada percobaan terlihat bahwa Nannochloropsis 

oculata mempunyai kisaran konsentrasi CO2 yang 

dapat diserap dan salinitas untuk perkembangannya, 

hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Ismi,1996) yang menyatakan bahwa salinitas 

kisaran salinitas optimum dari Nannochloropsis 

oculata sebesar 25 ppt – 35 ppt serta hasil penelitian 

(James et al, 1989) yang menunjukan kisaran 

salinitas untuk pertumbuhan optimum pada 31 ppt 

dan temperature 22 
o
C.  

 Pada salinitas 30 ppt diperoleh penyerapan CO2 

yang baik, dikarenakan kondisi salinitas 30 ppt ini 

merupakan kondisi salinitas normal untuk 

pengkulturan sehingga kondisi lingkungan sangat 

mendukung untuk pertumbuhannya. Salinitas dapat 

mempengaruhi proses metabolisme pada 

Nannochloropsis oculata dikarenakan berguna untuk 

mempertahankan tekanan osmotik antara 

protoplasma dan air sebagai lingkungan hidupnya, 

Sehingga pada salinitas 30 ppt mikroalga 

Nannochloropsis oculata mempunyai perkembangan 

lebih baik dibandingkan dengan salinitas yang lain. 

 Pada setiap percobaan penyerapan CO2 dapat 

dilihat penyerapan pada awal pengkulturan hanya 

sedikit konsentrasi CO2 yang mampu diserap, hal ini 

dikarenakan Nannochloropsis oculata mengalami 

adaptasi terhadap lingkungan kultur yang baru. Hal 

ini mengakibatkan penyerapan CO2 sangat sedikit 

dan cenderung konstan, sehingga pembacaan di pH 

meter tidak jauh berbeda dengan penyerapan pada 

saat pertama kali dilakukan pengukuran. Seiring 

bertambahnya waktu, Nannochloropsis oculata 

mampu beradaptsi, namun penyerapan yang terjadi 

terhadap konsentrasi CO2 berbeda-beda.  

 Pada konsentrasi CO2 input 3 % dan salinitas 30 

ppt adalah yang terbaik dengan penyerapan tertinggi 

sebesar 63,769 %. Hasil ini berbeda dengan yang 

diperoleh (Hernadi ,2009) yang memvariasikan 

intensitas cahaya dan konsentrasi CO2 input, dimana 

penyerapan CO2 tertinggi sebesar 49,5% pada 1250 

lumen dan 9% CO2 dengan menggunakan mikroalga 

yang sama. Hal ini mungkin di sebabkan kurang 

ketelitian dalam pengukuran pH meter dari CO2 

yang keluar fotobioreaktor. Pada penelitian-
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penelitian lain menyebutkan rata-rata penyerapan 

tertinggi diperoleh pada konsentrasi CO2 input yang 

rendah, karena semakin besar konsentrasi CO2 yang 

masuk dalam kultur maka temperatunya akan 

semakin rendah dan pH kultur mengalami 

penurunan yang dapat mengakibatkan 

pertumbuhannya lambat sehingga penyerapan CO2 

tidak maksimal. Hal ini diperkuat denagan hasil 

penelitian  (Sheng-Yui et al 2009) yang melakukan 

penelitian dengan Nannochloropsis oculata, hasil 

penelitian bahwa persentase tertinggi penyerapan 

CO2 terjadi pada konsentrasi CO2 2% sebesar 47%. 

 

Tabel 2. Hubungan CO2 dalam air dengan suhu 
Suhu 

(oC) 

CO2 

(mg/L) 

Suhu 

(oC) 

CO2 

(mg/L) 

Suhu 

(oC) 

CO2 

(mg/L) 

0 1,10 11 0,74 21 0,54 

1 1,06 12 0,72 22 0,52 

2 1,02 13 0,69 23 0,51 

3 0,99 14 0,67 24 0,50 

4 0,94 15 0,65 25 0,48 

5 0,91 16 0,62 26 0,46 

6 0,88 17 0,60 27 0,45 

7 0,86 18 0,59 28 0,44 

8 0,82 19 0,58 29 0,43 

9 0,79 20 0,56 30 0,42 

10 0,76     

Sumber:http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456   

789/18272/4/Chapter%20II.pdf) 

   

 Konsentrasi CO2 masukan semakin besar akan 

berdampak pada temperatur kultur yang menurun, 

sehingga untuk pengkulturan yang dilakukan 

didalam fotobioreaktor dengan intensitas cahaya  

4000 lux sehingga penyerapan CO2 manjadi kurang 

efektif. Namun apabila pengkulturan dilakukan 

dengan intensitas cahaya yang tinggi yang berakibat 

suhu lingkungan meningkat maka kultur akan 

menyesuaikannya namun tak terlalu signifikan. Hal 

ini disebabkan pada intensitas cahaya yang tinggi 

terjadi photo-inhibition. Photo-inhibition 

mengakibatkan pertumbuhan mikroalga melambat.  

Peristiwa tersebut diakibatkan oleh  reaksi foto-

oksidasi di dalam sel karena cahaya yang berlebih 

tidak dapat diserap oleh bagian-bagian yang terlibat 

dalam fotosintesi (Barnes dan Mann 1999).   
 

 

Kesimpulan 

  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, Konsentrasi CO2 input yang rendah dan 

salinitas yang sesuai dengan habitatnya akan 

memberikan penyerapan konsentrasi CO2 yang 

efektif. Konsentrasi CO2 input 3 % dengan salinitas 

30 ppt menghasilkan persentase penyerapan 

konsentrasi CO2 tertinggi sebesar 63,769
 

%. 

Persentase penyerapan konsentrasi CO2 terendah 

terjadi pada konsentrasi CO2 input 15 % dengan 

salinitas 40 ppt sebesar 1,004 x  %. 
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Anaerobic Digestion of Mix Industrial Waste Water Using Upflow Anaerobic Sludge 
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ABSTRACT 

 

     The aim of this experiment is to learnt about the digestion of mix waste water cosist of tapioca, sugar and 

palm oil waste water with biological anaerobic process using upflow anaerobic sludge blaket (UASB) reactor 

series, and sludge active mikroorganism starter as a degradation of microorganism and to know the process 

characteristic of waste water digestion with high variation of COD. Sugar waste water taken from PTPN VII. 

Bunga Mayang. Tapioca waste water taken from Tepung Tapioka Rakyat Industry (Ittari) in Desa Bumi 

Batang Hari East Lampung and palm oil waste water taken from PTPN VII Rejosari. In this experiment 

studied about the influences reactor adding from 1 to 2 units reactors in series, and COD increase to 5.000, 

15.000, 25.000 and 30.000 mg/L with time 4, 6, 8, and 10 hours, and with pH and nutrition in natural. The 

efficiency of COD reduction result was good enough, it’s about 89,2%-92,4%. The gas Accumulation average 

resulted in avery experiment was in 4-10 ml/day. The Nature pH and nutrition was not influent the 

degradation process and effluent from reactor has pH about 5-6,8. 

 
Keywords : Anaerobic, reactor UASB series, biogas, a mixture of liquid waste 

PENDAHULUAN 

 

 Industri gula tebu, industri tepung tapioka dan 

pabrik pengolahan minyak kelapa sawit 

menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar 

dengan konsentrasi karbon masing-masing sebesar ± 

4.000 mg COD/L, ± 30.000 mg COD/L dan 50.000 

mg COD/L (Ahmad dkk, 2003). Secara kuantitas, 

proses produksi ketiga jenis industri tersebut 

menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar, yaitu: 

pengolahan 1 ton singkong menjadi tepung tapioka 

menghasikan sekitar 4.000-6.000 liter limbah cair 

(Djarwati dkk, 1993), produksi 1 ton kelapa sawit 

mengeluarkan limbah cair sekitar 2.500-3.500 liter 

(Ahmad dkk, 2003) dan pengolahan 1 ton tebu per 

hari menghasilkan limbah cair sebesar 5000 liter 

(Mintati, 2002). Sistem pengolahan limbah cair 

lagoon/pond anaerobik terbuka yang diterapkan oleh 

ketiga industri tersebut akan merombak kandungan 

polutan karbon dan nitrogen menjadi gas metan, 

karbon dioksida, amoniak, hidrogen sulfida dan 

senyawa lainnya oleh mikroorganisme anaerobik 

(Kiely, 1997). Gas-gas tersebut kemudian terdispersi 

ke atmosfir/udara terbuka secara alami. Pengolahan 

dengan cara tersebut membutuhan kolam yang 

banyak dan besar sehingga memerlukan lahan yang 

luas. Selain gas metan, dispersi produk gas lain 

seperti CO
2 

ke lingkungan terbuka berpotensi 

menimbulkan pemanasan global dan meningkatkan 

polusi. Gas metan yang dihasilkan dari proses 

pengolahan limbah cair pabrik-pabrik tersebut dapat 

dijadikan sebagai sumber bahan bakar alternatif. 

Karena dapat menghasilkan biogas yang dapat 

diperbaharui dari sistem pengolahan anaerobik, 

limbah cair dipandang sebagai salah satu bahan yang 

dapat menyediakan sumber energi terbarukan 

(Chaiprasert dkk, 2003).  

 Alternatif  yang dapat dilaksanakan adalah 

dengan mengolah ketiga jenis limbah cair tersebut 

dalam suatu unit instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) khusus menggunakan teknologi proses sel 

terimobilisasi. Dengan cara tersebut, pihak industri 

hanya diwajibkan mengirim limbah ke komplek 

IPAL khusus, sehingga pabrik tidak akan terbebani 

biaya dan pengoperasian IPAL. Keuntungan yang 

akan diperoleh pihak pabrik adalah pembiayaan 

proses produksi pabrik dapat berkurang, sehingga 

harga jual produk pabrik ke masyarakat dapat 

diturunkan. Salah satu unit instalasi pengolahan air 

limbah industri (IPAL) dengan menggunakan 

teknologi sel terimobilisasi yaitu boireaktor UASB 

(Upflow Anaerobik Sludge Blanket). Penelitian 

tentang pengolahan limbah cair campuran dari tiga 

jenis industri tersebut dengan menggunakan 

teknologi proses anaerobik UASB telah dilakukan 

dan berjalan dengan baik (Widyantoro, dkk.2007). 

Pada riset tersebut, telah berhasil dieksplorasi 

kondisi operasi untuk pengolahan limbah cair 

gabungan. Reduksi COD limbah cair berada pada 

rentang yang baik, yaitu sekitar 63,20%-82,90% 

(rata-rata) dengan laju beban organik sebesar 10-90 

kg COD/m
3

/hari, sehingga proses degradasi limbah 

cair yang berasal dari campuran limbah cair industri 

menggunakan bioreaktor UASB merupakan 

alternatif yang baik. Dalam riset tersebut juga 

didapatkan bahwa pada kondisi pH-nutrisi alami 

dengan nilai pH 5,01-6,94 proses degradasi COD 

limbah cair campuran berjalan lebih maksimal.  

 Proses biodegradasi limbah cair campuran 

dengan menggunakan reaktor UASB telah dilakukan 

dan bekerja dengan baik, namun konsentrasi COD 
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effluent  yang dihasilkan dengan menggunakan 

reaktor UASB single belum dapat memenuhi standar 

bahan baku mutu yang dianjurkan pemerintah. Maka 

berdasarkan uraian tersebut, pengkajian lebih lanjut 

pengembahan sistem IPAL dengan teknologi sel 

terimobilisasi UASB disusun secara seri.  

Metode Penelitian 

 

2.1 Analisis Awal Kondisi Limbah Cair  
 Masing-masing limbah cair dan limbah cair 

campuran diukur nilai suhu, pH, COD, kandungan 

zat padat (TSS), dan tingkat kekeruhan (APHA, 

1992). Observasi inderawi juga dilakukan untuk 

mengetahui kondisi limbah cair secara cepat.  

 

2.2 Karakterisasi Umpan  
 Stok limbah cair industri gula, limbah cair 

industri tapioka, dan limbah cair industri kelapa 

sawit yang disimpan dalam tangki penampungan 

dicampur dengan perbandingan volume optimal 

yaitu 1: 1: 12 untuk umpan ke reaktor UASB 

sehingga diperoleh kandungan COD campuran awal 

diatas 20.000 mg/L yang kemudian dapat diencerkan 

sesuai umpan yang diinginkan ke reaktor UASB 

(Widyantoro dkk, 2008) dengan pH dan nutrisi 

alami (Metcalf dan Eddy, 1991).  

 

2.3 Lumpur Anaerobik Starter (Inokulum)  
 Lumpur berasal dari unit IPAL PPKS yang 

menggunakan proses anaerobik lagoon. Lumpur 

diambil dari bagian dasar dengan alat khusus sekitar 

2 liter dan kemudian disimpan dalam jeriken yang 

ditutup rapat. Inokulum disimpan dalam lemari 

pendingin sebelum digunakan. Analisis fisik dan 

kimia kondisi mikroba starter difokuskan pada suhu 

asal dan suhu sebelum dilakukan start-up, observasi 

visual, pH.  

 

2.4 Reaktor Start-Up  
 Seeding reaktor UASB dilakukan dengan 

menginokulasi lumpur inokulum sebesar 60% 

volume kerja reaktor. Selanjutnya umpan dengan 

konsentrasi awal sekitar 5.000 mg/L dengan pH 

alami dialirkan secara batch recycle beberapa hari 

sampai kondisi stabil yakni reduksi COD mencapai 

80%. Selama proses start-up tersebut, observasi 

difokuskan pada reduksi konsentrasi COD. pH 

influen diamati setiap hari, jika pH umpan kurang 

dari 5 maka dialirkan umpan baru kedalam reaktor 

UASB.  

 

2.5 Eksperimen  
 Setelah reduksi 80% COD, reaktor siap untuk 

dioperasikan pada kondisi yang divariasikan. Umpan 

dipersiapkan pada konsentrasi COD 5000, 15.000, 

25.000, 30.000 mg/l. Konsentrasi COD influen 

dinaikkan secara bertahap dari 5.000 hingga 

konsentrasi maksimum 30.000 mg/l sambil diperiksa 

konversi COD. Variasi lain yang ditinjau adalah 

waktu limbah cair didalam reaktor (HRT) yaitu 4, 6, 

8, dan 10 jam. 

 

2.6 Rancangan Percobaan  
 Rancangan percobaan dalam penelitian ini 

menggunakan metode rancangan full factorial.  

Kondisi yang dianggap sebagai kelompok adalah 

kelompok waktu pengamatan. Lama waktu 

pengamatan untuk setiap kondisi perlakuan adalah 8 

hari, dan proses berlangsung secara 

berkesinambungan (continue), tanpa dilakukan 

replikasi (pengulangan). Kondisi perlakuan terdiri 

atas kondisi perlakuan dengan 6 faktor pengamatan, 

yaitu COD influent dan effluent, TSS influent dan 

effluent, pH influent dan effluent, Kekeruhan influent 

dan effluent, dan produksi gas. Formulasi rancangan 

percobaan diuraikan dalam Tabel 1.   

Parameter Percobaan :  

Konsentrasi COD influen (mg/l) = 5000, 15.000, 

25.000, 30.000 

Hydraulic Retention(HRT) = 10 jam, 8 jam, 6 jam, 4 

jam  

Kandungan nutrisi  = Nutrisi alami  

pH umpan    = pH alami 

 

Tabel 1. Rancangan Percobaan 

Run COD (mg/l) HRT (jam) 

Start 5000 10 

1 15000 10 

2 25000 10 

3 30000 10 

4 5000 8 

5 15000 8 

6 25000 8 

7 30000 8 

8 5000 6 

9 15000 6 

10 25000 6 

11 30000 6 

12 5000 4 

13 15000 4 

14 25000 4 

15 30000 4 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil  

 Nilai akhir dari setiap faktor yang diamati pada 

setiap kondisi dalam eksperimen dapat dilihat pada 

Tabel 4.2.  Dari Tabel dapat diketahui bahwa nilai 

akhir reduksi kandungan COD limbah cair berada 

pada rentang 77.08 %-92,40 %, pH akhir berada 

pada interval 5,0-6,9; kandungan TSS adalah sekitar 

69-1.120 mg/L dan turbiditas pada nilai 109-1.543 

FAU, serta produksi gas rata-rata yang dihasilkan 

3,14-6,47 (ml/hari).     
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Tabel 2 Hasil nilai faktor pada setiap run (perlakuan) 

 

Run 

Nilai Akhir Tiap Pengamatan 
Nilai 

Rerata 

Reduksi 

COD 

Turbi

ditas 

TSS 
pH 

Produksi 

Gas 

1 92,40% 586 441 6,7 3,14 

2 89,68% 507 423 6,2 4,71 

3 90,63% 497 352 6,4 5,49 

4 89,96% 203 151 5,8 3,33 

5 90,33% 660 451 6,6 4,90 

6 89,72% 516 420 6,3 4,91 

7 89,63% 498 351 6,4 6,08 

8 90,00% 205 150 6,3 5,29 

9 89,93% 447 328 6,6 5,69 

10 89,40% 382 380 5,9 5,69 

11 89,16% 187 140 6,3 4,90 

12 89,92% 207 152 6,5 4,71 

13 89,67% 327 244 6,8 5,69 

14 89,52% 248 260 6,1 6,08 

15 89,76% 109 69 6,8 6,47 

 

3.2 Pembahasan 

     Pada fase start-up, konsentrasi limbah cair yang 

digunakan sebagai umpan untuk proses di bioreaktor 

secara batch adalah 5.000 mgCOD/L. Start-up 

proses ditinjau setiap hari, tetapi analisis COD 

dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali, hal ini 

dikarenakan perubahan nilai COD yang belum 

terlalu besar pada rentang satu hari. 

     Semakin lama waktu operasi pendegradasian 

campuran limbah cair di dalam bioreaktor nilai 

reduksi COD akan semakin besar yang ditandai 

dengan semakin kecilnya nilai COD effluent. 

Pernyataan ini dapat dilihat pada 2 buah gambar di 

bawah ini. 

Gambar 4.20. Hubungan waktu start-up terhadap 

reduksi COD pada reaktor I 

 

 
Gambar 4.21. Hubungan waktu start-up terhadap 

reduksi COD pada reaktor II 

 

     Pada dua buah grafik di atas dapat dilihat bahwa 

proses adaptasi terhadap biodegradasi campuran 

limbah cair untuk mencapai kondisi degradasi COD 

yang stabil pada rentang 80%-83,66% sebelum 

masuk tiap run dengan pembebanan yang lebih 

tinggi memerlukan waktu tigabelas hari baik itu 

pada reaktor I maupun reaktor II. Pada hari kedua 

setelah reaktor beroperasi, nilai COD effluent pada 

reaktor I yaitu 3.780 mg/L (nilai reduksi COD  

24,4%), sedangkan pada reaktor II sebesar 3.710 

mg/L (nilai reduksi COD 25,8%). Nilai tersebut 

semakin meningkat sejalan dengan hari operasi 

dimana pada hari keempat reduksi COD pada 

reaktor I dan II telah mencapai  48% dan 48,2%; 

pada hari keenam reduksi untuk masing-masing 

reaktor sebesar 62,8% dan selanjutnya mencapai 

tingkat reduksi sebesar 83,66% dan 82,7% pada hari 

ketiga belas sehingga proses kontinyu dengan beban 

COD lebih besar dapat dilakukan. 

     Diperlukan reduksi COD hingga mencapi 80% 

sebelum dilanjutkan ke dalam proses kontinyu yaitu 

karena pada saat reduksi COD telah mencapai 80% 

maka kinerja mikoroorganisme dapat dikatakan 

telah stabil sedangkan jika nilai reduksi COD di 

bawah 80% kerja mikroorganisme belum dikatakan 

stabil karena jika di lanjutkan dengan proses 

kontinyu pada beban COD yang lebih tinggi 

mikroorganisme tidak akan dapat mereduksi COD 

dengan nilai yang tinggi atau dapat dikhawatirkan 

mikroorganisme tersebut akan mati. 

     Sebelum dilakukan proses kontinyu terlebih 

dahulu dua buah reaktor dihubungkan secara seri. 

Setelah reaktor beroperasi dalam tahap start-up 

selama 13 hari, kemudian dilanjutkan dengan proses 

kontinyu untuk melihat kinerja Bioreaktor UASB.  

     Proses kontinyu dilakukan bertahap dari 

konsentrasi COD 15.000, 25.000 dan 30.000 mg/L, 

dan kemudian dilakukan pengulangan, namun 

dimulai dari konsentrasi COD 5.000 mg/L hingga 

30.000 mg/L dan seterusnya. 

     Reduksi akhir pada setiap run hampir memiliki 

nilai yang sama yaitu 90%, sehingga dari hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme yang 

berasal dari lumpur anaerobik aktif yang diambil 

dari unit pengolahan limbah cair pabrik CPO dapat 

beraktivitas dengan baik dalam campuran limbah 

cair yang digunakan, meskipun limbah cair pada 

influent diambil dari IPAL kolam pertama yang 

masih mengandung bahan pencemar yang tinggi.   

     Peningkatan konsentrasi COD umpan untuk tiap 

run mengakibatkan turunnya nilai reduksi COD 

limbah cair, tetapi hal tersebut berlangsung hanya 

dalam sementara waktu dimana, seperti diuraikan 

dalam gambar di atas, mikroorganisme mulai 

menunjukan peningkatan aktivitas reduksinya 

kembali 1(satu) hari berikutnya setelah dilakukan 

perubahan nilai COD umpan. 

     Pada konsentrasi COD 30.000 mg/L 

menghasilkan reduksi yang cukup baik yaitu 

89,76%., pada run ke-15 ini dapat dikatakan bahwa 

mikroorganisme yang berasal dari lumpur anaerobik 

aktif yang diambil dari unit pengolahan limbah cair 
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pabrik kelapa sawit dapat beraktivitas dengan tinggi 

dalam campuran limbah cair yang digunakkan, 

meskipun dalam campuran influent limbah cair 

kelapa sawit dan limbah cair gula diambil dari 

kolam pertama pengolahan limbah. 

 

KESIMPULAN 

1. Proses reduksi kandungan COD limbah cair 

campuran pada saat start-up berlangsung dengan 

waktu relatif cepat, meskipun limbah sawit di ambil 

dari kolam pertama, yang masih mengandung bahan 

pencemar yang tinggi. Hal ini menunjukkan  

mikroorganisme yang berasal dari lumpur anaerobik 

aktif masih dapat beraktivitas dengan tinggi dalam 

campuran limbah cair yang digunakan. 

2. Rentang hasil reduksi kandungan COD limbah 

cair yang diumpankan pada setiap kelompok 

eksperimen cukup baik, yaitu 89%-92,4%. Sehingga 

penggunaan bioreaktor UASB untuk proses 

degradasi campuran limbah cair industri merupakan 

alternatif yang cukup baik. 

3.Jumlah gas yang terakumulasi berada pada rentang 

rata-rata 2,6-5,9 mL/hari, akumulasi gas tersebut 

juga tidak mengindikasikan total gas yang dihasikan, 

karena kendala penelitian seperti aliran gas yang ikut 

terbawa bersama effluent menuju ke tangki settler 

masih terjadi. Selain itu pengukuran gas ini juga 

dipengaruhi oleh keakuratan penggunaan gas 

metering unit yang digunakan. 

4. pH alami inffluent yang diumpankan cenderung 

bersifat asam dengan nilai 4,1-4,9. Namun kondisi 

ini tidak mempengaruhi kinerja dari bioreaktor 

UASB. Dan effluent dari reaktor ini mempunyai pH 

yang mendekati netral dengan rentang pH 5,2-6,8. 

5. Lumpur anaerobik yang terdapat di reaktor UASB 

cukup efektif dalam menyaring kandungan TSS 

inffluent dan mereduksi tingkat kekeruhanya, tetapi 

nilai TSS dan kekeruhan effluent masih tinggi jika 

dibandingkan dengan standar baku mutu industri, 

sehingga dibutuhkan penanganan lebih lanjut akan 

hal tersebut. 
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email : harto_berg@yahoo.com 

 

Abstract 
The needs of Furfural as solvent in purify extraction of lubricating oil as well as other requirement in so 

many chemical industries in Indonesia is the existing still be chockablock import. In spite of many 

agricultural wastes containing pentosan as furfural source are available in our state, for example : corncobs 

(30 %), bagasse ( 25%), hay and generally agricultural solid waste Corncobs waste hydrolysis with various 

sour catalyst types is done with digester 500 L at operation condition (pressure 6 Bar, temperature 157 oC, 

operating time 2 hour) obtained furfural. One of factor influencing furfural yield in process of this hydrolysis 

is acid catalyst type is the other factor is operation parameters. In this research applied some acid catalysts 

(sulfuric acid, chloride acid and posfat acid) to know best catalyst type to get furfural. After digestion around 

2 hour at operating condition the vapour in digester is discharged. Here in after direct digester exit vapour is 

overcome to distilation column , so that happened fractionation and gets distillate in two phases : furfural 

rich phase ( 94 % mass) and rich phase of water. Furfural release from digester also can be assisted with 

stream open steam which come into dilution in digester and also stream through via coil. In this research 

hydrolysis process and continued with stream open steam is obtained sulphate acid catalyst as best catalyst 

of which can give best furfural raw estimated 2,46 L for every 60 kg corncobs waste (dry oven) with steam 

injection only once.  

Keyword : furfural ; hydrolysis ; catalyst; pentosan; corncobs 

 

Pendahuluan  

 

Sebagai negara agraris, Indonesia selayaknya 

mengembangkan teknologi pengolahan produk 

pertanian dan perkebunan, termasuk juga teknologi 

pemanfaatan biomassa atau limbah padat 

lignoselulosa. Pemanfaatan biomassa ini dapat 

diharapkan memberi nilai tambah pada tingkat 

petani, pengurangan beban pembuangan limbah dan 

diversifikasi sumber bahan kimia. Beberapa negara 

maju, dan bahkan USA menaruh perhatian besar 

pada pengembangan teknologi pemanfaatan 

biomassa ini, misalnya [Hettenhaus, Wooley and 

Wiselogel, 2000].  

Tongkol Jagung merupakan salah satu limbah 

lignoselulosa yang cukup potensial sebagai sumber 

bahan kimia, karena mengandung komponen utama : 

selulosa (bahan pulp), hemiselulosa (bahan xylose 

atau C5-sugars, dan furfural) dan lignin (untuk 

binder, surfactant, dan lain-lain). Salah satu 

pengembangan yang menarik adalah produksi 

furfural karena tongkol jagung mengandung 30 % 

pentosan yang merupakan sumber furfural. Furfural 

sangat menarik untuk dikembangkan karena bahan 

kimia ini mempunyai banyak kegunaan antara lain : 

sebagai solvent dalam proses produksi minyak 

pelumas dikilang minyak, untuk memproduksi 

plastik, ekstraksi untuk mineral oils, aditif untuk 

bahan bakar, resin dan lain-lain (Retno Sumekar, 

dkk., 1993).  

Peluang pasar furfural di Indonesia cukup luas 

mengingat kebutuhan furfufal Indonesia masih 

dipenuhi dengan impor. Produksi dan konsumsi 

furfural dunia disajikan di Tabel 1.
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Tabel 1. Produksi dan konsumsi furfural dunia, 2001 

 

Melalui proses hidrolisis dengan katalis asam sulfat 

encer, limbah tongkol jagung tersebut dapat diolah 

menjadi furfural. Proses hidrolisis telah dilakukan 

dengan menggunakan Digester kapasitas 500 L. 

Hidrolisis pada tekanan sekitar 6 bar (temperatur 

157oC) menghasilkan hidrolisat dengan kandungan 

furfural yang berbeda tergantung konsentrasi katalis 

dan parameter operasi lainnya (Susanto, H et al, 

2004). Selanjutnya furfural dipisahkan dari 

hidrolisat dengan cara distilasi azeotropik pada 

tekanan atmosferik.  

Secara ringkas mekanisme reaksi pembentukan 

furfural dapat dituliskan sebagai berikut:  

[C5H8O4]n + n H2O n C5H10O5  

(pentosan) (pentosa)  

C5H10O5 C5H4O2 + H2O  

(furfural)  

C5H4O2 CH3COOH + CH3OH + senyawa 

organik lain  

(asam asetat) (metanol)  

Furfural ditemukan oleh Dobereiner pada 1832. 

Sembilan puluh tahun kemudian, sekitar 2000 

penyelidikan dilaporkan dalam literatur, tetapi pada 

1920 belum ada produksi komersial furfural. 

Penelitian yang dilakukan pada tahun tersebut untuk 

produksi pakan ternak dengan cara acid digestion 

oat hull, Brownlee menemukan uap furfural dalam 

digester. Furfural pertama diproduksi oleh The 

Quaker Oats Company pada Februari 1922 untuk 

produksi resin fenolik.  

Pembentukan furfural dapat dinyatakan sebagai 

reaksi berurutan berikut :  

[C5H8O4]n + n H2O n C5H10O5  

(pentosan) (pentosa)  

C5H10O5 C5H4O2 + H2O  

(furfural)  

C5H4O2 CH3COOH + CH3OH + senyawa 

organik lain  

(asam asetat) (metanol)  

Perolehan furfural menurut stokiometri reaksi di atas 

adalah 73 g per 100 g pentosan. Pembentukan 

furfural tidak dapat dilakukan secara keseluruhan 

dari kandungan pentosan yang terdapat dalam bahan, 

karena selama waktu proses pembentukan molekul 

furfural ini sebagian akan terdegradasi berubah 

menjadi bahan lain seperti asam asetat, metanol dan 

senyawa organik lain.  

Melalui proses hidrolisis dengan katalis asam sulfat 

encer, limbah tongkol jagung tersebut dapat diolah 

menjadi furfural. Proses hidrolisis telah dilakukan 

dengan menggunakan Digester kapasitas 500 L. 

Hidrolisis pada tekanan sekitar 6 bar (temperatur 

157 oC) menghasilkan hidrolisat dengan kandungan 

furfural yang berbeda tergantung konsentrasi katalis 

dan parameter operasi lainnya. Selanjutnya furfural 

dipisahkan dari hidrolisat dengan cara distilasi 

azeotropik pada tekanan atmosferik.  

Pada penelitian dan pengembangan unit produksi 

furfural ini mempunyai tujuan sebagai berikut :  

- memanfaatkan limbah agrikultur berupa tongkol 

jagung yang tersedia cukup banyak di Indonesia.  

- Menentukan jenis katalis terbaik untuk 

memperoleh furfural dari limbah tongkol jagung. 

 

Bahan dan Metode Penelitian  
Bahan :  

Bahan baku yang dipergunakan pada proses 

hidrolisis ini berupa tongkol jagung utuh. Tongkol 

jagung utuh sebelum hidrolisis terlebih dahulu 

diukur kadar airnya untuk menentukan berat kering 

sebenarnya.  

Sedangkan beberapa jenis katalisator yang 

digunakan terdiri dari asam sulfat, asam klorida dan 

asam phosfat dengan berbagai perbandingan volum 

terhadap berat kering oven tongkol jagung.  

Metode Penelitian :  

mempersiapkan bahan baku berupa tongkol 

jagung kering udara sebanyak 60 kg.  

No.  Negara  Produksi  Konsumsi  
raw 

material  

furfural  

ton/year  

Furfural  

ton/year  

furfuril alkohol  

ton/year  

1.  China  corn cobs  200,000  5,000  6,000  

2.  USA  8,000  20,000  

3.  Thailand  corn cobs  8,500  

4.  Taiwan  5,000  5,000  

5.  Japan  6,000  15,000  

6.  Dominican 

Republic  

bagasse  32,000  

7.  South America  5,000  10,000  

8.  South Africa  bagasse  20,000  2,000  6,000  

9.  Spain  corn cobs  6,000  

10.  Middle East  7,000  

11.  India and others  corn cobs and bagase  15,000  

12.  Russia  corn cobs  unkown  

13.  Europe  12,000  7,000  

14.  UK  12,000  

15.  Germany  18,000  

16.  Others  > 50,000  31,000  

Total  50,000 -100,000  130,000  

Total  > 280,000  200,000 – 250,000  
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memasukkan tongkol jagung tersebut ke dalam 

Digester melalui tutup atas kemudian ditekan-tekan 

hingga lebih padat, larutan asam dengan berbagai 

volum dari bahan baku kering dibuat dan disiapkan 

untuk dimasukkan ke dalam Digester sampai 

tongkol jagung terendam  

pemeriksaan tutup atas dan bawah, sambungan-

sambungan perpipaan dan intrumen-instrumen 

seperti suhu, tekanan pada Digester sampai kuat dan 

tidak bocor.  

menyiapkan kukus pada tekanan P : 8 kg/cm2 dari 

Boiler untuk dialirkan ke Digester dengan cara 

membuka kran pada sambungan coil besar di dalam 

Digester, sampaii mencapai suhu cairan Digester T : 

150 - 160 oC, kran pada sambungan coil besar 

ditutup.  

pada suhu Digester T : 150 - 160 oC dan tekanan 

terbaca 6 kg/cm2, suhu proses hidrolisis 

dipertahankan pada suhu T : 150 - 160 oC selama 

waktu t : 2 jam, untuk mempertahankan suhu T : 150 

– 160 oC difungsikan coil pemanas didalam Digester 

dengan cara membuka kran kecil dibuka/ditutup.  

setelah proses hidrolisis dipertahankan selama t : 

2 jam dan tekanan P : 6 kg/cm2 pada Digester kran 

atas pada digester dibuka pelan-pelan dan dialirkan 

ke dasar distilasi reboiler, sesaat sampai mencapai 

suhu T : 100 oC.  

selama proses distilasi berlangsung, uap kaya 

furfural mengembun pada bagian atas kolom dan 

sebagian dimasukkan kembali kedalam kolom isian 

sebagai refluk total dengan cara gravitasi aliran 

embunan, furfural diambil pada lapisan bagian bawa 

dengan cara membuka kran penampung, furfural 

terambil rata-rata 150 ml dan dikumpulkan sampai 

proses pemisahan selesai.  

pada saat tekanan dalam digester mencapai P : 0,5 

kg/cm2 dilakukan injeksi uap (open steam) atau ke 

coil pemanas hingga P : 6 kg/cm2, pada saat injeksi 

kran ke kolom distilasi tetap dalam keadaan terbuka.  

proses pemisahan dan hidrolisis dipandang selesai 

bila mana pemisahan furfural dan air sudah nampak 

berkurang atau tidak ada lagi dengan cara 

pengamatan melalui selang transparan dan 

diletakkan dibawa kondensor, butiran-butiran 

berwarna kuning transparan.  

 

Hasil dan Pembahasan  
Parameter yang dipelajari dalam penelitian ini 

meliputi pengaruh konsentrasi beberapa jenis katalis 

asam terhadap perolehan furfural pada kondisi 

operasi (P : 6,5 bar temperatur 157 oC dan waktu 

hidrolisis 2 jam), dengan perbandingan cairan dan 

padatan kurang lebih 5 (L/S = 5 – 5,5 L/kg). Hasil 

percobaan hidrolisis tongkol jagung dengan berbagai 

konsentrasi pada beberapa jenis katalis untuk 

memperoleh furfural dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Percobaan 

Hidrolisis Tongkol 

Jagung 

Menggunakan 

Beberapa Jenis 

Katalis Asam Run  

Jenis Katalis  Jumlah Katalis  Liquor/solid 

(L/S), L/kg  

Perolehan 

furfural, 

mL/60 kg 

bonggol 

jagung 

kering  

Yield 

furfural, % 

berat  

(Densitas 

furfural 1,13 

gr/ml)  

Volum (ml)  

 

% katalis thd t.jagung (L/kg)  

A  Tanpa  -  -  5 – 5,5  425  0,80  

B.1  Asam Klorida  

(HCl)  

300  0,50  5 – 5,5  825  1,55  

B.2  700  1,17  5 – 5,5  980  1,85  

B.3  1000  1,67  5 – 5,5  1125  2,12  

B.4  2000  3,33  5 – 5,5  2100  3,96  

C.1  Asam Sulfat  

(H2SO4)  

300  0,50  5 – 5,5  1295  2,44  

C.2  700  1,17  5 – 5,5  2165  4,08  

C.3  1000  1,67  5 – 5,5  1885  3,55  

C.4  2000  3,33  5 – 5,5  995  1,87  

D.1  Asam Fosfat  

(H3PO4)  

300  0,50  5 – 5,5  1000  1,88  

D.2  700  1,17  5 – 5,5  1750  3,30  

D.3  1000  1,67  5 – 5,5  2120  3,99  

D.4  2000  3,33  5 – 5,5  2460  4,63  

 

 

 
Variasi Jenis KatalisTerhadap Perolehan Furfural 0 

500 1000 1500 2000 2500 3000 0 500 1000 1500 

2000 2500 Jumlah Asam (ml) Jumlah Furfural (ml) 

HCl H3PO4 H2SO4  

pelepasan tekanan  

6 0,5 barG  

digester  

500 L  

 
Gambar 1. Diagram Proses Hidrolisis dan Distilasi  

steam 

condensate 

fasa furfural 

uap 

reboiler 

packed column 

dekanter 

hydrolysate 

Gambar 2. Pengaruh Konsentrasi Katalis terhadap 

Perolehan Furfural  

Perolehan furfural tertinggi yang dicapai dalam 

penelitian ini adalah 2,46 L setiap 60 kg tongkol 

jagung kering dengan menggunakan katalis asam 

fosfat sebanyak 2000 ml dengan injeksi steam ke 

digester dilakukan hanya satu kali. Jumlah furfural 

yang diperoleh hampir 6 kali lebih banyak jika 

dibandingkan tanpa katalis. Secara teoritis dapat 

dijelaskan jika 60 kg tongkol jagung mengandung 

pentosan sebesar 30 % maka jumlah pentosan adalah 

18 kg. Konversi teoritis pentosan menjadi furfural 

menurut stokiometri reaksi sebesar 72 %, maka 

furfural yang akan terbentuk secara teoritis sebesar 

12 kg. Perolehan furfural yang diperoleh pada 

penelitian ini masih jauh dari teoritis, beberapa 

faktor penyebab mengapa perolehan ini masih jauh 

dari teoritis antara lain : injeksi steam dilakukan 

hanya satu kali, temperatur hidrolisis relatif masih 

rendah, furfural yang terbentuk sebagaian besar larut 

dalam hidrolisat, sebagian lagi terdegradasi menjadi 

senyawa organik lain, kemungkinan terjadi 

kebocoran dalam proses hidrolisis dan pada saat 

pelepasan uap dari digester.  

Upaya perbaikan proses masih akan dilakukan untuk 

meningkatkan konversi dan mengurangi degradasi 

furfural seperti peningkatan temperatur hidrolisis, 

pengaturan waktu pemasakan, ratio padatan dan 

cairan, waktu pelepasan tekanan digester, dan steam 

stripping yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

perolehan dan kinerja unit pemroses   

 

Kesimpulan  
Pada penelitian ini memberikan informasi bahwa 

pengaruh jenis katalis dalam proses hidrolisis 

mempengaruhi perolehan furfural sebagai berikut :  

- Perolehan furfural terbesar sebesar 2460 ml setiap 

60 kg tongkol jagung kering dengan jumlah asam 

fosfat sebesar 2000 ml pada kondisi operasi L/S = 5-

5,5 (L/kg) ; P = 6 kg/cm2 ; T = 157 oC ; waktu 

hidrolisis 2 jam  

- Katalis asam fosfat memberikan perolehan furfural 

5,8 kali lebih banyak dibandingkan tanpa katalis 

pada kondisi operasi yang sama  
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Abstract 

Since the global warming caused by CO2 emission is increasingly worring, the effort in reducing CO2 

emission is required. This research was carried out in order to determine the effect of CO2 – air input and 

salinity of cultured medium on the ability of Nannochloropsis oculata (NO) in removal of CO2 in air.The 

concentration of CO2 – air input was varied 3,9, and 15% and culted salinity 20, 30, and 40 ppt. The source 

of light is purely sun light, without additional source of light. The photobioreactor was filled with 1 liter 

cultured NO, and it was fed with CO2 – air mixture 3, 9, 15% and fixed salinity.The concentration of CO2 

output was measured daily. The results shown that salinity and CO2 – air concentration has significant effect 

on CO2 absorption of NO.The most suitable CO2 – air input is 9% and salinity of 40 ppt. 

Keywords: global warming, Nannochloropsis oculata, CO2 concentration, salinity 

 

Pendahuluan 

 

Penggunaan bahan bakar fosil (minyak, gas dan 

batubara), penebangan pohon, penggundulan hutan, 

dan pembakaran lahan juga turut menyumbang gas 

rumah kaca (Meiviana et al, 2004). Padahal hutan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mengurangi emisi terutama gas karbondioksida. 

Peningkatan kadar gas CO2  di atmosfer yang 

terjadi cukup signifikan selama 150 tahun terakhir 

sejak Revolusi Industri dari 280 ppm menjadi 379 

ppm pada tahun 2007 (wikipedia, 2009). Sedangkan, 

pada tahun 2008 kadar CO2 tercatat sebesar 383ppm 

(nrw,2008) .  

Peningkatan gas karbon dioksida (gas rumah 

kaca) akan mempengaruhi temperatur bumi. Suhu 

rata-rata global pada permukaan bumi telah 

meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama 

seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) menyimpulkan 

bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata 

global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan 

besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi 

gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. 

(wikipedia, 2009) 

Nannochloropsis oculata  merupakan 

fitoplankton yang dapat hidup di air laut, tidak 

berflagel, berwarna kehijauan, selnya berbentuk 

bola, dan berdiameter antara 2 - 4 μm. Mikroalga ini 

terpisah dengan divis Nannochloris karena tidak 

terkandungnya chlorophyll b dalam tubuhnya 

(http://tghnul.wordpress.com/; 2009). 

Meskipun demikian mikroalga ini masuk ke dalam 

golongan alga fotoautotrof karena dapat 

melangsungkan fotosintesis seperti tumbuhan makro 

pada umunya. Selain itu  alga jenis Nannochloropsis 

oculata ini mudah ditemukan di perairan Indonesia. 

 

 

 

Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang 

dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis 

bakteri untuk memproduksi energi terpakai 

(nutrisi) dengan memanfaatkan energi cahaya. 

Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi 

karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari 

CO2 diikat (difiksasi) menjadi gula sebagai 

molekul penyimpan energi. Tumbuhan bersifat 

autotrof. Autotrof artinya dapat mensintesis 

makanan langsung. dari senyawa anorganik. 

Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan 

air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang 

diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk 

menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. 

Perhatikan persamaan reaksi yang menghasilkan 

glukosa berikut ini: 

6H2O + 6CO2 + cahaya → C6H12O6 (glukosa) + 6O2 

Salinitas adalah faktor yang penting dalam 

kehidupan mikroalga, mikroalga Nannochloropsis 

oculata mempunyai toleransi terhadap kadar 

salinitas lingkunganya. Salinitas sendiri memiliki 

definisi sebagai tingkat keasinan atau kadar garam 

terlarut dalam air. Air laut secara alami merupakan 

air saline yang memiliki kandungan garam sekitar 3-

5%.(Wikipedia,2010)  

Salinitas berpengaruh terhadap penyebaran dan 

kelimpahan organisme di suatu daerah perairan 

pantai. Tinggi rendahnya salinitas dipengaruhi oleh 

curah hujan dan penguapan yang berlebihan serta 

masuknya air tawar dari sungai-sungai(Kresno 

Yulianto, hal 39;1989). Nannochloropsis oculata 

dapat hidup pada salinitas 30 ppt (Ismi,1996). 

Fotobioreaktor turbular terbuat dari pipa 

transparan seperti plastik atau gelas yang memiliki 

diameter kurang dari 0,1 m. Diameter pada 

fotobioreaktor tidak dibuat besar karena 

mailto:greendaon@yahoo.co.id
http://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://id.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://id.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
http://id.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://tghnul.wordpress.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Alga
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/CO2
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
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dikhawatirkan cahaya tidak dapat menjangkau 

daerah yang terlampau dalam. Pengkulturan dengan  

menggunakan fotobioreaktor ini sangat baik karena 

berlangsung secara tertutup, sehingga dapat 

menghindari kontaminan dari luar (Khan,2008). 

Metodologi 

Penelitian dilakukan pada sistem tertutup dengan 

menggunakan fotobioreaktor dan matahari sebagai 

sumber cahaya. Adapun bahan yang dibutuhkan 

adalah alga Nannochloropsis oculata, air laut, gas 

CO2, udara, pupuk conwy, larutan Ca(OH)2, 

aquadest, larutan buffer, dan NaCl. Sedangkan alat 

yang digunakan adalah tabung fotobioreaktor, 

aerator, gelas ukur, gelas kimia, flowmeter gas, CO2 

regulator, selang, luxmeter, tabung pembagi aliran 

gas dan refraktometer salinitas. 

Umumnya salinitas air laut yang ada di lautan 

Lampung memiliki kisaran salinitas antara 30 ppt  

sampai dengan 32 ppt. Sebagai contoh untuk 

salinitas 30 ppt dapat diartikan sebagai 30 gram 

garam yang terkandung dalam setiap 1000 mL air 

laut. Dengan demikian, untuk meningkatkan 

salinitas air laut menjadi 40 ppt, maka harus 

ditambahkan garam NaCl sebanyak 10 gram pada 

setiap liter air laut yang digunakan. 

Sebaliknya untuk menurunkan salinitas dapat 

dilakukan dengan menambahkan volume air tawar 

(dalam hal ini kami menggunakan aquadest) sesuai 

dengan perhitungan berikut: 

20 ppt = 20 gr garam / 1000 mL air laut 

(20 gr / 1000 mL) = (30 gr / x mL)  

x  = 30 gr [ 1000 mL / 20 gr] 

x  = 1500 mL 

jumlah volum air tanpa garam yang harus 

ditambahkan pada setiap liter air laut dengan 

salinitas 30 ppt  adalah 1500 mL – 1000 mL =  500 

mL. 

Sehingga, untuk menurunkan salinitas 30 ppt 

menjadi 20 ppt maka ditambahkan 500 mL air tawar 

untuk setiap liter air laut dengan salinitas 30 ppt.  

Prosedur kerja yang dilakukan adalah rangkai 

aliran gas dari tabung gas CO2 dan aerator ke  

flowmeter yang berguna untuk mengatur laju alirnya. 

Setelah dari flowmeter gas dialirkan ke tabung 

pembagi laju alir sebelum dialirkan ke fotobiorektor. 

Selain itu, ukur juga intensitas cahaya matahari 

dengan menggunakan luxmeter. Atur laju alir gas 

CO2 dengan laju alir total kemudian dikalikan 100 

maka diperoleh konsentrasi CO2 yang diinginkan 

dalam satuan persen ( % ). Sambungkan aliran gas 

dari tabung pembagi gas ke fotobioreaktor. Ukur 

kadar CO2 input dengan larutan Ca(OH)2, dilakukan 

saat fotobioreaktor dalam keadaan kosong. 

Konsentrasi gas CO2 diukur dengan mereaksikan gas 

selama 5 menit pada laju alir 1 Liter/menit di aliran 

yang akan masuk fotobioreaktor dengan 20 mL 

larutan Ca(OH)2 1 M untuk diambil nilai pH-nya. 

Hal ini ditunjukkan oleh reaksi :  

 

      Ca(OH)2(l) + CO2(g)                    CaCO3(s) + H2O(l)  

 

setiap fotobioreaktor diisi dengan 1 liter kultur 

biakan yang terdiri dari 800 ml air laut (media 

kultur) dan 200 ml bibit alga. Ukur konsentrasi CO2 

keluaran setelah fotobioreaktor terisi oleh alga dan 

media kultur. Konsentrasi gas CO2 diukur dengan 

cara direaksikan dengan 20 ml larutan Ca(OH)2 1 M  

selama 5 menit pada laju alir keluaran tertentu untuk 

diambil nilai pH-nya. Pengukuran ini dilakukan 

untuk mengetahui besarnya konsentrasi CO2 yang 

tereduksi oleh alga dengan interval waktu 1 hari. 

Analisa ini dilakukan dari hari ke-0 sampai 

diperoleh nilai penyerapan CO2 pada usia alga 

tertentu (hari ke-n). Persentase penyerapan 

konsentrasi CO2 diperoleh dengan cara :   

   

                
                      

          
      

 

Dengan cara di atas maka akan diketahui jumlah 

penyerapan CO2 setiap interval waktu.  
 

Hasil dan Pembahasan 
Pada konsentrasi masukan CO2 3% harus 

dilakukan pada selang waktu yang berdekatan, hal 

ini dikarenakan siklus hidup dari Nannochloropsis 

oculata yang sangat cepat. Gambar 1. menunjukkan 

besar CO2 yang mampu direduksi oleh alga pada 

konsentrasi CO2 masukan 3% dengan berbagai 

variasi salinitas air serta persentase penyerapan CO2 

–nya. 

Pada Gambar 1. menunjukkan penyerapan 

tertinggi pada masing-masing variasi salinitas adalah 

10% pada salinitas 20 ppt, 16% pada salinitas 30 

ppt, dan 7% pada salinitas 40 ppt. 

 
Gambar 1. Kurva Penyerapan Konsentrasi CO2 pada 

konsentrasi CO2 Masukan 3 % dan Berbagai Variasi 

Salinitas 

 

Sedangkan pada konsentrasi CO2 masukan 9 dan 

15%, rentang waktu pengukuran dibuat 1 hari sekali 

pengukuran. Data pengamatan untuk konsentrasi 

CO2 masukan 9 dan 15 % disajikan dalam Gambar 2 

dan 3 seperti di bawah ini. 
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Gambar 2. Kurva Penyerapan Konsentrasi CO2 pada 

konsentrasi CO2 Masukan 9 % dan Berbagai Variasi 

Salinitas 

 

Pada kurva di atas agak sedikit berbeda dengan 

sebelumnya, yaitu penyerapan CO2 terjadi 

peningkatan dengan adanya peningkatan salinitas 

media kulturnya. Penyerapan CO2 tertinggi pada 

salinitas 20 ppt diperoleh 19%, pada salinitas 30 ppt 

diperoleh 39%, dan 40 ppt diperoleh 46%.  

 

 
Gambar 3. Kurva Penyerapan Konsentrasi CO2 pada 

konsentrasi CO2 Masukan 15 % dan Berbagai Variasi 

Salinitas 

 

Berdasarkan kurva di atas diperoleh penyerapan 

CO2 tertinggi diperoleh 6% untuk salinitas 20 ppt, 

5% untuk salinitas 30 ppt, dan 10% untuk salinitas 

40 ppt. 

 
Gambar 4. Kurva pengaruh konsentrasi CO2 input dan 

salinitas media kultur terhadap penyerapan CO2 pada 

Nannochloropsis oculata 

 

Berdasarkan gambar di atas, pengaruh konsentrasi 

CO2 input dan salinitas media kultur terhadap 

penyerapan CO2  terlihat secara nyata bahwa 

penyerapan maksimum tertinggi dicapai oleh 

Nannochloropsis oculata pada konsentrasi CO2 input 

9 % dengan salinitas 40 %.  

Adanya perbedaan konsentrasi CO2 masukan dan 

salinitas air yang digunakan sebagai media kultur 

alga diperoleh hasil yang bervariasi pula.   

Sempat terjadi kesulitan  dalam melakukan 

penelitian untuk konsentrasi masukan CO2 3% 

dengan semua variasi salinitas yaitu 20, 30, 40 ppt. 

Karena siklus hidup alga menjadi lebih cepat. Pada 

hari ke-3 alga telah berada pada fasa kematian yang 

ditunjukkan dengan perubahan warna kultur yang 

semula hijau menjadi putih dengan disertai lendir 

sehingga CO2 yang masuk tak mampu terfiksasi lagi 

oleh alga. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya 

konsentrasi CO2 dalam air akan mempengaruhi 

temperatur air tersebut. Semakin besar konsentrasi 

CO2 yang masuk dalam kultur maka temperatunya 

akan semakin rendah (Tabel 1). Selain itu, faktor 

intensitas cahaya matahari juga sangat 

mempengaruhi. Pada saat cuaca cerah intensitas 

cahaya matahari bisa mencapai lebih dari 72.000 lux 

dan suhu lingkungan juga cukup tinggi. Sehingga 

alga akan lebih cepat mati dan tak mampu untuk 

menyerap gas CO2 dan berfotosintesis. 

 
Tabel 1. Hubungan Karbondioksida dalam air dengan 

Suhu 
Suhu 

(oC) 

CO2 

(mg/L) 

Suhu 

(oC) 

CO2 

(mg/L) 

Suhu 

(oC) 

CO2 

(mg/L) 

0 1.10 11 0.74 21 0.54 

1 1.06 12 0.72 22 0.52 
2 1.02 13 0.69 23 0.51 

3 0.99 14 0.67 24 0.50 

4 0.94 15 0.65 25 0.48 

5 0.91 16 0.62 26 0.46 

6 0.88 17 0.60 27 0.45 

7 0.86 18 0.59 28 0.44 
8 0.82 19 0.58 29 0.43 

9 0.79 20 0.56 30 0.42 

10 0.76     
(Sumber : http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18272/4/Chapter%20II.pdf) 

 

Pertumbuhan alga sendiri mencapai kepadatan 

yang sangat baik pada konsentrasi CO2 masukan 

15% pada salinitas 20 ppt, dan  pada konsentrasi 

CO2 masukan 9% dengan salinitas 20 ppt. 

Sementara untuk konsentrasi  CO2 masukan 3% 

untuk semua variasi tak memberikan perubahan 

warna hijau yang lebih pekat bahkan warna kultur 

cepat memutih.  

  Dengan demikian, alga jenis Nannochloropsis 

oculata sangatlah baik jika dikembangkan didaerah 

atau kawasan industri yang memiliki konsentrasi  

buangan CO2 di atas 9% sebagai upaya mengurangi 

emisi gas buang CO2 ke lingkungan. Selain itu, 

pengunaan cahaya matahari sebagai sumber cahaya 

dapat membantu mengurangi penggunaan energi 

terutama energi listrik. 

Penguapan air kultur juga terjadi akibat paparan 

sinar matahari sehingga air pada kultur menguap dan 

ikut terbawa oleh gas buang pada fotobireaktor. Hal 

ini sulit dihindari sehingga menyebabkan 

pengurangan jumlah media kultur dan 
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mengakibatkan naiknya salinitas air pada media 

kultur. Semakin tingginya salinitas media kultur ini 

sulit untuk ditoleransi oleh alga, sehingga 

kemampuan alga dalam menyerap CO2  semakin 

rendah. 

Adapun perbandingan hasil penelitian yang 

penulis lakukan dengan peneliti lain, yaitu hasil 

penelitian dari Subiyantoro pada konsentrasi CO2 

15% dan salinitas 40 ppt yang menggunakan lampu 

fluorescent sebagai sumber cahaya. Perbedaan ini 

ditunjukkan pada Gambar 5 seperti di bawah ini : 

 
Gambar 5. Kurva Perbandingan Penyerapan CO2  antara 

Penggunaan Lampu Fluorescent dan Sinar matahari 

sebagai Sumber Cahaya pada Salinitas 40 ppt dan 15% 

CO2 masukan 
 

Gambar 5 meunjukkan penyerapan maksimum 

terjadi pada hari ke-6 untuk pencahayaan 

menggunakan lampu fluorescent, sedangkan untuk 

pencahayaan dengan menggunakan sinar matahari 

penyerapan CO2 terjadi lebih singkat yaitu pada hari 

ke-2. Penyinaran dengan lampu fluorescent dan sinar 

matahari mampu menyerap CO2 masing-masing 

sebesar 1,3% dan 10,3%. 

Sehingga berdasarkan pembandingan pada 

gambar di atas dapat terlihat bahwa penyerapan CO2 

paling efektif yaitu dengan menggunakan cahaya 

matahari sebagai sumber cahaya. Selain karena 

mampu menyerap CO2 dalam jumlah yang lebih 

besar, dengan perlakuan ini penyerapan CO2 

maksimumnya berlangsung lebih singkat 

dibandingkan dengan perlakuan dengan 

menggunakan lampu fluorescent. 

 

Kesimpulan 

Adapun beberapa simpulanyang dapat diambil, 

yaitu alga jenis Nannochloropsis oculata memiliki 

potensi dalam mengurangi emisi gas CO2 pada 

variasi kadar CO2 hingga 15% dengan cahaya 

matahari sebagai sumber cahayanya, sehingga 

pengkulturan ini sangat applicable untuk 

dikembangkan di kawasan industri yang memiliki 

gas CO2 buang di atas 9%. Kemampuan alga 

Nannochloropsis oculata tertinggi yang ditandai 

dengan penurunan konsentrasi CO2 sebesar 46% 

yang terjadi pada konsentrasi CO2 masukan 9% 

dengan salinitas kultur 40 ppt. Semakin kecil 

konsentrasi CO2 masuknya maka semakin cepat alga 

mencapai penyerapan maksimalnya. Untuk 

konsentrasi CO2 masukan 9% dan 15 %, semakin 

tinggi salinitas media kultur alga maka semakin 

tinggi pula gas CO2 yang terserap. 
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PENGARUH KETEBALAN SUDU TERHADAP UNJUK KERJA TURBIN ALIRAN 

SILANG (CROSS FLOW) UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA 

MIKROHIDRO (PLTMH) 

 
Agus Sugiri 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, Bandarlampung, 35148 

Email : agussugiri@yahoo.co.id 

 
Design and fabrication runner of cross-flow turbine had significant effects on the efficiency.  Things 

must be considered in the designing and constructing  runner of cross-flow turbine were the blade quantity, 

blade thickness, blade curvature, and profile form of blade.  This study was conducted to know the effect of 

blade thickness to the  efficiency of the cross-flow turbine.  It was expected that the study results could be 

used as consideration matters to determine the blade thickness of the suitable runner in order to reach the  

works of turbine  optimally.The study was performed by applying the experimental study using the runner of 

80 mm in diameter, 130 mm in length, 20 blades with the thickness of 1.5 mm; 2 mm; and 2.5 mm.  The test 

was performed in the system of power generator of microhydro model drums (PTMMD: Pembangkit Tenaga 

Mikrohidro Model Drum).  The applied water high in the test were 2.1 m; 2.3 m; and 2.5 m.  Rotation of  

runner was measured by tachometer, output electric  power was measured by powermeter, and  torsion was 

measured torquemeter.The study results showed that the blade thickness had the significant effect to the  

efficiency.  Tests using head/high of water surfaces of 2.1 m; 2.3 m; and 2.5 m showed the biggest efficiency 

of turbine that was occurred in the blade of 2 mm thickness.  The highest efficiency of 83 %, was occurred in 

the test using the high of water surface or  head of 2.5 m; and the blade thickness of 2 mm.  The power 

generated by  generator with head  2.5 m and the blade thickness of 2 mm was 70 watt. 

Keywords: blade of runner, rotation, output power, efficiency 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang 

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, bahwa 

penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan 

memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi 

primer setempat dengan kewajiban mengutamakan 

pemanfaatan sumber energi terbarukan. Dalam 

rangka diversifikasi energi dan pemanfaatan energi 

terbarukan tersebut, pasokan tenaga listrik pada 

tahun 2020 menggunakan minimal 5 % berasal dari 

energi terbarukan. 

 Indonesia memiliki potensi sumber daya energi 

yang ramah lingkungan dan terbarukan cukup 

besar.Salah satu jenis energi terbarukan tersebut 

adalah tenaga air skala kecil atau sering disebut 

mikrohidro atau pikohidro.Teknologi mikrohidro ini 

telah lama dikembangkan oleh masyarakat sebagai 

sumber energi di Indonesia. Persyaratan pokok pada 

sebuah PLTMH adalah cukup tersedianya kapasitas 

aliran air (Debit) dan tinggi jatuh air (Head). Air 

dikondisikan dengan teknik tertentu kemudian 

dialirkan ke dalam turbin sebagai penggerak mula.  

Bagian turbin yang disebut sudu-sudu (Blade) akan 

menerima aliran atau tumbukan air sehingga akan 

memutar poros roda jalan (Runner) turbin. Putaran 

poros runner turbin inilah yang akan ditransmisikan 

memutar generator untuk menghasilkan energi 

listrik.   

 

 

 

 

Manfaat Penelitian 

  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalam pengembangan turbin terutama 

pada proses perancangan turbin aliran silang. Hasil 

yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan ketebalan sudu 

roda jalan yang cocok agar kerja turbin menjadi 

optimal. 

Tujuan Penelitian 

 Variabel bebas dalam penelitian ini dibatasi pada 

ketebalan sudu roda jalan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap unjuk kerja turbin aliran 

silang. Tujuan yang ingin dicapai adalah  untuk 

mengetahui pengaruh  ketebalan sudu roda jalan 

terhadap efisiensi turbin aliran silang. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

  

 Sejak diciptakan pertama kali tahun 1903 oleh 

seorang insinyur Australia bernama Mitchell, turbin 

aliran silang telah banyak diteliti.Penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk mendapatkan unjuk kerja 

turbin aliran silang (turbin crossflow) yang lebih 

baik.Mitchell tidak membukukan hasil ciptaan turbin 

aliran silang secara lengkap.Kemudian Banki dari 

Hongaria mempublikasikan hasil percobaannya di 

Eropa mengenai turbin aliran silang di Jerman. 

Banki berhasil memperbaiki efisiensi turbin aliran 
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silang yang ditemukan Mitchell dengan cara 

pemakaian sudut serang yang lebih kecil dari sudut 

serang yang digunakan oleh Mitchell. 

Pada tahun 1949 di Amerika, Mockmore dan 

Merryfield memperkenalkan turbin aliran silang, 

setelah melakukan studi mengenai turbin Banki 

dengan mengadakan eksperimen. Mereka 

menggunakan model yang memiliki ukuran roda 

jalan berdiameter 13,1 inchi, lebar 12 inchi, dan 

perbandingan antara diameter luar dan diameter 

dalam 0,66. Jumlah sudu yang dipilih adalah 20 

buah.Efisiensi turbin yang mereka dapatkan sebesar 

68% pada putaran poros turbin 270 rpm. 

 Haimerl pada tahun 1960 mengadakan pengujian 

turbin aliran silang dengan dilengkapi dengan pipa 

hisap (draft tube).Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuktikan bahwa turbin aliran silang adalah 

bukan jenis turbin impuls murni.Sedangkan Nakase 

seorang ilmuwan Jepang pada tahun 1982 

melakukan studi tentang pengaruh bentuk kurva dan 

besarnya daerah semburan (entry arc) terhadap 

efisiensi turbin aliran silang. Model yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah runner dengan diameter 

315 mm, lebar 315 mm, perbandingan diameter 

dalam dan diameter luar roda jalan sebesar 0,68 dan 

jumlah sudu sebanyak 26 buah. Tiga macam bentuk 

kurva dinding bagian dalam atap pipa pancar 

masing-masing diuji dengan empat macam busur 

lengkung semburan (entry arc) yang berbeda, yaitu : 

30, 60, 90, 120 derajat. Dari hasil eksperimen 

tersebut mereka menemukan bahwa efisiensi 

tertinggi sebesar 83% dicapai oleh pipa pancar 

dengan busur lengkung sembur 90 derajat. 

  

Soenoko pada tahun 1992 menyarankan tentang 

desain turbin aliran silang bahwa untuk 

meningkatkan unjuk kerja adalah dengan merubah 

konstruksi pipa pancar, posisi kedudukan pipa 

pancar dan jumlah sudu yang ditumbuk oleh 

jet.Selanjutnya pada penelitian berikutnya Soenoko 

(1997) mengadakan optimasi pada rancangan 

dengan mengatur arah pipa pancar dan diteruskan 

dengan eksperimen pada model diperoleh unjuk 

kerja yang lebih baik. 

 Sedangkan Winardi pada tahun 2003 melakukan 

penelitian pengaruh jumlah sudu roda jalan terhadap 

unjuk kerja turbin aliran silang.Hasil penelitian 

menunjukan semakin meningkat jumlah sudunya 

unjuk kerja semakin tinggi, kemudian menurun 

setelah melewati jumlah sudu tertentu. 

 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Materi Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan eksperimen yang 

meliputi tahap perencanaan, membuat alat, sampai 

dengan menguji alat sehingga menghasilkan 

efisiensi turbin crossflow yang tertinggi. Pengujian 

turbin crossflow dengan variasi tebal sudu dari 1,5 

mm, 2 mm, 2,5 mm dengan jumlah sudu 20, 

diameter runner 80 mm dan panjang 130 mm. 

 

 

 

Alat Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1  Skema Alat Uji Penelitian 

 

 
Batasan Penelitian 

Pengujian efisiensi turbin crossflow dengan  

variasi  ketebalan sudu yaitu 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm 

dengan jumlah sudu 20 sudu, variasi ketinggian 

(head) 2,1 m, 2,3 m dan  2,5 m  sehingga  akan 

didapatkan daya yang dibangkitkan (P) dan efisiensi 

turbin crossflow.Untuk memberikan gambaran yang 

jelas mengenai jalannya proses penelitian ini dapat 

dilihat pada bagan alir penelitian seperti gambar 3.2 

di bawah ini. 
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Gambar 2  Bagan Alir Penelitian

 
Lokasi Penelitian 

 Lokasi dan pengujian turbin dilakukan di 

sistem PLTMH saluran irigasi Kalibawang Dusun  

Kedungrong Desa Purwoharjo Kecamatan 

Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dasar-dasar Pengujian  

 Pengujian efisiensi turbin cross 

flowdengan variasi ketebalan sudu 1,5 mm, 2 mm 

dan 2,5 mm pada sistem PLTMH dan variasi 

ketinggian (Head) 2,1 m, 2,3 m dan 2,5 m dengan 

spesifikasi ukuran, jenis bahan yang tepat untuk 

setiap komponen penggerak mula turbin. Acuan 

awal yang menjadi dasar perencanaan adalah debit 

turbin, head turbin dan efisiensi turbin dengan 

potensi sebagai berikut: 

Qt  =  Debit turbin = 20 lt/s = 0,02 m
3
/s (asumsi 

perencanaan) 

Ht  =Head turbin = 2,5 m 

 

ηt  =  Efisiensi turbin = 75%  (asumsi perencanaan) 

Daya Yang Dibangkitkan Turbin ( Nt ) 

Daya yang dibangkitkan turbin dapat diketahui 

dengan rumus, 

 Nt  =   ρair  . g .Qt  .Ht  .ηt 

…..........…………………………(4.1) 

 Nt   =  1000 kg/m
3
 . 9,81 m/det

2
 . 0,02 m

3
/s   

.  2,5 m   .  0,75 

  Nt   =  368  Nm/det 

 Nt   =  368  joule/det 

 Nt   =  368 Watt 

 Nt   =  0,368 kW 

Uji Efisiensi Sistem Pembangkit 

       Dalam pengujian efisiensi ini, penggerak mula 

Turbin Cross Flow digunakan untuk menggerakkan 

motor induksi sebagai generator dengan  debit 

maksimum air masuk turbin 10,4 lt/det. Pengukuran 

menggunakan powermeter, karakteristik listrik yang 

dihasilkan generator seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 1Karakteristik Listrik yang Dibangkitkan 

Generator 

 

Selanjutnya efisiensi sistem pembangkit dengan 

penggerak mula Turbin Cross Flow (ηsp) dapat 

diketahui dengan rumus, 

ηsp =  (Ng / Np) .  100%  ……………………….(4.3)  

Dimana,   Ng = daya yang dibangkitkan 

generator = 70  Watt 

 Np = daya potensi air  yang dapat 

dibangkitkan dengan  

kondisi debit riil maksimum 

10,4 lt/det 

 Np  = ρair  . g  .Qt .  Ht…………  (4.4) 

 ρair =  rapat massa air  =  1.000 

kgm/m
3

 

 Qt  =  debit riil turbin =  10,4 lt/det 

 Ht  =  head turbin =  2,5 m 

Maka, Np  =  1.000 kg/m
3
 . 9,81 m/det

2
 . 0,0104  

m
3
/det . 2,5 m 

 Np  = 255 Watt 

Maka efisiensi riil sistem pembangkit dengan 

penggerak mula Turbin Cross Flow adalah: ηsp  =  

(70  Watt  / 255 Watt) . 100%   

 

 

ηsp  =  27,5% 

Uji Efisiensi Penggerak Mula Turbin Cross Flow 

 Pengujian efisiensi penggerak mula 

Turbin Cross Flow dilakukan dengan mekanisme 

pengeremen guna mengetahui torsi yang 

dibangkitkan runner turbin. Komponen penting 

dalam proses pengereman adalah belt atau tali rem 

yang dipasang melingkari puli yaitu setengah 

lingkaran puli atau sudut kontak θ = 180
0
. Kedua 

ujung belt dihubungkan dengan timbangan pegas, 

salah satu pengait timbangan pegas tersebut 

dipasang tetap sementara pengait timbangan satu 

lagi akan mendapat perlakuan tarik (lihat Gambar 

4.1). Pada proses pengereman akan timbul gaya 

tarik Fta dan gaya tekan Fte., Selisih antara  Fta dan 

Fte itulah gaya pengereman atau gaya gesek (Fg). 

Nilai Ftadan Fte yang dijadikan acuan dalam 

pengukuran ialah pada posisi sesaat runner turbin 

berhenti berputar. Selanjutnya torsi yang terjadi 

dapat dicari dengan rumus, 

 T  =  Fg .  r…………….(4.5) 

Dimana,  r = jari-jari puli turbin 

 r = 127 mm/2 = 0,0635m

No Karakteristik listrik Nilai 

 1.  Daya 70  Watt 

 2. Tegangan 199  Volt 

3. Arus 0,4 A 

 4. Cos θ 1 

 5. Frekwensi 50  Hz 

 6. Putaran generator 1740 rpm 

 7. Putaran turbin 1049 rpm 

 8. Debit maksimum air masuk 

turbin 

10,4 lt/det 
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Tabel 2  Data Hasil Pengujian Efisiensi Turbin Cross Flowuntuk Empat Posisi Bukaan Katup dengan 

Ketebalan Sudu 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mmdan Head Turbin 2,5 m 

Tebal Sudu 

Runner (mm) 
Katup (%) Daya air (Watt) 

Daya real 

(Watt) 
η Turbin (%) 

1,5 mm 

25 92,3 36 39 

50 168 67 40 

75 227 95 42 

100 307,8 136 44 

2 mm 

25 72,1 50 69 

50 105,7 80 75 

75 167,9 134 80 

100 227 188 83 

2,5 mm 

25 56,4 31 55 

50 112,4 79 70 

75 144 107 74 

100 196,5 149 76 

 

 
 

Gambar 3  Grafik Karakteristik Efisiensi Turbin Terhadap Katub Bukaan 

Dari Tebal Sudu 1,5 mm, 2 mm dan 2,5 mm pada Tinggi Turbin 2,5 meter 

 

Dari gambar 3 dapat diketahui bahwa efisiensi turbin 

terbesar (83%) terjadi pada ketebalan sudu 2 mm 

pada pengujian dengan variasi head 2,5 meter 

dengan bukaan katup penuh. Efisiensi turbin adalah 

perbandingan daya real (N) dengan daya potensi air 

(Np).  Dimana  

N = 2 .π .n . T 

Np  =  ρair . g .Q.Ht 

Daya real turbin dipengaruhi oleh putaran runner 

dan torsi turbin.Semakin besar putaran dan torsi 

turbin maka daya real juga membesar. Sedang daya 

potensi air sangat dipengaruhi oleh debit dan 

ketinggian (head) turbin.Semakin besar debit dan 

ketinggian turbin maka daya potensi air juga 

meningkat. 

 

KESIMPULAN, SARAN DAN DAFTAR 

PUSTAKA 

Kesimpulan 

 Hasil pengujian efisiensi runner turbin 

cross flow dengan variasi ketebalan sudu runner 1,5 

mm, 2 mm, dan 2,5 mm menunjukkan bahwa runner 

dengan ketebalan sudu 2 mm memiliki efisiensi 

yang paling tinggi sebesar 83 % pada putaran 1049 

rpm dan debit riil 10,4 lt dan tinggi muka air (Head) 

2,5 m. Bila dibandingkan dengan ketebalan sudu 

Ef
is

ie
n

si
 T

u
rb

in
 (

%
) 

Bukaan Katup (%) 

tebal 1,5

tebal 2

tebal 2,5
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yang lain (1,5 mm dan 2,5 mm) maka efisiesi turbin 

dengan ketebalan sudu 2 mm yang paling tinggi, hal 

ini disebabkan karena : 

1. Ketebalan sudu yang tipis tidak menghasilkan 

efisiensi turbin yang baik (cenderung rendah) karena 

loses (kerugian) semakin besar sehingga efisiensinya 

juga kecil. 

2. Ketebalan sudu yang tebal tidak menghasilkan 

efisiensi yang baik karena semakin tebal sudunya 

semakin rapat celah runner yang akan 

mempengaruhi debit keluaran air yang masuk turbin 

sehingga efisiensi tidak maksimal. 

3. Daya riil yang dihasilkan turbin dengan ketebalan 

sudu 2 mm mendekati daya potensi yang 

menghasilkan efisiensi sebesar 83 %. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arter A, Meier U., 1990, Hydraulics Enginering 

Manual, H. Harrer, St. Gallen, Switzerland 

 

Bachrudin, R.A., 2002, Kebijakan Pemberdayaan 

Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

(PLTMh) di Kawasan Timur Indonesia, Makalah 

disampaikan pada Workshop Pengembangan 

Mikrohidro di Indonesia, Jakarta, 27-28 Agustus 

2002. 

 

Bachtiar,  A. N.,  1988,Perencanaan   

Turbin   Air   Penggerak   Generator 

Listrik Pedesaan, Tugas Akhir, Padang 

 

Berahim H, 1994, Pengantar Teknik Tenaga Listrik, 

Andy Offset, Yogyakarta. 

 

Dietzel F., 1996, Turbin, Pompa daan Kompresor, 

Penerbit Erlangga, Jakarta. 

 

IBEKA, 2002, Panduan Pemasangan, 

Pengoperasian dan Perawatan Turbin Cross 

Flow, Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi 

Kerakyatan, Bandung. 

 

Ismono H.A., 1999, Perencanaan Turbin Air Tipe 

Cross Flow Untuk Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro di Institut Teknologi Nasional 

Malang, Skripsi. 

 

Inversin AR., 1986, Micro-Hydropower 

Sourcesbook, National Rural Electric 

Cooperative Association, Washington, D.C., 

USA 

 

Mockmore C.A., Merryfield Fred, 1949, The Banki 

Water Turbine, Bulletin Series No. 25, 

Engineering Experimental Station, Oregon State 

System of Higher Education, Oregon State 

College, Corvalis. 

 

Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2001, 

Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 

Yogyakarta. 

 

Patty O.F., 1995, Tenaga Air, Penerbit Erlangga, 

Jakarta. 

 

Soekarno H., Anggono T., Heriansyah A., 2002, 

Komponen Dasar dalam Perencanaan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Mikrohidro, 

Publikasi P3TEK, Vol. 1, No. 1, Hal. 8, Jakarta. 

 

Soenoko, R., 1992, Desain Turbin Arus Lintang di 

Indonesia, Fakultas Teknik Unibraw, Jurnal Vol. 

1 No. 2 Desember 1992. 

 

Soenoko, R., 1997, Optimasi Perancangan Turbin 

Arus Lintang, Fakultas Teknik Unibraw, Jurnal 

Vol. IV No. 8 Agustus 1997 

 

Sularso, Kiyokatsu S., 1987, Dasar Perencanaan 

dan Pemilihan Elemen Mesin, Penerbit Pradnya 

Paramita, Jakarta. 

 

Sutikno D., 1992, Turbin Cross Flow (Studi 

Eksperimental), Fakultas Teknik Unibraw, Jurnal 

Vol. 1 No. 1 Agustus 1992 

 

Triatmojo B., 1996,  Hidraulika II, Edisi Kedua, 

Beta Offset, Yogyakarta. 

 

Winardi, 2003, Pengaruh Jumlah Sudu Roda Jalan 

Terhadap Unjuk Kerja Turbin Aliran Silang, 

Tesis Pascasarjana UGM Yogyakarta. 

 

Yusgiantoro P, 2002, Keputusan Menteri ESDM 

tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit 

Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar, Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi 

dan Ketenagalistrikan (P3TEK), Jakarta

 

 

 

 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

 

221 
 

APLIKASI ARANG TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI ADSORBEN UDARA 

PEMBAKARAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI SEPEDA MOTOR 

BENSIN 4-LANGKAH 
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ABSTRACT 

Energy crysis is now being faced by all people. This due to the dependence of humanbeings upon the fuel 

in order to ease and accelerate their activities. Consequently, there are many queues for fuels at many SPBUs 

in Indonesia everyday.Use of an environmentally combustion air filter technology thatutilizes abundant 

natural resources, especially in Lampung province, namely coconut shell charcoal that has an ability to 

adsorb water vapor in combustion air, is capable to cope with this crysis.This charcoal was firstly made into 

powder before modifying it into pellet of 5 and 10 mm in diameter, with 3 mm in thickness. Experiments were 

performed to observe fuel consumption of a 4-stroke petrol motorcycle at road test of 5 kph for 5 km, and 

stasionary test of 1500, 2500, and 4000 rpm, as well as its acceleration at 0-80 and 40-80 km/h. All tests 

were performed for 35, 40, and 45 gram coconut shell charcoal. Results show use of this charcoal could 

reduce fuel consumption up to 24.36% at road test, and 29.30% at stasionary test of 4000 rpm. The increase 

of acceleration also occurred for about 13% at 0-80 km/h, and 20.69% at 40-80 km/h. 

 

Keywords:Oxygen–rich combustion, Coconut shell charcoal adsorbent, Combustion air treatment. 

 

PENDAHULUAN 

Isu krisis energi dan polusi udara oleh motor 

bakar (khususnya kendaraan bermotor) merupakan 

permasalahan besar yang harus segera dicarikan 

solusinya. Kelangkaan BBM menyebabkan harga 

minyak dunia melambung tinggi, sehingga 

Pemerintah RI pada April 2012 merencanakan 

menaikkan harga BBM bersubsidi, namun rencana 

ini tidak disetujui DPR RI. Pemerintah RI akhirnya 

memutuskan membatasi suplai BBM di semua 

Propinsi. Akibatnya, banyak ditemui antrian 

masyarakat di banyak SPBU dikarenakan 

ketergantungan masyarakat akan  BBM demi 

kelancaran dan kemudahan pelaksanaan aktivitas 

mereka. 

Berbagai upaya untuk mengatasi kelangkaan 

BBM ini telah, sedang, dan terus dilakukan oleh 

banyak pihak, diantaranya mencari bahan bakar 

alternatif, dan menyaring udara pembakaran 

(menangkap komponen pengganggu proses 

pembakaran, yaitu nitrogen dan uap air), Wardono 

(2007). Penyaringan udara konvensional tidak dapat 

menyaring gas-gas pengganggu yang terkandung di 

dalam udara, namun hanya dapat menyaring 

partikel-partikel debu atau pun kotoran-kotoran yang 

tampak oleh mata. Salah satu adsorben yang mampu 

menangkap nitrogen, terutama uap air dalam udara 

adalah arang tempurung kelapa. Dengan meletakkan 

arang tempurung kelapa pada saringan udara 

kendaraan bermotor, maka akan diperoleh udara 

pembakaran yang kaya oksigen.   

Arang tempurung kelapa adalah arang yang 

menghasilkan karbon dengan pori-pori lebih 

terbuka. Arang tempurung kelapa mempunyai 

permukaan yang luas dan berongga dengan struktur 

yang berlapis. Hal ini menyebabkan arang 

tempurung kelapa dapat menyerap gas atau zat lain 

dalam larutan dan udara (Tjokrokusumo, 1995 

dalam Basuki, 2008). Pori-pori arang tempurung 

kelapa mempunyai bentuk dan ukuran yang 

bervariasi dan tidak teratur, berkisar antara 10-10000 

Å. Pori-pori ini dapat menangkap dan menjerap 

partikel-partikel sangat halus, berukuran molekul 

(Basuki, 2008). Keberadaan air di dalam karbon 

(arang) berkaitan dengan sifat higroskopis dari 

arang, dimana umumnya arang memiliki sifat 

afinitas yang besar terhadap air. Arang mampu 

menyerap uap air dalam jumlah yang sangat besar 

(Ikawati, 2002). 

Arang tempurung kelapa mudah didapatkan 

karena Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil kelapa yang utama di dunia. Luas 

perkebunan kelapa di Indonesia sebagian besar 

adalah perkebunan rakyat. Pada tahun 2011, areal 

tanaman kelapa di Indonesia tercatat seluas 3,77 juta 

ha, didominasi oleh perkebunan rakyat (98,1%) dan 

oleh perusahaan perkebunan besar (1,8%), ICN 

(2011). Khusus Propinsi lampung, luas areal 

tanaman kelapa terbesar diperoleh pada kabupaten 

Lampung Selatan yang mencapai 34.500 ha, dengan 

kapasitas produksi sebesar 50.000 ton pada tahun 

2011 (Yazid, 2012). Hasil produksinya tidak hanya 

untuk kebutuhan daerah itu tetapi juga luar daerah 

seperti Bandar Lampung bahkan diekspor. Semakin 

besar produksi kelapa yang dihasilkan maka limbah 

tempurung kelapa yang dihasilkan juga semakin 

besar. Pemanfaatan limbah tempurung kelapa saat 

ini sebagian besar dijadikan arang untuk bahan 

bakar. Pemanfaatan arang tempurung kelapa pada 

banyak banyak aplikasi, tentunya akan menambah 

nilai ekonomis dari arang tempurung kelapa 

tersebut. Disamping ketersediaan arang tempurung 
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kelapa yang melimpah, pembuatan adsorben udara 

pembakaran dari pelet arang tempurung kelapa yang 

diteliti ini  juga sangat mudah dan murah. Selain itu, 

pemasangannya pada saringan udara kendaraan 

bermotor juga sangat mudah dan tidak memerlukan 

modifikasi mesin.  

METODE PENELITIAN 

Persiapan Pelet Arang Tempurung Kelapa 

Tempurung kelapa pertama-tama dijemur di 

bawah sinar matahari hingga kering. Setelah 

tempurung kelapa kering, lalu dibersihkan dari 

serabut-serabutnya. Tempurung kelapa kemudian 

dimasukkan ke dalam tungku pembakaran yang 

terbuat dari drum bekas (gambar 1), dan dibakar 

secara perlahan-lahan sampai seluruh batok kelapa 

terbakar, memerah dan memiliki asap yang tebal. 

Setelah beberapa menit asap dari tungku 

pembakaran semakin menipis. Asap menipis sebagai 

pertanda bahwa pengarangan hampir selesai. 

 

 

Gambar 1. Proses PembuatanArang Tempurung  

Kelapa (asap menebal dan menipis) 

 

Setelah semua bahan terbakar, tungku ditutup 

menggunakan kain tebal atau dedaunan yang lebar. 

Selanjutnya penutupan terakhir dengan 

menggunakan tanah, lalu dibiarkan dingin alami 

selama kurang lebih 6 jam. Setelah arang sudah 

dingin, tutup tungku dibuka kemudian arang 

dikeluarkan dan dibersihkan dari kotoran serta 

disortir arang yang telah jadi sempurn adengan arang 

yang belum jadi. Arang yang sempurna adalah arang 

yang  apabila dipatahkan akan kelihatan mengkilat 

(gambar 2). 

 

Gambar 2.Proses Pendinginan dan Arang Yang 

Diperoleh 

Arang tempurung kelapa kemudian dibersihkan, 

dan digiling hingga halus. Serbuk arang tempurung 

kelapa yang sudah halus disaring dengan 

menggunakanayakan 100 mesh. Tepung arang 

tempurung kelapa selanjutnya dibentuk menjadi 

pelet, dengan cara mencampurkannya ke dalam 

adonan tepung tapioka. Adonan yang dibuat tidak 

terlalu encer dan tidak kering sehingga dapat 

dibentuk tablet dengan diameter 5 mm dan 10 mm 

dan tebal 3 mm. Kemudian pelet dipanaskan di 

dalam oven pada 150
o
C (gambar 3). Pelet yang telah 

dipanaskan lalu dibungkus menggunakan kawat 

strimin yang dibentuk sesuai saringan udara sepeda 

motor dan massa pelet. Frame ini siap dipasangkan 

pada saringan udara sepeda motor (gambar 4). 

 

 

Gambar3.Proses Pembuatan Pelet Arang dan Arang 

Teraktivasi 

 
 

 
Gambar4.Frame Pelet Arang dan Pemasangannya 

Pada Saringan Udara Sepeda Motor 

 

ProsedurPengujian 

Data yang diambil dalam pengujian ini adalah: 

1. Pengujian konsumsi bahan bakar kondisi 

stasioner pada putaran mesin 1500 rpm, 2500 

rpm, dan 4000 rpm selama 10 menit, serta 

kondisi road test pada kecepatan rata-rata 50 

km/jam sejauh 5 km. 

2. Pengujian akselerasi pada 0-80 km/jam dan 40-

80 km/jam. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil-hasil yang diperoleh ditunjukkan pada 

gambar 5,6, dan 7.  

 

Pengujian Konsumsi bahan Bakar Pada Kondisi 

Stasioner 

 

Konsumsi bahan bakar yang terjadi pada 

pengujian kondisi stasioner ditampilkan pada 

gambar 5. 
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Gambar5.Konsumsi Bahan Bakar Pada Uji Stasioner 

Dari semua uji pada kondisi stasioner, 

penggunaan pelet arang tempurung kelapa 

memberikan penghematan konsumsi bahan bakar 

berkisar antara 3,46% hingga18,9% (pada 1500 

rpm), 5,25% hingga 26,56% (pada 2500 rpm), dan 

11,21% hingga 29,3% (pada 4000 rpm), 

sebagaimana terlihat pada gambar 5. Variasi 

diameter pelet arang juga mempengaruhi 

penghematan konsumsi bahan bakar. Penghematan 

konsumsi bahan bakar lebih besar terjadi pada 

penggunaan pelet arang 5 mm pada putaran mesin 

1500 dan 2500 rpm, sedangkan pada putaran tinggi 

4000 rpm, hasil terbaik terjadi pada pelet arang 

diameter 10 mm. Hal ini dapat terjadi karena laju 

udara pembakaran masuk ruang bakar lebih tinggi 

pada putaran 4000 rpm, sementara celah rongga 

yang diberikan pada aplikasi pelet arang 5 mm lebih 

kecil, akibatnya laju udara pembakaran menjadi 

lebih terhambat. Di sisi lain, variasi massa pelet 

arang yang digunakan juga mempengaruhi 

penghematan konsumsi bahan bakar. Semakin tinggi 

massa pelet arang yang digunakan ternyata tidak 

selalu menjamin terjadinya penghematan konsumsi 

bahan bakar lebih tinggi. Penghematan konsumsi 

bahan bakar terbaik pada operasi putaran mesin 

1500 rpm terjadi pada penggunaan pelet arang 

diameter 5 mm dan massa 40 gram, yaitu sebesar 

18,9%, dan pada putaran mesin 2500 rpm justru 

terjadi pada pelet arang diameter 5 mm dan massa 

35 gram, yaitu sebesar 26,56%. Hal yang berbeda  

terjadi pada operasi mesin 4000 rpm, hasil terbaik 

terjadi pada penggunaan pelet arang diameter 10 mm 

dan massa 45 gram, yaitu  29,3%. 

 

Pengujian Konsumsi bahan Bakar Pada Road 

Test Kecepatan 50 km/jam 

Konsumsi bahan bakar yang terjadi pada road 

test kecepatan rata-rata 50 km/jam sejauh 5 km 

ditampilkan pada gambar 6. 

 

Gambar6.Konsumsi Bahan Bakar Pada Road Test 

 

Sama halnya dengan hasil yang terjadi pada uji 

stasioner, pemanfaatan pelet arang tempurung kelapa 

pada road test ini juga mampu menghemat konsumsi 

bahan bakar pada semua pengujian. Hal yang 

menarik pada road test ini adalah pada pemanfaatan 

pelet arang yang menyediakan celah rongga paling 

besar (pelet arang diameter 10 mm), laju udara 

pembakaran pada kecepatan rata-rata 50 km/jam ini 

ternyata berjalan mulus, tidak terjadi hambatan laju 

yang berarti, sehingga pemanfaatan massa arang 

yang lebih besar mampu memberikan penghematan 

konsumsi bahan bakar lebih besar. Penghematan 

konsumsi bahan bakar yang diperoleh yaitu sebesar 

24,36% (pada massa 45 gram), 16,66% (pada massa 

40 gram), dan 10,53% (pada massa 35 gram). 

Sementara itu pada pemanfaatan pelet arang 

diameter 5 mm, hasil terbaik justru terjadi pada 

aplikasi massa 35 gram, yaitu sebesar 19,23%. 

Penghematan konsumsi bahan bakar pada road test 

ini masih lebih baik bila dibandingkan pada uji 

kondisi stasioner putaran mesin 1500 rpm, dan tidak 

berbeda jauh dengan hasil uji pada putaran mesin 

2500 dan 4000 rpm. Namun demikian, penghematan 

konsumsi bahan bakar yang diperoleh pada road test 

ini sudah cukup baik, yaitu mampu memberikan 

penghematan konsumsi bahan bakar di atas 19%. 

 

Pengujian Akselerasi 

Waktu tempuh yang terjadi pada uji akselerasi 0-

80 km/jam dan 40-80 km/jam ditampilkan pada 

gambar 7. 
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Gambar 7.  Waktu Tempuh pada Uji Akselerasi 0-80 

km/jam dan 40-80 km/jam 

 

Seperti halnya hasil yang diperoleh pada 

pengujian konsumsi bahan bakar, pada pengujian 

akselerasi ini pemanfaatan pelet arang tempurung 

kelapa juga memberikan hasil yang 

menggembirakan, yaitu mampu mempersingkat 

waktu tempuh untuk semua pengujian. Pada uji 

akselerasi 0-80 km/jam, pemanfaatan pelet arang 

diameter 10 mm mampu mempersingkat waktu 

tempuh dari 1,15% hingga 13%, dan sebesar 6,15% 

hingga 12,48% pada pelet arang diameter 5 mm. 

Sementara itu, hasil yang lebih baik terjadi pada uji 

akselerasi 40-80 km/jam, yaitu mampu 

mempersingkat waktu tempuh dari 7,77% hingga 

20,69 % pada pemanfaatan pelet arang diameter 10 

mm, dan sebesar 10,84%  hingga 18,15%  pada pelet 

arang diameter 5 mm. Dari hasil kedua uji akselerasi 

ini terlihat bahwa pemanfaatan pelet arang dengan 

massa lebih tinggi memberikan penurunan waktu 

tempuh lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena 

semakin banyak pelet arang yang digunakan, maka 

luas permukaan kontak antara pelet arang dan udara 

pembakaran menjadi lebih besar. Dengan demikian, 

uap air dalam udara pembakaran lebih banyak 

diadsorb oleh pelet arang tersebut, sehinggga 

dihasilkan udara pembakaran yang kaya oksigen.  

Disisi lain, pemanfaatan pelet arang diameter 

paling besar juga mendominasi penurunan waktu 

tempuh. Hal ini dapat terjadi karena pada aplikasi 

pelet arang diameter paling besar, celah rongga yang 

tersedia juga besar, sehingga laju udara pembakaran 

masuk ruang bakar tidak terlalu terhambat.  

Penurunan waktu tempuh paling tinggi berarti 

peningkatan akselerasi paling tinggi. Peningkatan 

akselerasi paling tinggi pada uji akselerasi 0-80 

km/jam terjadi pada pemanfaatan pelet arang 

diameter 10 mm dengan massa 45 gram, 

yaitusebesar 13%, sedangkan pada uji akselerasi 40-

80 km/jam juga terjadi pada pemanfaatan pelet arang 

diameter 10 mm dengan massa 45 gram, yaitu 

sebesar 20,69%. 

 

KESIMPULAN 

Kemampuan pelet arang tempurung kelapa 

dalam menghemat konsumsi bahan bakar dan 

meningkatkan akselerasi secara signifikan telah 

dibuktikan melalui penelitian ini. Hasil terbaik pada 

uji konsumsi bahan bakar kondisi stasioner terjadi 

pada pemanfataan pelet arang massa 40 gram dan 

diameter 5 mm (pada putaran 1500 dan 2500 rpm), 

sedangkan pada putaran 4000 rpm terjadi pada 

massa 45 gram dan diameter 10 mm. Sementara itu,  

pada road test terjadi pada massa 45 gram dan 

diameter 10 mm. Peningkatam akselerasi terbaik 

juga terjadi pada pemanfaatan massa 45 gram dan 

diameter 10 mm. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to determine the optimum CO2 concentration and the type of 

photobioreactor in order to optimize the amount of microalgae Nannochloropsis oculata. The variables use 

CO2 concentration (0, 3, 9, 18%) and type of photobioreactor (baffled and unbaffled).The cultured was 

grown in 7 days and the number of cells were measured dayly by using haemocytometer. The microalgae was 

harvested in the 7
th

 day. The result show that the amount of biomass maximum was obtained on 3% of CO2 

concentration and unbaffled photobioreactor, that is 0.69 grams. This means that un-baffled photobioreactor 

gives better results. 

 

Key words: Nannochloropsis oculata, CO2 concentration, photobioreactor, biomass, cell density 

 

PENDAHULUAN 

Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat 

terhadap pemakaian bahan bakar diesel diperlukan 

alternatif  bahan bakar yaitu biodiesel yang terbuat 

dari minyak nabati. Mikroalga merupakan sumber 

minyak nabati yang tersebar luas di Indonesia. 

Nannochloropsis oculata merupakan mikroalga  

mempunyai kandungan fatty acid sebesar 16,7% wt 

ash free [reed-mariculture.com, 2009]. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian yang mengangkat 

tentang penentuan biomassa optimum dari mikroalga 

Nannochloropsis oculata. Pertumbuhan mikroalga 

dipengaruhi oleh beberapa komponen utama yaitu 

cahaya, karbon dioksida dan nutrisi.  

Penelitian terdahulu memperlihatkan 

pertumbuhan mikroalga Chlorella vulgaris optimum 

pada konsentrasi CO2 umpan 6%. [Chinnasamy et 

al, 2009]. Respon pertumbuhan sel mikroalga 

Ankistrodesmus convultus mengalami peningkatan 

pada kultur  fotobioreaktor berpenyekat [Chrismada 

et al, 2007]. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan tipe fotobioreaktor dan 

konsentrasi CO2 optimum guna 

mengoptimalkan pertumbuhan biomassa  

Nannochloropsis oculata. Pada penelitian ini 

juga dilakukan ekstraksi pada biomassa kering 

mikroalga untuk mengetahui kandungan lipid 

mikroalga. Hasil yang didapat diharapkan dapat 

dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian 

mikroalga ke depan. 

 

METODOLOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini : 

Nannochloropsis oculata, air laut terozonisasi, 

pupuk conwy, gas CO2, udara. Peralatan yang  

 

digunakan pada penelitian ini : fotobioreaktor       

(berpenyekat dan tanpa sekat), air pump, regulator 

CO2, flowmeter gas, lampu fluorescent 20 Watt, 

timbangan digital, luxmeter, tabung pencampur, 

haemocytometer, mikroskop, centrifuge. 

Prosedur 

Pengkulturan Nannochloropsis oculata 

dilakukan dengan volume 1,5 L dengan 

perbandingan air laut dan bibit mikroalga adalah 3:1. 

Pada awal pengkulturan Nannochloropsis oculata 

ditambahkan nutrisi sebanyak 1,5 mL, pengkulturan 

dilakukan selama tujuh hari dalam fotobioreaktor 

(berpenyekat dan tanpa sekat) dan mengalirkan 

konsentrasi CO2 umpan dengan variasi 0, 3, 9, 18% 

volume secara kontinyu.  Intensitas cahaya diatur 

berdasarakan jarak dari sumber cahaya 

menggunakan luxmeter.  Pencahayaan dilakukan 

selama 24 jam sehari.  Setelah itu, dilakukan 

penghitungan jumlah sel mikroalga setiap hari 

menggunakan haemocytometer. Pada hari ke tujuh 

dilakukan pemanenan menggunakan centrifuge guna 

dihitung berat biomassa kering setelah dikeringkan 

menggunakan oven. Biomassa kering yang didapat 

kemudian di ekstraksi untuk diketahui kandungan 

lipidnya.  

mailto:indrifebrian24@gmail.com
http://www.reed-mariculture.com/
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Skema Rangkaian Peralatan Penelitian 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 1. Fotobioreaktor berpenyekat dan tanpa sekat (a) skema rangkaian peralatan 

Penelitian (b) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Konsentrasi CO2 Umpan Terhadap 

Pertumbuhan Sel 

Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan 

sampel jumlah sel selama pengkulturan. Pada 

Gambar 2 dapat dilihat jumlah sel dengan 

konsentrasi CO2 umpan 0, 3, 9 dan 18%. Jumlah sel 

maksimum didapat pada konsentrasi CO2 umpan 

3%, baik itu menggunakan fotobioreaktor bersekat 

ataupun tanpa sekat. Pada fotobioreaktor bersekat 

jumlah sel yang didapat yaitu 470x 10
5
 sel/ml di hari 

ke 5 dan pada fotobioreaktor tanpa sekat 467 x 10
5
 

sel/ml di hari ke 6.  Dari data tersebut dapat 

dikatakan konsentrasi CO2 umpan berpengaruh 

terhadap  
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Gambar 2.  Jumlah sel Nannochloropsis oculata 

dengan konsentrasi CO2 umpan 0, 3, 9, 18% 
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menggunakan fotobioreaktor tanpa sekat (a) 

dan fotobioreaktor berpenyekat (b) 

 

pertumbuhan sel alga. Hal ini juga didukung oleh 

penelitian Chinnasamy dkk [Chinnasamy et al, 

2009] yang mengungkapkan kultur Chlorella 

vulgaris terbaik didapat dengan menggunakan 

konsentrasi CO2 umpan 6% yang di dapat jumlah sel 

sebanyak 210 µg/ml. Pada konsentrasi CO2 umpan 9 

dan 18 % jumlah sel yang didapat tidak maksimal, 

ini disebabkan CO2 yang terdapat di udara umpan 

bereaksi dengan H
+
 hasil reaksi fotosintesis dan 

membentuk bikarbonat (HCO3
-
). Semakin banyak 

bikarbonat yang terbentuk maka kultur mikroalga 

akan menjadi semakin asam, jika kultur terlalu basa 

akan menggangu metabolisme Nannochloropsis 

oculata. Hal ini didukung hasil penelitian yang 

dikumpulkan oleh Ono dkk bahwa toleransi rata-rata 

alga hijau terhadap konsentrasi  CO2 adalah 15% 

[Ono et al, 2003]. 

 

Pengaruh Tipe Fotobioreaktor Terhadap 

Pertumbuhan Sel 

Gambar 3 menunjukan pertumbuhan sel 

Nannochloropsis oculata dengan konsentrasi CO2 

umpan 0, 3, 9 dan 18%. Data menunjukkan bahwa 

fotobioreaktor berpenyekat lebih cepat mencapai 

jumlah sel maksimum. Pada konsentrasi CO2 umpan 

0% didapat jumlah sel sebanyak 440 x 10
5
 sel/ml, 

3% sebanyak 470 x 10
5
 sel/ml, 9% sebanyak 209 x 

10
5
 sel/ml pada fotobioreaktor berpenyekat saat hari 

ke-5 dan 18% sebanyak 132 x 10
5
 sel/ml saat hari 

ke-4. Sedangkan pada fotobioreaktor tanpa sekat 

dengan konsentrasi CO2 0% sebanyak 365 x 10
5
 

sel/ml, 3% sebanyak 467 x 10
5
 sel/ml, 9% sebanyak 

214 x 10
5
 sel/ml, dan 18% sebanyak 137 x 10

5
 

sel/ml di hari ke 6. Kecenderungan fotobioreaktor 

berpenyekat lebih cepat mencapai pertumbuhan sel 

maksimum dibandingkan fotobioreaktor tanpa sekat 

didukung oleh penelitian Chrismada dkk. Penelitian 

ini  
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Gambar 3. Pertumbuhan sel Nannochloropsis oculata 

dengan konsentrasi CO2 umpan 0% (a), 3% (b), 9% 

(c) 18% (d) 

 

mengungkapkan bahwa pada kultur Ankistrodesmus 

convulufus respon pertumbuhan sel mikroalga 

menggunakan fotobioreaktor berpenyekat lebih baik 

daripada fotobioreaktor tanpa sekat [Chrismada et 

al, 2007]. Hasil ini juga sesuai dengan teori yang 

menyebutkan bahwa reaksi yang melibatkan 2 fasa 

seperti gas – cair, transfer massa kan sangat 

berpengaruh terhadap berlangsungnya reaksi. 

Biasanya reaksi heterogen berlangsung pada 

interface, jadi semakin luas transfer massa maka 

semakin banyak reaksi yang terjadi sehingga dapat 

mempercepat reaksi. Penggunaan penyekat pada 

fotobioreaktor akan memperluas kontak antara gas 

dan cairan, sehingga transfer massa yang terjadi 

akan menjadi lebih baik. 

 

Perolehan Biomassa Kering 

Gambar 4 menunjukan perolehan biomassa 

kering yang didapat setelah pemanenan alga di hari 

ke 7. Dari data yang diperoleh biomassa maksimum 

pada konsentrasi CO2 umpan 3% pada 

fotobioreaktor berpenyekat yaitu 0,62 gr sedangkan 

pada fotobioreaktor tanpa sekat 0,69 gr. Perolehan 
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biomassa pada fotobioreaktor berpenyekat lebih 

sedikit dibandingkan tanpa sekat dikarenakan 

pemanenan dilakukan pada hari ke-7. Saat hari ke-7 

sel alga telah mengalami fase kematian sehingga 

menyulitkan dalam pengambilan sampel. Jika 

mengacu pada Gambar 2 pertumbuhan sel alga 

terbaik diperoleh pada fotobioreaktor berpenyekat 

dengan konsentrasi CO2 umpan 3%.  

 

Gambar 4. Perolehan biomassa kering 

Nannochloropsis oculata 

 

Ekstraksi Lipid Dari Biomassa Mikroalga 

Nannochloropsis oculata 

Proses ekstraksi dilakukan mengikuti Firdaus 

yang mengungkapkan waktu terbaik dalam 

melakukan ekstraksi adalah 60 menit [Firdaus, 

2009]. Perbandingan pelarut sebanyak 20 :1 

terhadap massa biomassa kering seperti yang 

dilakukan Ranti [Ranti, 2010]. Berat alga kering 

Nannochloropsis oculata yang akan diekstrak adalah 

3,13 gr, jumlah pelarut yang digunakan dalam setiap 

ekstraksi adalah 60 ml. Ekstraksi dihentikan pada 

yang ke-5, saat tidak terjadi perubahan warna pada 

waktu ekstraksi. Massa terekstrak yang didapat 

kemudian dipekatkan menggunakan vacuum 

evaporator hingga volume massa terekstrak menjadi 

5 ml. Setelah itu dilakukan pengujian untuk 

memastikan apakah terkandung lipid atau tidak di 

dalam massa terekstrak. Pengujian dilakukan dengan 

melarutkan massa terakstrak dengan etanol 95% 

dengan perbandingan 1:9, setelah itu di dinginkan 

pada temperatur -15
o
C. Setelah 12 jam didapatkan 

garis-garis cairan membeku yang diyakini lipid 

karena titik beku minyak lebih tinggi dibandingan 

etanol yaitu 15
o
C. 

 KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Konsentrasi CO2 umpan 3% adalah yang terbaik 

untuk pertumbuhan sel mikroalga 

Nannochloropsis oculata. 

2. Fotobioreaktor berpenyekat mempercepat 

pertumbuhan sel mikroalga Nannochloropsis 

oculata. 

3. Perolehan biomassa terbaik saat pemanenan di 

hari ke-7 didapat pada pengkulturan 

menggunakan fotobioreaktor tanpa sekat dengan 

konsentrasi CO2 umpan 3%. 
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Abstract 
 

This research aimed to determine effect of bed height and drying time for quality of curcuma 

(moisture content, curcumin content and color). The variable that used in this research are pressure of 360 

mmHg vacuum conditin, bed height are 1 cm, 2 cm dan 3 cm and pressure of 560 mmHg vacuum condition, 

bed height are 1 cm, 2 cm dan 3 cm. drying process was done using vacuum dryer which is designed using 

heater and vacuum pump to reduce the water content. Measurement was taken every 10 minutes until the 

weiht is constant. Curcumin content analysis was analized using UV-VIS. The best result is achieved on 

condition of pressure of 360 mmHg and bed height is 2 cm, curcumin content is 15,33%, dried curcuma 

broke, light orange colored, and water content of 10% achieved at 110
th

 minute.  

 

Keywords : dried curcuma, curcumin content, color, water content, vacuum pressure, heater, drying rate, 

UV-VIS 

 

PENDAHULUAN 

Kunyit (Curcuma domestica Val) 

merupakan salah satu tanaman obat potensial, selain 

sebagai bahan baku obat juga dipakai sebagai bumbu 

dapur dan zat pewarna alami. Rimpang kunyit 

mengandung 28% glukosa, 12% fruktosa, 8% 

protein, kurkumin vitamin C dan mineral kandungan 

kalium dalam rimpang kunyit cukup tinggi 

[Rismunandar, 1998]. Kandungan utama dari 

kurkuminoid adalah kurkumin yang berwarna 

kuning jingga. Kandungan kurkumin di dalam 

kunyit berkisar 40 % [Joe dkk., 2004; Eigner dan 

Schulz, 1999]. 

Permasalahan yang sering dihadapi adalah 

keingginan untuk menghasilkan kunyit kering 

dengan laju pengeringan yang cepat, tetapi hanya 

dapat dilakukan dengan temperatur tinggi, 

sedangkan temperatur tinggi dapat merusak kualitas 

dari kunyit. Untuk itu diperlukan metode baru 

dimana kunyit dikeringkan menggunakan pengering 

dengan temperatur 50
0
C konstan dan memamfaatkan 

tekanan vakum. Penggunaan pengering dan 

penambahan tekanan vakum pada ruang pengeringan 

dapat mempercepat proses penguapan uap air yang 

berada didalam kunyit tanpa mengikutkan kurkumin, 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tinggi tumpukan dan lama 

pengeringan terhadap kualitas kunyit (kadar air, 

kadar kurkumin dan warna). 

METODELOGI 

 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini: 

kunyit segar yang diiris tipis setebal 2 mm. Peralatan 

yang digunakan pada penelitian ini: alat pengering 

vakum yang dirancang dengan spesifikasi tertentu, 

timbangan digital, pompa air, heater, pressure gauge, 

termometer, dimmer. 

 

Prosedur 

Kunyit diiris tipis 2 mm dengan papan 

pengiris. Irisan kunyit dimasukkan kedalam 

keranjang dengan ketebalan tumpukan 1, 2 dan 3 

cm. Keranjangi kunyit dimasukkan kedalam 

pengering vakum yang ditutup rapat. Hidupkan 

heater dan pompa, dengan temperature 50
0
C dan 

tekanan 560 mmHg. Keringkan kunyit selama 10 

menit, 20 menit, sampai kering. Keluarkan kunyit 

kering dari pengering vakum tiap 10 menit. Hitung 

berat kering kunyit, ulangi metoda pengeringan 

untuk tekanan 360 mmHg.Ukur kadar kurkumin 

pada kunyit, kadar air dan laju pengeringan 

Skema rangkaian peralatan penelitian 

Ruang 

pengering 

vakum

Filter air

Pompa air 

Drum berisi air

Gambar 1. Rangkaian skema alat pengering vakum 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kadar kurkumin 

 Salah satu zat yang paling penting pada 

kunyit adalah kurkumin, kandungan kurkumin 

minimal pada kunyit yang diperdagangkan adalah 

5,6 %. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kadar 

kurkumin pada pengeringan kunyit, diantaranya: 

a. Pengaruh temperatur terhadap kadar 

kurkumin pada kunyit 
Temperatur ideal untuk pengeringan kunyit 

adalah 55
0
C, jika temperatur pemanasan melebihi 

55
0
C maka kurkumin mengalami degradasi 

membentuk asam ferulat dan feruloilmetan. 

Temperatur  pada pengeringan kunyit ini diatur 

konstan 50
0
C, agar kadar kurkuminnya tetap terjaga. 

Kadar kurkumin yang di dapatkan setelah di 

keringkan dengan temperatur 50
0
C tekanan 360 

mmHg tinggi tumpukan 2 cm adalah 15,33% selama 

150 menit. 

 

b. Pengaruh tekanan vakum terhadap kadar 

kurkumin pada kunyit 

Perbedaan tekanan vakum yakni 360 

mmHg dan 560 mmHg sangat mempengaruhi kadar 

kurkumin, pada tekanan 360 mmHg untuk tinggi 

tumpukan 2 cm kadar kurkumin 15,33%  

dibandingkan dengan tekanan 560 mmHg tinggi 

tumpukan 2 cm, kadar kurkumin 11,88%. Hal ini 

menjelaskan, semakin tinggi tekanan vakum akan 

memperpendek waktu pengeringkan kunyit, 

akibatnya kadar kurkumin yang ada pada kunyit 

kering dapat dijaga agar tidak semakin berkurang 

karena lamanya proses pengeringan. 

 

c. Pengaruh tinggi tumpukan terhadap kadar 

kurkumin pada kunyit 

Tinggi tumpukan kunyit sangat 

mempengaruhi kadar kurkumin karena semakin 

tinggi tumpukan kunyit akan memperpanjang proses 

pengeringan dan mengurangi kadar kurkumin. Hal 

ini dapat dibandingan antara tumpukan 1 cm pada 

tekanan 560 mmHg dengan kadar kurkumin 14,14 % 

dan tumpukan 3 cm pada tekanan 560 mmHg 

dengan kadar 7,93 %. Kadar kurkumin pada tinggi 

tumpukan 1 cm lebih besar dibandingkan dengan 

tinggi tumpukan 3 cm, meskipun dengan tekanan 

yang sama 560 mmHg. Data hasil analisis 

kandungan kurkumin dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. kadar air 

Pengeringan disebut juga pengurangan 

kadar air pada bahan padat, hingga kadar air 

tertentu. Adapun tujuan di keringkannya kunyit 

adalah Untuk meningkatkan nilai ekonomi kunyit, 

mengawetkan kunyit sehingga memperpanjang usia 

penggunaan kunyit. 

 

Pada pengeringan kunyit ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi berkurangnya kadar air 

pada kunyit, diantaranya perbedaan tekanan vakum 

dan tinggi tumpukan. 

a. Pengaruh perbedaan tekanan vakum terhadap 

penurunan kadar air pada pengeringan kunyit. 

Berikut data pengaruh perbedaan tekanan 

vakum terhadap Penurunan kadar air pada 

pengeringan kunyit dapat di lihat pada gambar 4.1. 

 
 

Gambar 2.  Perbandingan tekanan vakum terhadap 

penurunan kadar air 

 

Semakin tinggi tekanan vakum akan 

semakin mempercepat proses pengurangan kadar air 

di dalam tumpukan kunyit. melalui gambar 2 

diketahui pada tekanan 360 mmHg dan tinggi 

tumpukan 1 cm, laju penurunan kadar air sangat 

cepat yakni pada menit ke 100 sudah tercapai 

keadaan bond dry atau keadaan kering total dari 

kunyit. Jika di bandingkan dengan tekanan 560 

mmHg dan tinggi tumpukan yang sama maka 

penurunan kadar airnya berbeda jauh, keadaan 

kering total (bond dry) pada menit ke 230. 

 

b. Pengaruh perbedaan tinggi tumpukan 

terhadap penurunan kadar air pada pengeringan 

kunyit. 

 Tinggi tumpukan kunyit sangat 

mempengaruhi penurunan kadar air dari kunyit, ini 

dapat dibandingkan antara tinggi tumpukan 1 cm 

pada tekanan 360 mmHg dengan tinggi tumpukan 3 

cm dengan tekanan 360 mmHg. Kadar air yang 

mencapai bond dry yang terlebih dahulu adalah pada 

tumpukan 1 cm yakni pada menit ke 100 sedangkan 

pada tekanan yang sama 360 mmHg tinggi 

tumpukan 3 cm keadaan bond drynya tercapai pada 

menit ke 180.  
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3. Laju pengeringan 

Laju pengeringan dalam proses 

pengeringan suatu bahan mempunyai arti penting,  

dimana laju pengeringan akan menggambarkan 

bagaimana kecepatan pengeringan itu berlangsung. 

Laju pengeringan dinyatakan dengan berat air yang 

diuapkan persatuan berat kering perjam . 

Berikut dapat dilihat pada gambar 3 grafik 

hubungan perbandingan laju pengeringan kunyit   

terhadap waktu. 

 

 
 

 

Gambar 3.  Grafik perbandingan laju pengeringan 

terhadap penurunan kadar air 

 

Laju pengeringan terbaik pada tekanan 360 

mmHg tinggi tumpukan 1 cm temperatur 50
0
C 

karena dihasilkan kunyit dengan kadar kurkumin 

16,43 %. Kunyit yang dihasilkan cukup banyak, 

dalam waktu yang relatif lebih singkat dan kadar 

kurkuminnya tinggi. 

 

4. Uji organoleptik 

 Uji organoleptik pada kunyit kering 

mengarahkan kesimpulan bahwa kunyit dengan 

temperatur 50
0
C tekanan 360 mmHg tinggi 

tumpukan 2 cm labih disukai warnanya dibandingan 

dengan kunyit kering dengan spesifikasi tekanan dan 

tinggi tumpukan lainnya. Warna yang dihasilkan 

kunyit wakni berwarna kuning cerah coklat muda. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat dibuat suatu kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan alat pengering vakum 

dapat mempercepat proses pengeringan     kunyit. 

2. Dengan menggunakan alat pengering vakum 

dapat mengurangi hilangnya kadar    

     kurkumin akibat pengeringan. 

3. Kadar kurkumin terbaik didapatkan pada tinggi 

tumpukan 1 cm tekanan 360 mmHg temperatur 

konstan 50
0
C didapatkan  kadar kurkumin 16,43. 

4. Warna kunyit yang paling disukai didapatkan pada 

tinggi tumpukan 2 cm tekanan 360 mmHg 

temperatur konstan 50
0
C. 
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Alfian Yuandika Putra dan Azhar 

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung, Lampung 

e ـmail : alfianyuandika@gmail.com 

 

Abstract 

 

This research aimed is to determine the effects of biomass’ composition especially cellulose, 

hemicelullose and lignin to bio-oil quality trough pyrolisis process. this process used coffee skin, kakao skin 

and durian skin as the feed under operation condition pyrolisis temperature of 600
o
C, partikel size of 50 

mesh and heating rate of 150
o
C/min. The variable that observed are calorific value, pH, flash point, density 

and yield. The best result was achieved by using the cacao skin, calorific value is 2064,5 cal/gram, pH is 3, 

viscosity is 1,27cp, yield 14,3%, density 1,11 g/ml and flash point more than 75
o
C. 

 

keywords : bio-oil, pyrolisis, biomass

 

PENDAHULUAN 

 

Kebutuhan akan bahan bakar semakin hari 

semakin bertambah sedangkan ketersediaan bahan 

bakar semakin berkurang. Oleh karena itu, 

dibutuhkan pengganti bahan bakar fosil yang 

sifatnya terbarukan, mudah didapat dan ramah 

lingkungan. Salah satunya adalah dengan 

penggunaan biomassa. Biomassa yang digunakan 

adalah biomassa yang memiliki nilai ekonomi 

rendah seperti biomassa yang diambil dari limbah-

limbah pertanian dan domestik seperti kulit kakao, 

sekam padi, bagas, sampah perkotaan, industri 

perkayuan dan lain-lain.  

Biomassa limbah perkebunan sangat 

potensial dan mempunyai nilai produktif yang bisa 

dikembangkan para petani. Biomassa merupakan 

limbah lignoselulosik yang mengandung lignin, 

selulosa dan hemiselulosa.  

 

Komponen 

kulit 

kakao 

kulit 

durian kulit kopi 

Hemiseluosa (%) 48,64 15,5 10,7 

selulosa (%) 31,25 47,1 42,9 

lignin (%) 20,11 10,9 36,5 

Tabel 1.  Komposisi biomassa  

 

Kandungan selulosa dan hemiselulosa pada 

pod kakao, kulit durian dan kulit kopi cukup 

potensial untuk diolah lebih lanjut menjadi produk 

bernilai ekonomi. Salah satunya yaitu Bio-oil yang 

didapat dari proses pirolisis yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar alternatif 

pengganti bahan bakar fosil. Pirolisis adalah proses 
dekomposisi kimia bahan organik melalui 

proses pemanasan tanpa oksigen, di mana 

material mentah akan mengalami proses 

dekomposisi struktur kimia menjadi 

fase gas.  
 

 

METODOLOGI 

 

Alat dan Bahan 

 Bahan bahan yang digunakan adalah  : 

biomassa yaitu  kulit kakao, kulit durian dan kulit 

kopi, gas nirogen sebagai gas pembawa,  pasir silika 

sebagai agen fluidisasi, es batu dan air sebagai 

pendingin. Alat yang digunakan adalah reaktor 

pirolizer, kondensor, kompor gas, pemanas elektrik, 

tabung gas LPG, tabung gas nitrogen, manometer, 

regulator volt, timbangan digital, multimeter, dan 

piknometer.  

 

Prosedur 

 Bahan baku dikeringkan terlebih dahulu 

sampai beratnya konstan kemudian bahan baku 

tersebut dikecilkan ukurannya sampai lolos ayakan 

50 mesh. Setelah itu, bahan baku dipirolisis 

kemudian gas yang terbentuk dikondensasi lalu bio-

oil yang terbentuk dianalisis. Analisis yang 

dilakukan adalah densitas, nilai kalor, pH, titik 

nyala, viskositas dan rendemen fraksi cair. Skema 

Rangkaian Alat Penelitian 
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gambar 1. skema alat penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Nilai Kalor  

Ada banyak hal yang mempengaruhi nilai 

kalor yang dihasilkan pada produk bio-oil, antara 

lain kondisi operasi dan bahan baku yang digunakan 

(Bridgewater, 1999). Secara umum, nilai kalor yang 

didapat berhubungan dengan kandungan apa saja 

yang terdapat didalam bio-oil tersebut. Kandungan 

bio-oil yang berbeda-beda akan menghasilkan nilai 

kalor yang berbeda-beda juga. Lignin relatif lebih 

tinggi kandungan atom C dan H-nya, namun 

kandungan O-nya lebih rendah dibandingkan 

selulosa dan hemiselulosa, dan lignin sebagai bahan 

bakar lebih bernilai dibanding selulosa dan 

hemiselulosa karena nilai panas pembakarannya 

lebih besar (Judoamidjojo et al., 1989).Rousset 

dalam buku F. Broust menjelaskan tentang zat-zat 

hasil degradasi lignin yang terdiri dari vanilline, 

syringaldehide, phenol, dan cresol. Hal ini terbukti 

dari hasil penelitian yang dilakukan, dimana kulit 

kopi yang memiliki kandungan lignin 36,5% 

mengasilkan kalor yang lebih besar. hasil 

pengukuran nilai kalor dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 
Gambar 2. hasil pengukuran nilai kalor 

dengan variasi biomassa 

 

Derajat keasaman (pH) 

Pengukuran pH dilakukan dengan 

menggunakan alat ukur pH meter. pH yang 

dihasilkan dari produk ini memiliki sifat asam.  Hal 

ini dapat dillihat dari hasil penelitian yang 

menunjukkan hasil analisis pH yang semuanya 

memilki pH sebesar 3. Sifat asam pada bio-oil ini 

disebabkan karena kandungan zat-zat yang bersifat 

asam. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis GC-MS 

pada tabel 4.2.   

No. Nama Senyawa Jumlah 

(%) 

1 2-propane 1,19 

2 Acetic Acid 35,18 

3 Toluene 0,92 

4 Ethyl Benzene 3,75 

5 Benzaldehide 1,49 

6 Phenol 41,35 

7 Cresol 1,52 

8 Ethyl Phenol 1,3 

9 Guaicol 1,88 

10 Benzoic Acid 0,78 

11 Lain-lain 10,64 

Tabel 2. hasil pengukuran GC-MS 

Tabel 2 merupakan hasil pengukuran dengan 

menggunakan GC-MS dengan menggunakan satu 

contoh biomassa yaitu kulit kopi. 

 

Yield 

Dalam penelitian ini, biomassa divariasikan 

antara lain coklat, kopi, dan durian, dan 

pengaruhnya terhadap rendemen fraksi cair (bio-oil) 

ditunjukkan oleh gambar 4.2 

 
Gambar  3. Pengaruh Biomassa terhadap 

Rendemen Fraksi Cair 

Pada proses pirolisis dengan biomassa kulit 

kopi dihasilkan rendemen fraksi cair sebanyak 

14,77%; biomassa kulit durian  

dihasilkan sebanyak 13,48% dan biomassa kulit 

coklat dihasilkan sebanyak 14,1%. Pada proses 

pirolisis ini dengan memvariasikan jenis biomassa 

didapat rendemen terbanyak pada biomassa kulit 

kopi. Hal ini dikarenakan kandungan lignin pada 

kulit kopi, lebih banyak daripada biomassa yang 

lain. Hemiselulosa terdegradasi pada suhu 200-260 

C, selulosa pada 240-350 C dan lignin pada suhu 

diatas 300-700 C.  

pada penelitian ini, digunakan suhu 600
o
C 

sehingga senyawa hasil degradasi hemiselulosa dan 

selulosa lebih banyak terpotong  menjadi rantai yang 

lebih pendek dan menjadi gas pada suhu tinggi yang 

menyebabkan rendemen fraksi cair pada produk 

menjadi lebih sedikit. sedangkan untuk senyawa  

hasil degradasi lignin pada kondisi operasi 600
o
C 

masih belum terpotong menjadi rantai yang lebih 

pendek dan menjadi gas. Hal inilah yang 

menyebabkan biomassa dengan komposisi lignin 

menghasilkan rendemen fraksi cair yang lebih besar. 

Hal ini juga dapat dilihat dari laju pembentukkan 

fraksi cair yang ditunjukkan pada gambar 4.3 
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Gambar 4. laju pembentukkan fraksi cair 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk 

biomassa yang mempunyai kandungan lignin yang  

lebih besar yaitu kulit kopi memerlukan waktu yang 

lebih lama untuk menghasilkan fraksi cair.  

 

 Viskositas dan Densitas 

Sampel bio-oil diukur densitasnya di 

laboratorium Penelitian Teknik Kimia Unila 

menggunakan alat piknometer dan viskositas diukur 

di laboratorium Teknologi Pertanian Politeknik 

menggunakan alat Viscosimeter Ostwald. Hasil 

Pengujian ditunjukkan oleh gambar 4.4 dan 4.5. 

 

 
Gambar  5. hasil pengukuran viskositas dengan 

variasi biomassa 

 

 
Gambar  6. hasil pengukuran densitas dengan variasi 

biomassa 

 

Viskositas dan densitas dipengaruhi oleh sifat-sifat 

zat yang terbentuk. Viskositas yang tinggi 

disebabkan karena adanya fraksi-fraksi berat yang 

terbentuk dari hasil proses pirolisis. Fraksi-fraksi 

berat ini lebih banyak terdapat pada biomassa yang 

memiliki lignin yang lebih banyak. Hal ini 

disebabkan karena lignin yang terkandung dalam 

biomassa pada suhu 600
o
C tidak terdegradasi 

menjadi senyawa yang lebih pendek rantainya 

seperti yang terjadi pada senyawa hemiselulosa dan 

selulosa.  

 

Flash Point 

Flash point atau titik nyala adalah suhu 

yang diperlukan suatu bahan untuk terbakar. Flash 

point dari bio-oil semuanya menyala pada suhu 

diatas 75
o
C. Titik nyala yangdihasilkan cukup tinggi 

bila dibandingkan dengan bahan bakar minyak tanah 

yang memiliki titik nyala sekitar 35-50
o
C.  
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13,

48 

>7

5 1,09 

3 Kuli

t 

Kop

i 

217

5,5   1,35 3  

14,

77  

 >7

5 1,12  

 

Tabel 3. Hasil Penelitian 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pirolisis dengan biomassa yang memiliki 

kandungan lignin lebih tinggi akan 

menghasilkan nilai kalor yang lebih tinggi. 

2. Pirolisis dengan biomassa yang memiliki 

kandungan lignin lebih tinggi akan 

menghasilkan viskositas dan densitas yang 

lebih besar 

3. Produk bio-oil hasil pirolisis menghasilkan 

produk yang memiliki sifat asam. 

4. Bio-oil hasil produk pirolisis memiliki nilai 

flash poin yang cukup tinggi yaitu diatas 

75
o
C 
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on Pyrolysis of Durian Skin to Yield Bio-oil 
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Abstract 

 

This research aimed is to determine the effects of process parameters to yield bio-oil produced. The 

process parameters such as pyrolysis temperature of 500°C and 600°C, particle size of 40 mesh and 50 mesh, 

and heating rate of 100°C/min and 200°C/min. The results showed that at the pyrolysis temperature of 

600°C, particle size of 50 mesh, and heating rate of 200°C/min is the operating conditions that can the best 

produce yield of 16,43%. 

 

keywords : bio-oil, pyrolisis, yield 

 

PENDAHULUAN 

 

Buah durian sangat digemari masyarakat. 

Biasanya dari sebutir buah, dikonsumsi oleh 

masyarakat hanya sekitar sepertiga bagian saja, yaitu 

daging buahnya. Sedangkan dua pertiga bagian 

lainnya terbuang begitu saja, yaitu bagian biji dan 

kulitnya. Pada dasarnya, kulit durian mengandung 

lignin, sel serabut yang berdimensi panjang, serta 

serabut yang cukup tebal. Kandungan kimia yang 

terdapat pada kulit durian adalah hemiselulosa, 

selulosa,  dan lignin yang dapat dimanfaatkan 

sebagai biomassa.  

Pemanfaatan kulit durian secara sederhana 

sebenarnya telah dilakukan puluhan tahun silam oleh 

masyarakat di pedesaan. Mereka menjadikannya 

sebagai bahan bakar untuk memasak, tetapi asap 

yang dihasilkan dengan cara tradisional tersebut 

memiliki banyak kelemahan, seperti pencemaran 

lingkungan dan proses yang tidak dapat 

dikendalikan. Dengan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, konversi biomassa 

berupa pirolisis kulit durian dapat menjadi alternatif 

lain untuk menghasilkan produk berupa bio-oil. 

Pirolisis adalah proses konversi dari suatu bahan 

organik pada suhu tinggi dan terurai menjadi ikatan 

molekul yang lebih kecil. Dengan melakukan 

pirolisis kulit durian diharapkan dapat meningkatkan 

nilai ekonomi dari kulit durian sekaligus jg 

mengatasi pencemaran lingkungan. 

 

METODOLOGI 

 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini : 

biomassa yaitu kulit durian, gas nitrogen sebagai gas 

pembawa, pasir silika sebagai agen fluidisasi, es 

batu dan air sebagai pendingin. Alat yang digunakan 

adalah reaktor pyrolizer, kondensor, kompor gas, 

pemanas elektrik, tabung gas LPG, tabung gas 

nitrogen, manometer, regulator volt, timbangan 

digital, multimeter, dan sensor suhu. 

 

Prosedur 

Bahan baku dikeringkan terlebih dahulu sampai 

beratnya konstan, kemudian bahan baku dikecilkan 

ukurannya sampai lolos ayakan 40 mesh dan 50 

mesh. Pyrolizer diisi dengan pasir silika yang 

dipanaskan sampai dengan kondisi operasi yang 

diinginkan yaitu pada suhu 500ºC dan 600ºC, laju 

pemanasaan sebesar 100ºC/min dan 200ºC/menit. 

Setelah itu, bahan baku dipirolisis kemudian gas 

yang terbentuk dikondensasi untuk mendapatkan 

bio-oil. Lalu bio-oil yang terbentuk dianalisis. 

Analisis yang dilakukan adalah yield bio-oil yang 

dihasilkan.  
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Gambar 1. Skema alat penelitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pirolisis adalah proses konversi dari suatu bahan 

organik pada suhu tinggi dan terurai menjadi ikatan 

molekul yang lebih kecil. Proses ini menghasilkan 

uap organik, gas pirolisis dan arang. Uap organik 

kemudian dikondensasikan menjadi cairan . Cairan 

hasil pirolisis dikenal sebagai bio-oil. 

 

Yield 

 

Dalam penelitian ini, dilakukan pembuatan bio-

oil dengan bahan baku kulit durian dengan 

memvariasikan kondisi operasi temperatur pirolisis 

500ºC dan 600ºC, ukuran partikel 40 mesh dan 50 

mesh, serta laju pemanasan 100ºC/menit dan 

200ºC/menit, dan pengaruhnya terhadap yield bio-oil 

yang ditunjukkan oleh gambar 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Pengaruh kondisi operasi terhadap 

yield bio-oil pada temperatur pirolisis 500ºC dan 

laju pemenasan 100ºC/menit 
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Gambar 2.2. Pengaruh kondisi operasi terhadap 

yield bio-oil pada temperatur pirolisis 500ºC dan 

laju pemenasan 200ºC/menit 

 
 

Gambar 2.3. Pengaruh kondisi operasi terhadap 

yield bio-oil pada temperatur pirolisis 600ºC dan 

laju pemenasan 100ºC/menit 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Pengaruh kondisi operasi terhadap 

yield bio-oil pada temperatur pirolisis 600ºC dan 

laju pemenasan 200ºC/menit 

 

Pada proses pirolisis kulit durian dengan 

kondisi operasi temperatur pirolisis 500ºC, ukuran 

partikel 40 mesh dan laju reaksi 100ºC/menit 

dihasilhkan yield bio-oil sebanyak10,48%, pada 

temperatur pirolisis 500ºC, ukuran partikel 40 m3sh 

dan laju pemanasan 200ºC/menit dihasilkan yield 

sebanyak 11,83%. Pada temperatur 500ºC, ukuran 

partikel 50 mesh, dan laju pemanasan 100ºC/menit 

dihasilkan yield sebanyak 12,84%. Pada temperatur 

500ºC, ukuran partikel 50 mesh dan laju pemanasan 

200ºC/menit dihasilkan yield sebanyak 14,36%. 

Pada temperatur 600ºC, ukuran partikel 40 

mesh, dan laju pemanasan 100ºC/menit dihasilkan 

yield sebanyak 13,35%. Pada temperatur 600ºC, 

ukuran partikel 40 mesh dan laju pemanasan 

200ºC/menit dihasilkan yield sebanyak 14,01%. 

Pada temperatur 600ºC, ukuran partikel 50 mesh,  

dan laju pemanasan 100ºC/menit dihasilkan 

yield sebanyak 15,68%. Pada temperatur 600ºC, 

ukuran partikel 50 mesh dan laju pemanasan 

200ºC/menit dihasilkan yield sebanyak 16,43%. 

Pada proses ini dengan memvariasikan kondisi 

operasi didapat yield terbanyak pada kondisi 

temperatur pirolisis 600ºC, ukuran partikel 50 mesh, 

dan laju pemanasan 200ºC/menit yaitu sebanyak 

16,43%. Hal ini dikarenakan kondisi temperatur 

yang tunggi, ukuran partikel yang lebuh kecil dan 

laju pemanasan yang cukup besar. Hemiselulosa 

terdegradasi pada suhu 200-260ºC, selulosa pada 

240-350ºC dan lignin pada suhu diatas 300-700ºC. 

Hasil yield terbanyak pada temperatur 600ºC, karena 

pada temperatur tersebut hemiselulosa, selulosa dan 

lignin dapat terdegradai sehingga menghasilkan 

yield yang lebih besar. Semakin kecil ukuran 

partikel dan semakin besar laju pemanasan yang 

digunakan maka semakin banyak pula yield yang 

dihasilkan, sehingga pada ukuran partikel 50 mesh 

dan laju pemanasan 200 ºC/menit dihasilkan yield 

bio-oil yang lebih besar. 
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Tabel 3. Hasil Penelitan 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

5. Pirolisis kulit durian dengan menggunakan 

temperatur yang lebih tinggi dapat 

menghasilkan yield bio-oil yang lebih 

banyak. 

6. Pirolisis kulit durian dengan menggunakan 

ukuran partikel yang lebih kecil dapat 

menghasilkan yield bio-oil yang lebih 

banyak. 

7. Pirolisis kulit durian dengan menggunakan 

laju pemanasan yang lebih tinggi dapat 

menghasilkan yield bio-oil yang lebih 

banyak 
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Run Temperatur Ukuran Laju Pemanasan yield (%) 

  Piroliis (oC) Partikel (mesh) (oC/min)   

1 500 40 100 10,48 

2 

  

200 11,83 

3 500 50 100 12,84 

4 

  

200 14,36 

5 600 40 100 13,35 

6 

  

200 14,01 

7 600 50 100 15,68 

8     200 16,43 
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PERANCANGAN  TUNGKU PADA  PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH  

UNTUK KAPASITAS DAYA  160 KW  

 

Imron Rosyadi,ST dan  Dr.Ir. Ari Darmawan Pasek 

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara - Institut Tekologi Bandung 

 

 

ABSTRACT 

Incineration technology (incenerator plant)  is expected to provide environmentally friendly 

solutions to the problems of municipal solid waste are increasing with the increase of population every year. 

These tools may well reduce the volume of waste , can also take advantage of the heat into electricity 

(PLTSa). This study aimed to design a PLTSa combustion furnace for with with a capacity of 160 kW power 

generator. It’s  intended to reduce small waste volume  in a campus, hotel, hospital or small industries. 

Characteristics of the waste content of moisture, heating value and chemical composition. It’s  

influence on the design of the furnace, so that needs to be analyzed first. This design is used on some 

software such as Cycle Tempo, Firecad, Flic and Fluent. Cycle Tempo program aims to obtain 

thermodynamic equilibrium, mass and energy of PLTSa unit which includes the turbine, condenser, pumps, 

deaerator and the boiler. While Firecad used to obtain the main dimensions of the boiler. Fluent and Flic used 

for modeling the furnace operating conditions and gain parameters. 

The results of software simulation iterated and matched with each other simultaneously to achieve 

the desired operating conditions and convergent.  It’s  design can handle approximately 10.8 tons of waste 

per day with water content below 40%. The temperature of the combustion of waste generated up to 900 
o
C 

to 1200
o
C so the gas NOx and dioxins can be avoided. 

 

Keywords:  Incenerator plant, Cycle Tempo, Firecad,  Flic , FluentPENDAHULUAN 

Sampah merupakan konsekuensi dari 

aktifitas manusia. Keberadaan sampah ini akan 

semakin meningkat seiring dengan semakin 

padatnya jumlah penduduk disuatu daerah. 

Penyelesaian permasalahan sampah ini tentunya 

tidaklah mudah terutama dikota-kota besar yang 

menjadi   pusat industri dan perdagangan seperti 

Jakarta, Surabaya, bandung, tangerang, bekasi,  

dimana jumlah penduduk semakin padat seiring 

dengan bertambahnya para pendatang serta angka 

kelahiran. Berdasarkan data tentang Volume Rata-

Rata Timbunan Sampah Harian Kota Metropolitan 

di Indonesia Tahun 2007 [1] diketaui bahwa potensi 

timbunan sampah kota di Indonesia meningkat dari 

hari ke hari seiring dengan pertambahan penduduk 

setiap tahunnya. Tempat pembuangan akhir atau 

sering di singkat dengan TPA adalah suatu kawasan 

yang disiapkan secara khusus oleh pemerintah untuk 

menampung sampah sisa buangan dari seluruh 

kegiatan masyarakan. TPA hanya ada di daerah 

perkotaan, karena memang masyarakat di kota tidak 

mengolah sendiri sampah mereka. Pengelolaan 

sampah di banyak kota di Indonesia akan mengalami 

persoalan dengan habisnya masa pakai TPA, 

sementara lokasi TPA pengganti semakin sulit di 

peroleh sehubungan dengan terbatasnya lahan dan 

meningkatnya penolakan masyarakat terhadap 

keberadaan TPA, khususnya yang terletak di sekitar 

pemukiman penduduk. 

Dengan demikian perlu kebijakan pengolahan yang 

lebih jitu dari pemerintah dalam mengelolah 

keberadaan sampah.   Pemanfaatan sampah sebagai 

energi yang termafaatkan (waste to energy) 

nampakanya menjadi solusi yang paling baik. 

Pengolahan sampah menjadi energy (waste to 

energy) telah banyak diterapkan  di beberapa negara 

maju. Pada tahun 2003 negara perancis memiliki 

210 unit PLTSa, jerman 59 unit PLTSa, italia 32 unit 

PLTSa, dan banyak negara uni eropa yang telah 

memanfaatkan teknologi ini [2]. Di negara asia juga 

sudah mulai banyak yang menerapkan teknologi ini.  

Negara cina pada desember 2002 sudah terbangun 

19 unit incenerator.  

 

2. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis potensi sampah yang ada di 

kampus ITB untuk bisa dijadikan PLTSa / 

incenerator 

2.  Menganalisis secara thermodinamika bahan 

bakar sampah sebagai sumber energi 

pembangkit listrik dengan siklus rankine  

3. Merancang tungku  pembakaran sampah untuk 

kapasitas 160 kW yaitu berupa dimensi tungku, 

distribusi temperatur dan pengaruh beberapa 

parameter terhadap kondisi temperatur di dalam 

tungku   
  

 

 

3.METODOLOGI PENELITIAN : 

Perancangan tungku dimulai dengan memilih jenis 

turbin uap untuk pembangkit listrik tenaga sampah. 
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Pemodelan dan proses 

meshing menggunakan 

Gambit 

Ya 

Tidak 

Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang 

dirancang memiliki kapasitas daya output generator 

160 kW.  Data ini mengacu pada turbin uap – 

generator yang ada di laboratorium thermal Fakultas 

Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi 

Bandung. Data operasional turbin  didapat dari  data 

yang ada dipasaran yang mendekati dengan jenis 

turbin yang ada di laboratorium  yaitu produk dari 

GE Steam turbine generators : 

Daya turbin   :  190 kW 

Tekanan uap masuk turbin  : 24.12 bar 

Temperatur    : 288 
o
C
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Selain data turbin , tahap pertama dalam merancang 

turbin adalah menganalisis karakteristik sampah. 

Analisa ini bertujuan untuk menguji kelayakan 

sampah untuk dijadikan bahan bakar: Berikut adalah 

diagram alur penelitian yang akan dilakukan dalam  

merancang tungku 

Data dari karakteristik sampah didapat dari 

penelitian sebelumnya [3] , dimana sampel diambil 

dari sampah kota Bandung. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan 

survei sampah kota Bandung. . Komponen sampah 

kota Bandung umumnya terdiri dari daun, kayu, 

sampah makanan, kertas, kaca, plastic dan beberapa 

komponen sampah yang lain. Masing – masing 

komponen sampah tersebut kemudian 

dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok 

komponen sampah berdasarkan jenis fisiknya, hal ini 

dilakukan untuk memudahkan dalam proses 

pengklasifikasian jenis sampah, dimana sampah 

yang dihasilkan oleh masyarakat kota Bandung 

sangat bervariasi. Gambar 2  adalah hasil survey 

berupa komposisi fisik sampah masyarakat kota 

bandung. 

 
Gambar 2 . Komposisi Fisik Sampah  

Sampel yang telah dikelompokkan kemudian di uji 

di Laboratorium Teknologi Mineral dan Batubara 

(TekMira) dalam kondisi Air dry bases (Adb).  Hasil 

pengujian dilaboratorium  berupa komposisi hasil uji 

proximate dan ultimate diperlihatkan  pada gambar 

3.2.   
Gambar 3  . Komposisi Ultimate dan  proximate  Sampah 

kondisi adb 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Komposisi Sampah 

Untuk prediksi komposisi bahan bakar dan nilai 

kalor as received maka dari data hasil pengujian 

tersebut harus  diolah dahulu menjadi komposisi  

bahan bakar kondisi bebas kandungan air dan abu 

(moisture and ash free) basis / MAF)  . Setelah 

didapat hasil perhitungan untuk kondisi MAF, maka 

dapat diprediksikan komposisi sampah dalam 

keadaan as received seperti pada tabel 1 dan 2. 

Tabel .1 Komposisi proximate kondisi as 

received.  

 

 

 

 

 

Tabel 3.2  Komposisi ultimate  kondisi as 

received. 
Kandungan 

air (%) 
Abu Karbon Hidrogen Nitrogen Sulfur Oksigen Klorin 

0 20 38,768 5,260 1,190 0,208 33,591 0,982 

10 20 33,922 4,603 1,041 0,182 29,392 0,859 

20 20 29,076 3,945 0,892 0,156 25,193 0,737 

30 20 24,230 3,288 0,743 0,130 20,994 0,614 

40 20 19,384 2,630 0,595 0,104 16,795 0,491 

50 20 14,538 1,973 0,446 0,078 12,597 0,368 

60 20 9,692 1,315 0,297 0,052 8,398 0,246 

 
Pada kondisi as received fraksi massa abu 

diperkirakan sebesar 20%, harga ini diambil 

berdasarkan fraksi massa abu yang umumnya 

dihasilkan dari proses pembakaran sampah. 

Komposisi sampah kondisi as received sangat 

beragam, biasanya antara 40% sampai dengan 60%. 

Menurut referensi dari penelitian sebelumnya [3] 

komposisi kimia sampah berdasarkan diagram 

tanner maksimum kandungan air pada sampah 

adalah 50%, akan tetapi yang layak secara ekonomi 

adalah 40%. Untuk itu design tungku yang akan 

dirancang selanjutnya adalah mengacu pada 

komposisi sampah dengan kandungan air 40%. 

 

4.2 Perancangan Siklus Pembangkit Uap 

Menggunakan Perangkat Lunak Cycle Tempo 

Sebelum kita merancang tungku pembakaran,  kita 

perlu merancang sistem thermal dari pembangkit 

listrik tenaga uap. Sistem thermal secara keseluuhan 

dikenal dengan siklus pembangkit uap , dimana 

pengkajiannya dilakukan berdasarkan ilmu 

thermodinamika.. Untuk itu pada perancangan ini 

dibantu dengan perangkat lunak Cycle  Tempo versi 

5.  CycleTempo merupakan perangkat lunak yang 

Kandungan air 

(%) 
Volatile matter 

Karbon 

padat 
Abu 

0 65,761 14,239 20 

10  57,541 12,459 20 

20 49,321 10,679 20 

30 41,101 8,899 20 

40 32,880 7,120 20 

50 24,660 5,340 20 

60 16,440 3,560 20 
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digunakan untuk menganalisis kondisi operasi dari 

masing – masing peralatan pada sistem pembangkit 

listrik.   Pada perancangan dengan perangkat lunak 

Cycle Tempo, uap ekstraksi diambil dengan 

membocorkan uap di daerah sebelum masuk turbin 

dan setelah keluar turbin. Keduanya dibandingkan 

efesiensi thermalnya  dengan apabila pada turbin 

sudah terdapat deaerator. Hasil tersebut juga 

dibandingkan dengan simulasi system tenaga uap 

dimana ekstraksi berasal turbin. Efesiensi thermal 

paling tinggi dihasilkan pada ekstraksi langsung 

yang diambil dari turbin yaitu sebesar 23.153% (Net 

Effeciency).  Sedangkan pada ekstraksi yang diambil 

setelah turbin adalah yang paling kecil (12.775 %) 

hal ini disebabkan karena tekanan pada saat keluar 

turbin dijaga sedikit lebih tinggi dari tekanan 

atmosfer agar bisa diambil untuk uap ekstraksi. Hal 

ini meneyebabkan energy banyak terbuang pada saat 

masuk kondensor, karena di kondensor tekanan 

dijaga pada tekanan rendah untuk  proses kondensasi 

uap. 

 
Gambar 4  . Hsil simulasi perangkat lunak Cycle Tempo 

 

 

4.3 Simulasi lanjutan dengan perangkat lunak 

Firecad, Flic dan Fluent 

 Setelah dilakukan simulasi CycleTempo kemudian 

untuk boiler dilakukan simulasi dengan perangkat 

lunak Firecad sehingga menghasilkan dimensi 

tungku /boiler. 

Dimensi tersebut kemudian dimodifikasi sehingga 

didapatkan kondisi operasi sesuai dengan yang 

diinginkan dengan cara menggabungkan antara 

simulasi firecad , flic dan fluent. 

        

Kandungan air 20%          

  

    Kandungan air 30%  

      

Kandungan air 40% 

 
Kandungan air 50% 

Gambar 5  . Hasil simulasi Fluent 

Dari hasil simulasi dengan variasi kadar air sperti 

gambar diatas dapat dilihat pengaruh kandungan air 

terhadap kontur temperatur pada tungku dengan 

menggunakan MSW yang memiliki kandungan air 

10%, 20% dan 30%, 40% dan 50% ,excess air 80% 

dan primary air 80%. Pada kandungan air 10% 

temperatur superheater berada pada daerah 931.51K 

– 1496.1K dengan temperatur rata-rata (1073.702 

C), sedangkan pada kadar air 20% menurun dengan 

daerah temperatur  919.77 – 1484.6 K  dan 

temperatur rata-rata 1330K  (1056.84 C).  Pada 

kadar air 30% temperatur  superheater berada pada 

daerah temperatur 908.19 – 1406.5K  dengan 

temperatur rata-rata 1289.8 K (1016.7 C) . Pada 

kadar air 10% sampai 30% temperatur yang dicapai 

pada superheater sangat tinggi yaitu berada diatas 

1000 C, akan tetapi masih pada batas yang diijinkan 

yaitu berada dibawah 1200 C untuk menghindari 

terjadinya gas dioxin. Temperatur daerah superheater 

berada pada 875.69 - 1245.9 K dengan termperatur 

rata-rata 1180.8 K (907.66 C).  Temperatur ini 

adalah yang paling sesuai untuk kondisi operasi 

pembakaran.  Untuk bahan bakar dengan kadar air 

50% dihasilkan temperatur yang paling rendah 

dengan daerah temperatur pada superheater 722.24 

K – 915.14 K dan temperatur rata-rata 879.5 K 

(606.35 C). Proses pembakaran pada kadar air 50% 

tidak terbakar sempurna, dimana volatile matter 

selesai terbakar pada bagian akhir bed. Hal ini harus 

dihindari karena banyak panas yang terbuang 

bersama abu bahan bakar.    

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Dari hasil uji komposisi, diketahui bahwa 

sampah kota bandung memiliki potensi untuk 

dijadikan sebagai bahan bakar Pembangkit 

Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan 

kandungan air pada kondisi as receive berkisar 

40 sampai 60% , akan tetapi yang layak 

digunakan adalah 40% untuk mencapai kondisi 

operasi pada  tungku sesuai yang diinginkan 
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2. Daril hasil simulasi Cycletempo, diketahui 

bahwa model design dengan ekstraksi uap 

diletakkan sebelum masuk turbin sesuai untuk 

design pembangkit tenaga uap dengan daya  daya 

160 kW. Efesiensi yang dihasilkasn dari system 

ini mencapai 22.602%. 

3. Pada kadar air 40% . excess air 80%  dan kadar 

abu 20% kondisi operasi yang paling baik adalah 

pada kecepatan 3 m/jam dan 4 m/jam dengan 

kondisi operasi mendekati hasil simulasi firecad , 

dimana pada kecepatan 3m/jam temperatur rata 

rata adalah 934.62 C, sedangkan pada kecepatan 

4 m/jam  adalah 907.66 C. 

4. Untuk kadar air 10%, 20% dan 30% akan 

dihasilkan temperatur yang lebih tinggi. Semakin 

rendah kadar air, maka temperature pembakaran 

semakin tinggi . Akan tetapi bahan bakar sampah 

harus dipre treathment dahulu untuk mencapai 

kadar air yang diinginkan , hal ini membutuhkan 

tambahan energi. 

5. Bahan bakar dengan kadar air 50% tidak dapat 

menghasilkan pembakaran yang baik karena nilai 

kalor yang rendah,  panas pembakaran bergeser 

kekanan sehingga temperatur abu yang dibuang 

masih sangat tinggi yang berarti banyak kalor 

yang terbuang dan tidak terpakai.  

 

5.2 Saran 

1 . Dibutuhkan analisis lebih detail untuk kondisi 

grate sehingga perancangan tungku ini dapat 

lebih sempurna. 

2. Pemilihan material dan proses manufktur yang 

baik dapat memenuhi hasil racangan yang telah 

dibuat. 

6. Pengkondisian bahan bakar sebelum masuk 

ruang bakar harus dillakukan agar didapat bahan 

bakar dengan kadar air yang diinginkan dan lebih 

homogen.   
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Abstract 

 

General municipal solid waste (MSW) management through open dumping in landfills has not provided 

complete solutions. One drawback is that the ability of transporting waste to landfill is smaller than the 

production of MSW per day, so leaving piles of waste that a problem for the city community. If it is analyzed 

further, the components of MSW, which is dominated by biomass potentially as source of new and renewable 

energy. MSW processing technologies through torrefaction proved able to raise its quality to a solid fuel that 

coal equivalent. Waste torrefaction experiment that conducted so far using a laboratory-scale equipment with 

batch system, need to be developed towards an industrial scale. 

In this paper, we done a preliminary feasibility study in economic aspect of a pilot plant of continuous 

MSW torrefaction with capacity about 25 tons per hours. The analysis based on the ability of solid fuel 

economical value to cover the cost of plant operations. The results of this study indicate that the plant of 

continuous MSW torrefaction is economically promising enough to be developed. 

 

Keywords: torrefaction, municipal solid waste (MSW), solid fuel, economic feasibility  

 

Energi primer dunia saat ini masih didominasi 

oleh bahan bakar fosil, yakni minyak bumi, gas alam 

dan batubara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut 

merupakan cadangan energi yang tidak bisa 

diperbarui dan akan habis dalam waktu singkat. 

Kondisi di Indonesia lebih memprihatinkan karena 

penggunaan sumber energi lain porsinya masih 

kecil, misalnya hidroelektrik. Bahkan untuk energi 

energi nuklir, penggunaannya belum dimulai sama 

sekali, sementara di negara-negara maju ia telah 

menjadi sumber energi primer yang signifikan. 

Meningkatnya populasi penduduk dan semakin 

besarnya konsumsi energi per kapita menyebabkan 

sumber energi fosil tersebut semakin cepat menipis 

dan harganya juga semakin tinggi. Untuk menjamin 

keamanan pasokan energi nasional di masa depan, 

perlu kiranya segera mencari sumber energi baru 

sebagai energi alternatif yang bersifat terbarukan, 

sebagaimana tertuang dalam sasaran bauran energi 

(energy mix) nasional 2025. Sumber energi alternatif 

yang cukup menjanjikan dan potensinya paling besar 

di dunia adalah biomassa. Salah satu sumber 

biomassa yang belum banyak mendapat perhatian 

adalah biomassa yang berasal dari sampah padat 

perkotaan. 

Jumlah sampah kota yang terus meningkat 

menjadikannya sumber masalah bagi masyarakat 

kota, apalagi dalam penanganannya belum ada solusi 

mendasar. Sebagai contoh, data dari PD. Kebersihan 

kota Bandung yang diperoleh pada tahun 2006 

menginformasikan bahwa produksi sampah kota 

Bandung tahun 2004 mencapai 7.500 m
3
/hari, atau 

setara dengan 2,7 juta m
3
/tahun. Penimbunan  

sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) 

yang selama ini menjadi solusi, dinilai tidak efektif 

karena menimbulkan permasalahan baru lainnya. 

Hasil studi terhadap sampah kota Bandung 

menunjukkan bahwa komposisi sampah terbesar 

berasal dari komponen organik, yakni mencapai 

84,63% (% berat), yang berpotensi digunakan 

sebagai bahan bakar [1]. 

Penggunaan sampah kota sebagai bahan bakar 

dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi 

kelangkaan sumber energi. Tetapi penggunaannya 

secara mempunyai banyak kendala karena sampah 

terdiri dari multi komponen yang sulit untuk 

dikontrol kualitas pembakarannya, juga karena 

kandungan air yang tinggi, nilai kalor dan densitas 

energi yang rendah serta sulit dalam penyimpanan. 

Untuk memperbaiki sifat sampah sebagai bahan 

bakar padat, diperlukan proses yang khusus, di 

antaranya adalah proses termal yang dapat 

mendekomposisi komponen sampah sehingga dapat 

menaikkan nilai kalornya. Proses ini dikenal dengan 

torefaksi.  

Torefaksi adalah proses perlakuan panas pada 

rentang temperatur tertentu pada tekanan atmosfer 

tanpa kehadiran oksigen. Pada rentang temperatur 

tersebut diharapkan terjadi proses dekomposisi 

kimia dari fraksi-fraksi tertentu. Torefaksi pada 

biomassa biasanya terjadi pada rentang temperatur 

200-300°C, di mana pada rentang temperatur ini 

fraksi yang diharapkan mengalami dekomposisi 

kimia adalah hemiselulosa. Torefaksi pada biomassa 

mailto:amrul@students.itb.ac.id
mailto:aryadi@termo.pauir.itb.ac.id
mailto:ari@termo.pauir.itb.ac.id
mailto:toto@termo.pauir.itb.ac.id
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berhasil meningkatkan kualitas bahan bakarnya, di 

antaranya adalah kandungan air yang rendah, 

densitas energi yang tinggi, penurunan rasio O/C 

sehingga nilai kalor meningkat, tidak menyerap air, 

dan lebih getas [2].  

 

TOREFAKSI SAMPAH 

Tujuan utama torefaksi sampah adalah untuk 

mendapatkan bahan bakar padat yang nilai kalornya 

setara dengan batubara subbituminous C menurut 

kualifikasi standard ASTM D 388. Innovasi pada 

topik penelitian ini adalah peningkatan densitas 

energi dari sampah padat perkotaan yang bersifat 

hiterogen, dengan cara mendekomposisi fraksi 

lignocellulose secara simultan melalui proses 

torefaksi pada temperatur 200-300
o
C, menjadi bahan 

bakar ramah lingkungan setara dengan batubara 

subbituminous C. Dalam eksperimen proses 

torefaksi, parameter utama penentu adalah 

temperature dan waktu tinggal, kedua parameter ini 

akan dikombinasikan pada seluruh spesimen untuk 

mendapatkan hasil terbaik. 

Eksperimen torefaksi sampah yang telah 

dilakukan oleh tim peneliti di Lab. Termodinamika 

ITB dalam beberapa tahun terakhir ini berhasil 

meningkatkan kualitas sampah menjadi bahan bakar 

padat dengan nilai kalor setara batubara 

subbitunimus [3]. Bahan bakar padat yang 

dihasilkan dari prospek komersil yang cukup bagus, 

mengingat perannya untuk pemenuhan kebutuhan 

sumber energi alternatif terbarukan dan sekaligus 

mereduksi jumlah sampah sehingga menjadi salah 

satu solusi bagi permasalahan sampah perkotaan.  

Jumlah sampah kota yang cenderung meningkat 

menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk 

penanganannya juga semakin membengkak. Di sisi 

lain, jika sampah perkotaan dapat diolah menjadi 

suatu produk yang bernilai, maka bukan hanya akan 

mengurangi ongkos yang dikeluarkan, tapi juga bisa 

diperoleh keuntungan ekonomis.  Bahan bakar padat 

produk torefaksi ini dapat dimanfaatkan sebagai 

pengganti bahan bakar fosil, misalnya batu bara, 

sehingga dalam penggunaannya dapat mengurangi 

emisi CO2 ke lingkungan.  

Untuk menjembatani hasil penelitian yang sudah 

diperoleh dengan rencana memproduksi bahan bakar 

produk torefaksi sampah skala industri, maka dalam 

penelitian ini dilakukan studi awal tentang 

kelayakan ekonomi pabrik torefaksi sampah skala 

pilot kapasitas 25 ton/jam.  

 

 

DISAIN MODEL PABRIK TOREFAKSI 

SAMPAH KONTINU 

Disain  Pabrik 

Disain yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah sebuah model pabrik torefaksi sampah 

kontinu berkapasitas 25 ton/jam. Pabrik ini akan 

mengolah sampah perkotaan menjadi bahan bakar 

padat yang bernilai kalor tinggi setara dengan 

batubara subbituminus. Peralatan utama pabrik 

terdiri dari sebuah bungker, mesin pencacah sampah, 

reaktor pengering, reaktor torefaksi, mesin briket 

produk dan sebuah boiler. 

Bahan baku pabrik adalah sampah kota yang 

didominasi oleh komponen organik dan plastik 

bukan daur ulang. Sampah yang baru diterima 

dikumpulkan dalam sebuah bungker yang berfungsi 

sebagai strorage bahan baku dan sekaligus tempat 

pentirisan sampah. Sampah disimpan di bunker 

selama tiga sampai lima hari dan diharapkan 

kandungan airnya dapat berkurang sebesar 20%. 

Dengan asumsi kandungan air sampah segar sekitar 

60-80%, maka pada saat keluar bungker kandungan 

air sampah diharapkan turun menjadi 40-60%. 

Untuk itu, sebagai peralatan tambahan, dalam disain 

pabrik ini juga diperhitungkan sarana pengolahan air 

lindi yang jumlahnya mencapai 15-20% dari 

kapasitas bunker. 

Setelah keluar dari bungker, selanjutnya sampah 

diteruskan ke mesin pencacah. Pencacahan sampah 

bertujuan untuk mereduksi dan mendapatkan ukuran 

geometri yang relatif seragam. Di samping itu, pada 

proses pencacahan ini kandungan air sampah 

diharapkan juga bisa turun sekitar 5-10%. Sampah 

yang telah dicacah selanjutnya dikirim ke reaktor 

pengering. Proses pengeringan memanfaatkan udara 

yang sebelumnya dipanaskan oleh uap yang keluar 

dari reaktor torefaksi. Temperatur udara masuk 

pengering sekitar 80C dan keluar sekitar 45C. 

Sampah keluar reaktor pengering pada temperatur 

yang sama dengan udara, yakni 45C. Keluar dari 

reaktor pengering, kandungan air sampah 

diharapkan bisa mencapai 30%. Setelah itu sampah 

dimasukkan ke dalam reaktor torefaksi yang 

menggunakan media inert berupa uap air hasil 

penguapan proses torefaksi itu sendiri.  

Temperatur torefaksi dipertahankan sekitar 275C 

dan sampah ditahan dalam reaktor selama lebih 

kurang  20 menit. Temperatur dan waktu tinggal 

torefaksi diperoleh dari hasil eksperimen 

sebelumnya yang merupakan temperatur dan waktu 

tinggal optimum untuk proses torefaksi sampah. 

Sumber panas utama sistem berasal dari uap panas 

lanjut yang disuplai oleh sebuah boiler. Dalam disain 

ini, bahan bakar boiler diambil dari produk torefaksi 

sehingga sistem ini tidak memerlukan sumber energi 

panas eksternal. Diagram alir proses (process flow 

diagram, PFD) pabrik torefaksi sampah kontinu 

ditunjukkan oleh Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir proses pabrik torefaksi sampah kontinu. 

 

Balans Massa dan Energi Sistem 

Perhitungan balans massa dan energi sistem 

dilakukan dengan bantuan program simulasi 

menggunakan perangkat lunak ASPEN
TM

. Program 

simulasi ini dikembangkan dari program yang sudah 

ada sebelumnya untuk torefaksi gambut [4]. Dalam 

simulasi ini, balans massa dan energi yang dihitung 

adalah untuk kondisi sampah masuk pengering 

sampai keluar reaktor torefaksi. Parameter utama 

dalam perhitungan ini adalah laju sampah yang 

masuk reaktor pengering sebesar 10 ton/jam dengan 

kandungan air 50%. Sampah keluar dari reaktor 

pengering pada temperatur sekitar 45C dengan 

kandungan air 30%. Temperatur reaktor torefaksi 

dipertahankan 275C dan produksi gas hasil 

torefaksi adalah sekitar 30%, dengan asumsi utama, 

komposisi gas terdiri dari uap air (0,498%), SO2 

(0,002%), CO (0,15%) dan CO2 (0,35%). Ringkasan 

parameter penting hasil simulasi dan beberapa 

perhitungan manual dapat dilihat pada Tabel 1.  

Diagram alir material sampah dan energi sistem 

ditunjukkan oleh Gambar 2. Sampah bahan baku 

masuk bungker dengan laju 25 ton/jam dan keluar 

dalam bentuk bahan bakar padat dengan laju 

produksi 3,8 ton/jam. Sebanyak 1,29 ton/jam dari 

bahan bakar tersebut digunakan untuk konsumsi 

boiler, sehingga menyisakan produk netto sebesar 

2,51 ton/jam. 

Kebutuhan energi panas berasal dari uap panas 

lanjut yang disuplai oleh boiler yang mempunyai 

kapasitas 7,4 MW panas. Energi panas yang 

dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah sebasar 

2,9 MW yang diambil dari sisa panas uap keluar 

reaktor torefaksi dan panas recovery. Sedangkan 

kebutuhan panas reaktor torefaksi itu sendiri adalah 

sebesar 4,2 MW. 

 

Tabel 1. Parameter penting hasil simulasi. 

 

Laju sampah masuk 25 ton/jam

Kandungan air sampah 80 %

Laju sampah masuk 12,5 ton/jam

Kandungan air 60 %

Laju sampah masuk 10 ton/jam

Kandungan air 50 %

Temperatur sampah keluar 44 C

Laju udara pengering 180 ton/jam

Temperatur udara pengering masuk 80 C

Temperatur udara pengering keluar 44 C

Kebutuhan daya untuk pengeringan 2,7 MW

Laju sampah masuk 7,14 ton/jam

Kandungan air 30 %

Temperatur proses 275 C

Laju konsumsi uap pemanas 9,25 ton/jam

Laju produksi bahan bakar produk torefaksi 3,8 ton/jam

Kebutuhan daya untuk torefaksi 4,2 MW

Laju pembriketan bahan bakar 2,51 ton/jam

Nilai kalor bakar padat produk torefaksi (HHV) 25200 MJ/ton

6000 kCal/kg

Laju konsumsi bahan bakar 1,29 ton/jam

Daya keluaran (panas) 7,4 MW

Efisiensi pembakaran boiler 80 %

Total heat losses  sistem 20 %

Laju kebutuhan energi panas total sistem 6,9 MW

Laju produksi energi panas sistem 17,3 MW

Recovery energi panas sistem 0,2 MW

Mesin Briket produk

Boiler

PARAMETER SATUAN

Bungker

Mesin pencacah

Reaktor pengering

Reaktor torefaksi
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Gambar 2. Diagram alir material sampah dan energi. 

 

SIMULASI FINANSIAL KELAYAKAN 

EKONOMI PABRIK 

 

Potensi komersialisasi pembangunan pabrik 

torefaksi sampah kontinu cukup menjanjikan. Hal ini 

dapat dilihat dari dua sisi, yakni aspek lingkungan 

dan energi alternatif. Pengolahan sampah perkotaan 

menjadi suatu produk yang bernilai akan mereduksi 

jumlah sampah secara langsung sehingga dapat 

menyelesaikan sebagian problem sampah yang 

selama ini belum mendapatakan solusi tuntas. Bahan 

bakar padat produk torefaksi sampah dapat dijadikan 

sumber energi alternatif terbarukan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil, 

misalnya batu bara, sehingga dalam penggunaannya 

dapat mengurangi emisi CO2 ke lingkungan. Di 

samping itu, keberadaan bahan bakar alternatif ini 

sekaligus menjawab kebutuhan akan diversifikasi 

energi sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah 

dalam kebijakan energi nasional. 

Dasar kajian ekonomi kelayakan pabrik torefaksi 

sampah ini adalah kemampuan sistem untuk 

menutupi biaya investasi dan operasiol pabrik yang 

diperoleh dari nilai ekonomis bahan bakar padat 

produk torefaksi dan pengalihan biaya pengolahan 

sampah menjadi sebagian biaya operasional pabrik 

dalam bentuk tipping fee. Kajian ekonomi dilakukan 

melalui simulasi finansial dengan bantuan program 

aplikasi microsoft excell. 

Komponen utama biaya investasi terdiri dari 

biaya pembebasan lahan, pengerjaan sipil/bangunan, 

pengadaan peralatan, engineering dan konstruksi. 

Biaya investasi diperoleh dari pinjaman bank dan 

penjualan saham (equity) dengan rasio 70 banding 

30%. Lama pengembalian pinjaman adalah 5 tahun 

setelah pabrik mulai beroperasi. Pabrik ini dirancang 

untuk beroperasi selama 10 tahun dengan lama 

pengerjaan konstruksi sekitar 18 bulan. Biaya 

operasional terdiri dari biaya konsumsi listrik 

peralatan, upah buruh/karyawan, manajemen dan 

perawatan. Sumber pemasukan didapat dari 

penjualan bahan bakar padat produk torefaksi, yang 

dianggap dapat bersaing dengan harga batubara 

untuk kelas yang sama, yakni sekitar 500 rupiah/kg. 

Sumber pemasukan lain direncanakan dari tipping 

fee, yakni biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah 

melalui PD Kebersihan untuk pengolahan sampah. 

Sebagai acuan, hasil studi kelayakan pembangunan 

PLTSa kota Bandung yang lakukan oleh anggota tim 

peneliti [1], harga tipping fee mencapai 240.000 

rupiah/ton. Namun dalam simulasi finasial ini, harga 

tipping fee hanya diambil 15 USD/ton atau sekitar 

127.500 ribu rupiah/ton. Semua harga dalam 

simulasi dalam satuan US dollar. Nilai tukar dollar 

terhadap rupiah diambil untuk harga kurs 8500 

rupiah/USD. Hasil simulasi finansial pabrik 

torefaksi sampah kontinu dapat dilihat pada Tabel 2. 

Nilai total investasi adalah 3,12 juta USD (26,5 

milyar rupiah) dan biaya yang dikeluarkan untuk 

tahun pertama operasional adalah 60.684 dollar (515 

juta rupiah). Nilai total investasi dan biaya 

operasional yang harus dibayar pada tahun pertama 

setara dengan USD 34,11 ton/bahan bakar. Biaya 

operasional dapat ditekan karena ada pemasukan 

dari tipping fee sebesar USD 15/ton (127.500 

rupiah/ton sampah). Nilai penjualan bahan bakar 

produk adalah USD 55/ton (467.500 rupiah/ton).  

Indikasi ekonomi kelayakan pabrik dapat dilihat 

dari nilai net present value (NPV) yang cukup 

menjanjikan, yakni sebesar USD 1.913.197 (16,3 

milyar rupiah). Internal rate of return (IRR) cukup 

tinggi, yakni 30,06% dengan periode pengembalian 

modal selama 3 tahun 2 bulan setelah pabrik 

beroperasi. 

Bungker

Reaktor

pengering

Reaktor

torefaksi

Mesin briket

Storage

Mesin cacah

P-18

Boiler

12.5 ton/h 2.5 ton/h

2.86 ton/h

2.51 ton/h

25 ton/h
80% MC

3.86 ton/h
8% MC
275C

1.29 ton/h

12.5 ton/h
60% MC

10 ton/h
50% MC

26C

7.14 ton/h
30% MC

44C

4.2 MW2.7 MW

P-51

P-52

0.2 MW

1.50 ton/h

1.84 ton/h

21.62 MW

7.56 MW 14.06 MW

49.98 MW49.98 MW
49.98 MW49.98 MW

8.40MW Total Heat
Losses

19.96 MW

Material sampah

Air

Daya panas

Gas buang
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Tabel 2. Hasil simulasi finansial pabrik torefaksi sampah kontinu  

 
 

KESIMPULAN 

Dari studi awal kelayakan ekonomi pabrik 

torefaksi sampah kontinu kapasitas 25 ton/jam 

melalui simulasi finansial, dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan pabrik torefaksi sampah ini cukup 

menjanjikan ditinjau dari sisi ekonomi. Indikasi 

kelayakan ini dapat dilihat dari nilai net present 

value (NPV) dan internal rate of return (IRR) yang 

cukup tinggi, yakni sebesar USD 1.913.197 (16,3 

milyar rupiah) dan 30,06% dengan periode 

pengembalian modal selama 3 tahun 2 bulan setelah 

pabrik beroperasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] Ari Darmawan Pasek, Toto Hardianto, Willy 

Adriansyah, dll., 2007, “Laporan Akhir Studi 

Kelayakan Pembangkit Listrik Dengan Bahan 

Bakar Sampah Di Kota Bandung”, LPPM ITB, 

Bandung. 

[2 ] Chen, W.H., Kuo, P.C., 2011, “Torrefaction and 

Co-Torrefaction Characterization of 

Hemicellulose, Cellulose and Lignin As Well As 

Torrefaction of Some Basic Constituents in 

Biomass”, J. Energy, Vol. 30, 1-9. 

[3] Aryadi Suwono, Amrul, Toto Hardianto, Ari 

Darmawan Pasek, 2010, “Solid Fuel From 

Torrefied Municipal Solid Waste”, Proceeding 

of Renewable Energy 2010, Advanced 

Technology Path to Global Sustainability, Joint 

with 4th International Solar Energy Society 

Conference, Asia Pacific Region, 27 June-2 

July, 2010, Pacifico Yokohama, Yokohama, 

Japan. 

[4] Haryadi, Toto Hardianto, Ari D. Pasek,  Aryadi 

Suwono, Riza Azhari, W. Ardiansyah, 2009,  

“The Aspen
TM

 Software Simulation of a Peat 

Torrefaction System Using RYield and SSplit 

Block as Reactor Model”, Proceedings of 

International Symposium on Sustainable Energy 

and Environmental Protection (ISSEEP), 23-26 

Nopember 2009, Yogyakarta, Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GENERAL DATA A COST

1 Project Name : Investment Cost of Recovery (Apply only for 1st~7th year, after that there is no more Capital Cost of Recovery)

2 Location : Bandung 1 Investment Cost : 2.455.535                USD 24,46    USD / MT torrefied MSW

3 Client : - 2 Bank Loan Interest (5 years) : 665.288                  USD 6,63      USD / MT torrefied MSW

Sub-Total : 3.120.823                USD 31,08    USD / MT torrefied MSW

B ECONOMIC DATA Operation Cost (1st year)

1 Escalation 3 Tipping Fee Raw MSW : (512.681)                 USD / Year (25,53)   USD / MT torrefied MSW

Raw MSW : 0,0% / year 4 Power Consumption Cost : 432.000                  USD / Year 21,51    USD / MT torrefied MSW

O&M Cost : 3,0% / year 5 Labor, Mgmt & Office Overhead Cost (incl. Insurance) : 133.333                  USD / Year 6,64      USD / MT torrefied MSW

Torrefied MSW Cost : 2,5% / year 6 System Maintenance Cost : 8.032                      USD / Year 0,40      USD / MT torrefied MSW

2 Discount Rate 7 MSW Torrefaction cost -                         USD / Year -       USD / MT torrefied MSW

Bank Loan Discount Rate : 12,00% 8 MSW transport to port -                         USD / Year -       USD / MT torrefied MSW

Equity Discount Rate : 12,00% 9 MSW barging -                         USD / Year -       USD / MT torrefied MSW

Bank Loan Investment Portion : 70,00% Sub-Total : 60.684                    USD / Year 3,02      USD / MT torrefied MSW

Equity Investment Portion : 30,00%

WACC : 12,00% TOTAL 34,11    USD / MT torrefied MSW

3 Corporate Tax : 25,0% / year

4 Exc. Rate USD to IDR : 9.000                     IDR / USD B SELLING RATE (1st Year)

C PRODUCTION DATA Torrefied MSW : 55,00                      USD / MT torrefied MSW

1 Production Capacity Total Torrefied MSW : 883.520                  USD / Year

Torrefied MSW Output : 2,51                      MT Torrefied MSW / Hour

Total Torrefied MSW Output : 20.080                   MT Torrefied MSW / Year C ECONOMIC INDICATION

2 Operation

Torrefied MSW consumption for fuel : 1,29                      MT Torrefied MSW / Hour Total Investment

Total Torrefied MSW consumption for fuel : 10.320                   MT Torrefied MSW / Year 1 Net Present Value (NPV) at 12,00% : FEASIBLE

Power consumption : 750                       KW 2 Internal Rate Return (IRR) : 30,06%

Total power consumption : 6.000.000              KWH / Year 3 Payback Period : 3  years 2  months after COD

3 Capacity Factor : 80,00%

4 Availbility Factor : 91,32% (8000 hour/year) Equity Investment

5 Life Time Period : 10,0                      years 1 Net Present Value (NPV) at 12,00% : FEASIBLE

2 Internal Rate Return (IRR) : 53,19%

D COST & INVESTMENT DATA 3 Payback Period : 2  years 3  months after COD

1 TOTAL INVESTMENT : 2.455.535USD        

-  EPC Cost : 2.028.444USD        Sensitivity Analysis
-  VAT for EPC Cost : 202.844USD          Tipping Fee MSW Upgrade Price GPM

-  Development & Other Cost : 60.853USD            USD / MT Dry (USD / MT Dry)

-  Financing Fees : 20.284USD            -                    30,06% 53,19% -15,00 34,11 55,00 2  years 3  months after COD

Total : 2.312.427USD        4 33,16% 70,39% 22,00 49,51 69,94 2  years -9  months after COD

Equity : 693.728USD          30,0% 5 29,74% 61,01% 22,00 49,51 69,94 3  years -22  months after COD

Bank Loan : 1.618.699USD        70,0% 6 26,13% 51,16% 22,00 49,51 69,94 4  years -42  months after COD

-  Interest During Const. (IDC) : 143.108USD          7 22,24% 40,06% 22,00 49,51 69,94 6  years -29  months after COD

Equity : 42.932USD            30,0% 8 17,89% #DIV/0! 22,00 49,51 69,94 7  years -45  months after COD

Bank Loan : 100.176USD          70,0%

Total Equity : 736.660USD          30,00%

Total Bank Loan : 1.718.874USD        70,00%

Note : Raw MSW Data

Development & Other Cost consists of : Other Taxes, Working Capital, Insurance, & Other Dev. Cost. Total Moisture ( TM ) = 60,00            %

Inherent Moisture ( IM ) = 11,50            %

2 Loan Return Period after COD : 5,0                        years GCV (ARB) = 2.000,00       Kcal/kg

3 Construction Period (Duration) : 18,0                      months Torrefied MSW Data

Total Moisture ( TM ) = 7,00             %

4 Operation & Maintenance Cost Inherent Moisture ( IM ) = 7,00             %

Raw MSW Unit Price (Drying Fuel) : (15,00)                    USD / MT Raw MSW GCV (ARB) = 4.650,00       Kcal/kg (*) : with interpollation method from 5000 and 5800 kcal/kg GAR

Electricity Cost : 0,09                      USD / KWH NAR   = 5.321,00       Kcal/kg (**) (**) : Higher NAR is obtained compare with standard NAR of ICI

Labor, Mgmt & Office Overhead Cost : 11.111,11              USD / Month Yield  = 2,33               ( 5150 kcal/kg )

System Maintenance : 0,50                      USD / MT torrefied MSW

INPUT DATA OUTPUT DATA

november 10, 2010

USD 2.877.789

Payback Period

MSW Torrefaction Pilot Plant Project

FEASIBLE

FEASIBLE

 MSW Upg. Fee 

(USD / MT Dry) 
IRR Project IRR Equity

USD / MT Raw

USD 1.913.197
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Abstract 

 

The purpose of this research  is to utilize the sorghum starch and chitosan as a material and to 

determine the effect of cassava powder as a filler rod of  mechanical and physical properties 

of bioplastic materials. The first study is for making bioplastics sorghum starch mixture, by the ratio of 

chitosan  9:1, 8 : 2, 7:3, 6:4 g/g and  concentration of glycerol  20%, 25%, 30%, and 40%. and look for 

gelatinization temperature of starch-chitosan mixture in the range 70-95
o
C. The results 

of  these study obtained Young's modulus 337,93 Mpa, tensile strenght 85,75 Mpa on starch-chitosan 

formulations 8:2 g / g and 30% glycerol concentration the gelatinization temperature of 95
o
C.. Further 

studies with the manufacture of bioplastics sorghum starch –chitosan ratio  8 : 2 w/w and  concentration of 

glycerol  30% by variations of cassava powder  0.5 gram, 1 grams, 1.5 grams,  2 grams, 2.5 grams. The 

results showed an increase in Young's modulus 1368.0742 Mpa, 91.875 Mpa tensile strength and water 

resistance 10.80% on the addition of cassava powder  filler 2.5 grams. 

 

Keywords : Chitosan, cassava powder, glycerol, sorghum. 

 

Pendahuluan 

 

Plastik merupakan polimer sintetik terbuat dari 

bahan baku minyak bumi yang terbatas jumlahnya 

dan tidak dapat diperbaharui. Penggunaan plastik 

sintetik juga berakibat terciptanya sampah yang sulit 

penanganannya sehingga dapat menyebabkan 

masalah lingkungan. Maka dibutuhkan adanya 

alternatif bahan plastik yang diperoleh dari bahan 

yang mudah didapat dalam jumlah besar dan murah 

tetapi mampu menghasilkan produk dengan 

kekuatan yang sama serta dapat mengatasi sampah 

plastik yaitu dengan membuat plastik yang dapat 

terurai secara biologis (plastik biodegradable). 

Plastik biodegradable atau bioplastik 

merupakan plastik yang terbuat dari sumber yang 

dapat diperbarui yaitu dari senyawa – senyawa 

dalam tanaman misalnya pati, selulosa, dan lignin 

serta pada hewan seperti kasein, protein dan lipid 

(Averous, 2002). Penggunaan pati sebagai bahan 

utama pembuatan plastik memiliki potensi yang 

besar karena di Indonesia terdapat berbagai tanaman 

penghasil pati seperti singkong, jagung, beras, 

pisang, sorgum dan tanaman lainnya. 

Salah satu contoh pati yang dapat dibuat 

bioplastik adalah sorgum. Sorgum merupakan salah 

satu jenis tanaman serelia yang toleran terhadap 

kekeringan dan genangan air, dapat berproduksi 

pada lahan marginal, serta relatif tahan terhadap 

gangguan hama/penyakit. Harga sorgum yang relatif 

murah juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

plastik sehingga bernilai ekonomi tinggi.  

Untuk memperoleh bioplastik, pati dicampur 

dengan kitosan dan plasticizer seperti gliserol, 

sorbitol, poli etilen glikol dan lainnya sehingga 

diperoleh plastik yang lebih kuat, fleksibel dan licin.  

Kitosan merupakan bahan kimia multiguna 

berbentuk serat dan merupakan kopolimer berbentuk 

lembaran tipis, berwarna kuning atau putih dan tidak 

berbau.  Kitosan juga tidak beracun dan mudah 

terbiodegradasi. Sifat fisik khas kitosan adalah 

mudah dibentuk menjadi spons, larutan, gel, 

membran dan serat yang sangat bermanfaat dalam 

aplikasinya.  

Plasticizer adalah zat yang ditambahkan pada 

polimer untuk meningkatkan sifat fisik dan kimia 

bioplastik. Penambahan plasticizer menyebabkan 

turunnya gaya intermolekular sepanjang rantai 

polimer sehingga meningkatkan fleksibilitas, 

kekuatan dan ketahanan plastik (Li Yang, 1997).  

Plasticizer harus dapat dicampur dengan polimer 

dan mampu terlarut dalam solven untuk menghindari 

pemisahan selama pengeringan plastik film. 

Umumnya plasticizer yang digunakan untuk 

bioplastik adalah polyols (gliserol, sorbitol, dan 

polietilen glikol 400, dan lainnya), mono-, di- atau 

oligosakarida, lipid, dan turunannya. Pada 

kandungan plasticizer (gliserol atau sorbitol) yang 

rendah, plasticizer tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap elastisitas film plastik berbahan pati. 

Fenomena ini dikenal dengan efek antiplasticization. 

Elastisitas (perpanjangan) akan meningkat dengan 

kandungan plasticizer  kira-kira mencapai 15 % 

lebih untuk gliserol dan 27 % sorbitol. Sebaliknya 

tensile strength pada plastik akan menurun secara 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

 

252 
 

kontinu dengan peningkatan kandungan plasticizer 

(Krogars, 2003). 

 
Gambar 1.Struktur gliserol 

(www.wikipedia.org/wiki/gliserol, 2011) 

 

 

Pengisi adalah bahan yang ditambahkan ke 

dalam matriks polimer untuk menambahkan sifat – 

sifat kompositnya. Penambahan filler dapat 

mengurangi biaya, memodifikasi sifat –sifat 

mekanik, memberikan efek warna atau 

meningkatkan tekstur permukaan (Rahmatunnisa, 

2009) Sifat – sifat pengisi antara lain bentuk 

partikel, ukuran partikel, distribusi ukuran partikel 

dan struktur permukaan partikel. Filler berfungsi 

untuk meningkatkan kapadatan dan kekakuan 

polimer serta meningkatkan modulus dan kekerasan 

polimer (Xantos, 2005) . Untuk menunjukkan bahwa 

pengisi dapat menambahkan kekuatan, pengsi harus 

dalam berbentuk serat atau kepingan, dengan salah 

satu dimensinya lebih panjang dari bagian yang lain 

(Rahmatunnisa, 2009). Pengisi di bagi menjadi 

pengisi organik dan anorganik. Contoh pengisi 

organik adalah kalsium karbonat, silika, kaolin dan 

sebagainya. Sedangkan contoh untuk pengisi 

anorganik adalah debu kayu, serat selulosa, lignin, 

dan sebagainya. Pada penelitian ini, pengisi yang 

digunakan adalah serbuk batang ubi kayu. Hal ini 

dikarenakan batang ubi kayu termasuk dalam jenis 

pengisi anorganik. Dan selama ini limbah batang ubi 

kayu belum termanfaatkan secara optimal.  

Untuk membuat plastik biodegradable, plastik 

dari bahan pati harus memiliki kesamaan sifat 

mekanik agar dapat menggantikan plastik sintetik. 

Plastik sintetik yang digunakan sebagai pembanding 

adalah polipropilena. Polipropilena (PP) mempunyai 

sifat sangat kaku, berat jenis rendah, tahan terhadap 

bahan kimia, asam, basa, tahan terhadap panas dan 

tidak mudah retak. Salah satu keuntungan 

penggunaan polipropilena dibanding dengan polimer 

lain adalah polipropilena mampu menahan zat kimia 

meski dipanaskan dalam suhu tinggi (800 – 900 
o
C). 

Kode nomor 5 adalah kode untuk polimer jenis 

polipropilen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan pengisi serbuk batang ubi 

kayu untuk meningkatkan karakteristik fisik dan 

mekanik bioplastik berbahan baku sorgum. Pada 

penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Darni, 

dkk (2011) belum ditambahkan pengisi pada 

pembuatan bioplastik denganm bahan baku sorgum, 

dan dihasilkan bioplastik yang masih rapuh (brittle). 

 

 

 

 

Metode Penelitian 
 

Bahan dan alat 

 

Bahan dan alat yang digunakan dalam 

penelitian meliputi: Tepung Sorgum, Kitosan, 

Gliserol, Aquades, Asam Asetat, Serbuk Batang Ubi 

Kayu, gelas Ukur, Water Bath, Drying Oven, Digital 

Balance, Cetakan Teflon, Cawan Petri, Zipbag Lock, 

Pipet, Stopwatch, Pengaduk. 

 

Prosedur Kerja 

 

Pembuatan Tepung Sorgum 

Sorgum dikupas dari kulitnya, dipisahkan 

bijinya. Lalu rendam sorgum dalam air agar cukup 

lunak, kemudian tiriskan. Kemudian giling dengan 

cara ditumbuk. Hasil gilingan (sorgum) diayak, 

keringkan kembali. Tepung sorgum yang lolos dari 

ayakan dikemas dalam kantong plastik. 

 

Pembuatan Serbuk Batang Ubi Kayu 

Batang ubi kayu dijemur, lalu kupas kulitnya. 

Potong batang ubi kayu hingga berukuran kecil-

kecil. Kemudian panaskan dengan oven. Lalu giling 

dengan cara ditumbuk. Hasil gilingan diayak dan 

dikeringkan kembali. Serbuk batang ubi kayu yang 

lolos dari ayakan dikemas dalam kantong plastik. 

 

Pembuatan Bioplastik  

Pembuatan bioplastik mengikuti metode 

Weiping Ban (2005) .Mula-mula ditimbang sejumlah 

massa pati dan kitosan yang diinginkan. Lalu dibuat 

larutan pati serta larutan kitosan melalui 

penambahan aquades sesuai dengan jumlah volume 

yang telah dihitung. Lalu diukur volume larutan 

gliserol. Setelah itu dihidupkan water bath dan 

diatur temperatur yang akan digunakan. Gelas ukur 

500 ml berisi larutan pati dan kitosan diletakkan 

pada water bath kemudian diaduk dengan pengaduk 

jenis turbin. Pengadukan dilakukan selama 25 menit. 

Setelah itu ditambahkan gliserol pada campuran 

tersebut dan diaduk lagi sampai homogen dengan 

kecepatan yang sama 50 rpm. Selanjutnya 

ditambahkan serbuk batang ubi kayu sebagai 

pengisi. Setelah homogen proses dihentikan. Lalu 

larutan didinginkan sampai suhu kamar dan 

selanjutnya dicetak. Larutan dituangkan sebanyak 50 

ml ke dalam cetakan, kemudian dikeringkan di 

dalam oven pada T = 60
o
C selama 24 jam. Setelah 

kering, plastik dilepaskan dari cetakannya dan 

dimasukkan ke dalam desikator untuk menjaga 

kestabilannya. Plastik siap untuk dianalisis. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Gelatinisasi merupakan fenomena dimana 

terjadi pembengkakan (swelling) yang luar biasa 

http://www.wikipedia.org/wiki/gliserol
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Glycerine_chemical_structure.png
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sehingga granula pati tidak dapat kembali ke bentuk 

semula. Kemampuan pati menyerap air disebabkan 

oleh adanya gugus hidroksil pada molekul dalam 

jumlah besar. Saat proses gelatinisasi berlangsung, 

terjadi destrukturisasi yaitu hilangnya bentuk 

granula dan kemudian polimer pati yang tidak 

berbentuk granula ini selanjutnya akan bercampur 

dengan senyawa lainnya yaitu gliserol (plasticizer) 

dan kitosan. 

Penelitian ini diawali dengan pembuatan 

bioplastik dengan berbagai formulasi pati-kitosan 

dan variasi gliserol. Formulasi pati-kitosan yang 

dilakukan adalah 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, rasio (g/g). 

Konsentrasi gliserol yang divariasikan adalah 20%, 

25%, 30% dan 40% dan mencari temperatur 

gelatinisasi pati sorgum-kitosan pada rentang 70-

95
o
C. 

Bahan bioplastik dari campuran pati dan 

kitosan dengan gliserol sebagai plasticizer-nya dapat 

dimanfaatkan sebagai plastik kemasan, komponen 

alat rumah sakit, komponen alat mobil, tali plastik 

ataupun bahan pembuat karung jika 

memenuhi/mendekati standar sifat mekanik tertentu 

dari polipropilena. Plastik dari bahan pati harus 

memiliki kesamaan sifat mekanik agar dapat 

menggantikan plastik sintetik (polipropilena). Sifat 

mekanik dari polipropilena  yang dibandingkan 

dengan plastik berbahan pati dapat dilihat pada tabel 

1 dibawah ini : 

 

Tabel 1.  Perbandingan sifat mekanik PP dengan 

plastik berbahan pati 

No Sifat plastik PP 
Bioplastik

* 

Bioplastik

** 

1 

Tensile 

strength 

(MPa) 

33.0- 

95 
85.75 91,875 

2 
Elongation at 

break (%) 
12 7.25 6,765 

3 
Modulus 

Young (MPa) 
1344.5 337.93 1368,0742 

 Sumber : www.boedeker.com 

*   tanpa pengisi 

** dengan pengisi 

 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa bahan 

bioplastik campuran pati-kitosan memiliki nilai 

kekuatan tarik (tensile strength), persen 

perpanjangan (elongation at break) berbeda jauh 

dengan nilai standar polipropilena sebelum 

penambahan pengisi. Tetapi nilai Modulus Young 

mendekati nilai standar polipropilena setelah 

penambahan pengisi. 

 

Pengaruh Penambahan pengisi serbuk batang 

ubi kayu terhadap Kekuatan Tarik (Tensile 

Strength) Bioplastik 

 

Gambar 2 menunjukkan nilai kekuatan tarik 

tertinggi sebesar 54.9192 Mpa pada formulasi pati-

kitosan 7:3 dengan konsentrasi gliserol 20%. 

Sedangkan kekuatan tarik pada formulasi pati-

kitosan 8:2 dengan konsentrasi gliserol 30% adalah 

32.6667 MPa. Setelah ditambahkan filler ternyata 

kekuatan tarik tertinggi bioplastik yaitu pada massa 

filler 2,5 gram sebesar 91,875 MPa 

 

 
 

Gambar 2.    Nilai Tensile Strength pada berbagai 

variasi formulasi pati-kitosan dan 

gliserol 

 

 
 

Gambar 3.    Pengaruh penambahan filler terhadap 

Tensile Strength 

 

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa 

penambahan massa pengisi sebanding dengan 

kenaikan kekuatan tarik bioplastik yang dihasilkan, 

namun kekuatan tarik turun pada penambahan massa 

pengisi 2 gram.  

 

 

Pengaruh Penambahan Filler terhadap Persen 

Perpanjangan 
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Gambar 4.    Nilai Persen Perpanjangan pada 

berbagai variasi formulasi pati-kitosan 

dan gliserol 

 

 
Gambar 5.    Pengaruh penambahan filler terhadap 

Persen Perpanjangan 

 

Pada uji sifat mekanik, selain tensile strength 

(kekuatan tarik) terdapat juga persen perpanjangan 

(elongation at break) dan Modulus Young. 

Perpanjangan merupakan cara dalam pengukuran 

keuletan suatu bahan yang diperoleh dari uji tarik. 

Dari gambar 4, nilai perpanjangan tertinggi sebesar 

21,09% pada formulasi pati-kitosan 7:3 dengan 

konsentrasi gliserol 20%. Sedangkan nilai 

perpanjangan terendah pada formulasi 8:2 dengan 

konsentrasi 30% sebesar 5,61%. Sedangkan dari 

gambar 5, nilai perpanjangan pada formulasi pati-

kitosan 8:2 dan konsentrasi gliserol 30% meningkat 

dengan penambahan massa filler. Nilai perpanjangan 

tertinggi yaitu 14,03% pada massa filler 2 gram. 

Sedangkan nilai persen perpanjangan terendah yaitu 

sebesar 6,765% pada massa filler 2,5 gram. 

 

a. Pengaruh Penambahan Filler terhadap 

Modulus Young Bioplastik 

 

 
Gambar 6.    Nilai Modulus Young pada berbagai 

variasi formulasi pati-kitosan dan 

gliserol 

 

 
Gambar 7.    Pengaruh penambahan filler terhadap 

Modulus Young 

 

Modulus Young diperoleh dari perbandingan 

antara kekuatan tarik (tensile strength) terhadap 

persen perpanjangan (elongation at break). Modulus 

Young ini juga bisa dikatakan sebagai ukuran 

kekakuan suatu bahan. Dari Gambar 6, nilai 

modulus young tertinggi terdapat pada formulasi 

pati-kitosan 8:2 dengan konsentrasi gliserol 30% 

sebesar 582.6831 Mpa. Pada kondisi ini pula, 

dengan penambahan filler nilai Modulus Young 

meningkat sebanding dengan penambahan filler. 

Dari gambar 7, Modulus Young tertinggi terdapat 

pada penambahan filler 2,5 gram dengan nilai 

1368,0742 MPa. Kondisi ini meningkat 2x lebih 

besar dibandingkan pembuatan bioplastik tanpa 

filler. Hal ini menunjukkan penambahan massa filler 

meningkatkan nilai Modulus Young suatu bioplastik. 

1. Ketahanan Bioplastik terhadap Air 

 

 
Gambar 8.    Nilai persen air terserap pada berbagai 

variasi formulasi pati-kitosan dan 

gliserol 

 

 
Gambar 9.   Pengaruh penambahan filler terhadap 

persen air terserap 
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Dari gambar 8, dengan berbagai variasi 

massa pati – kitosan dan gliserol tanpa penambahan 

filler di dapat nilai ketahanan air terbaik sebesar 

6,27% pada formulasi pati-kitosan 8:2 dengan 

konsentrasi gliserol 30%. Sedangkan dari gambar 9, 

bioplastik yang dihasilkan memiliki ketahanan air 

terbaik sebesar 6,57% pada penambahan filler 1 

gram. Jika dibandingkan, penambahan filler ternyata 

tidak mempengaruhi nilai ketahanan air.  

Pada penelitian ini kitosan sebagai biopolimer 

telah memberikan sifat ketahanan air yang baik pada 

bahan bioplastik. Dikarenakan sifat kitosan yang 

hidrofobik (tidak suka air). Selain itu, kitosan tidak 

beracun, mudah mengalami biodegradasi, dan 

bersifat polielektrolitik. Karakteristik lain kitosan 

adalah dapat dengan mudah berinteraksi dengan zat-

zat organik lain, seperti protein dan lemak. Karena 

itu, kitosan relatif lebih banyak digunakan pada 

berbagai bidang industri terapan dan industri farmasi 

dan kesehatan (Research Center, 2007). Sifat-sifat 

yang dimiliki kitosan inilah yang menyebabkan 

ketahanan terhadap air bahan bioplastik menjadi 

baik. 

 

3. Analisis Gugus Fungsi Bioplastik 

Uji FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy) digunakan untuk mengidentifikasi 

bahan kimia yang terkandung dalam suatu bahan 

polimer. Dari hasil ini terlihat bahwa bahan 

bioplastik yang dihasilkan merupakan proses 

blending secara fisika dikarenakan tidak 

ditemukannya gugus fungsi yang baru,  

 

4.  Struktur Permukaan Bioplastik 

Dari gambar 10, pada sampel penambahan 

filler 1 gram dengan perbesaran 20000x,  terlihat 

permukaan yang rapi meskipun terdapat retakan – 

retakan kecil. Sedangkan pada gambar 11, pada 

sampel penambahan filler 1 gram dengan perbesaran 

20000x, terlihat bercak – bercak yang sangat besar. 

Retakan dan bercak - bercak ini mungkin merupakan 

dampak dari tidak tahannya bioplastik yang di uji 

terhadap panas tinggi yang dikenai oleh cahaya 

elektron pada alat uji. Pada temperatur tinggi yang 

abnormal, sampel akan mengalami pengerutan, 

twist, melt bahkan bisa sampai terbakar.  

 

 
Gambar 10. Penampang atas film bioplastik, dengan 

perbesaran 20000x 

 

 
Gambar 11. Penampang bawah film bioplastik, 

dengan perbesaran 20000x 

Pada gambar 10, didapatkan hasil struktur 

molekul bioplastik yang terlihat rapat (dense). 

Semakin rapatnya struktur molekul bioplastik, 

semakin baik persen perpanjangannya, karena 

semakin sedikit bioplastik tersebut menyerap air.  

 

 
Gambar 12. Penampang atas film plastik 

polipropilen, dengan perbesaran 4723x 

 

Hasil SEM polipropilen ditunjukkan sebagai 

pembanding. Dimana dapat dilihat morfologi dari 

propilen yang lebih rapat (dense) jika dibandingkan 

dengan morfologi bioplastik pati-selulosa. 

Keseragaman dalam film plastik ini sangat baik, 

sehingga tidak ada retakan yang terjadi. 

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini 

adalah : 

1. Formulasi campuran pati sorgum-kitosan 8 

: 2 dengan plasticizer gliserol pada 

konsentrasi 30 % dan temperatur 

gelatinisasi 95 
o
C dengan nilai Modulus 

Young tertinggi 1368,0742 MPa pada 

variasi serbuk batang ubi kayu 2,5 gram 

dan nilai ketahanan air terbaik sebesar 6,57 

% pada variasi serbuk batang ubi kayu 1 

gram. 

2. Dengan adanya penambahan serbuk batang 

ubi kayu, bioplastik yang dihasilkan dapat 

meningkatkan sifat mekanik. Hal ini dapat 

terlihat dengan adanya nilai Modulus 

Young bioplastik yang mendekati nilai 
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Modulus Young Polipropilena (plastik 

komersial). 
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ABSTRAK - Proses fermentasi sangat bergantung pada peran mikroorganisme yang digunakan.  

Mikroorganisme, seperti makhluk hidup lainnya, mempunyai kemampuan bertahan hidup pada keadaan-

keadaan tertentu.  Kontak antara mikroorganisme dan udara yang dialirkan juga mempengaruhi 

perkembangan hidup mikroorganisme itu sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penambahan aliran udara atau gas nitrogen pada 

fermentasi etanol dari molases. Dalam penelitian ini, sel basah zymomonas mobilis A3 ditambahkan kedalam 

media fermentasi steril lalu dimasukkan ke dalam fermentor dengan menggunakan temperatur 30
o
C dan 

variasi aliran udara, gas nitrogen dan tanpa aliran. Kemudian aliran optimum di variasikan pada temperatur 

35
o
C dan temperatur 25

o
C. 

Pengambilan sampling dilakukan pada jam ke 8, 16,24, 32.40 dan 48 sebanyak 55 ml. Supernatan hasil 

fermentasi diambil 54 mL untuk analisis kadar etanol dan 1 mL untuk analisis kadar glukosa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan aliran udara pada proses fermentasi akan mengurangi 

perolehan produktivitas etanol yang didapatkan. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan hasil fermentasi 

dengan penambahan aliran udara dan fermentasi yang dilakukan tanpa penambahan aliran. Kondisi optimum 

yang didapatkan penelitian ini adalah pada saat fermentasi dilakukan dengan penambahan gas nitrogen pada 

suhu 35
0
C. 

 

Kata kunci : molasess, etanol, zymomonas mobilis A3. 

 

PENDAHULUAN 

 

Terbatasnya sumber energi fosil menyebabkan 

perlunya pengembangan energi terbarukan 

(renewable energy).  Energi terbarukan merupakan 

energi non-fosil yang berasal dari alam dan dapat 

diperbarui.  Apabila dikelola dengan baik maka 

sumber daya itu tidak akan habis dan dapat 

digunakan secara berkelanjutan. 

 

Salah satu jenis energi alternatif yang telah 

dikembangkan secara komersial adalah energi yang 

berasal dari biomassa.  Energi yang berasal dari 

biomassa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar 

salah satunya adalah bioetanol. 

 

Etanol merupakan salah satu sumber energi alternatif 

yang mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya 

bahan baku untuk membuat etanol dapat diperbarui 

dan ramah lingkungan karena emisi 

karbondioksidanya rendah (Jeon, 2007).  Pembuatan 

etanol dapat dilakukan dengan hidrasi etilen dan 

fermentasi (Kirk, 1951).  Proses hidrasi etilen tidak 

cocok dikembangkan di Indonesia karena cadangan 

minyak bumi yang semakin sedikit.  Sebaliknya, 

proses fermentasi sangat mungkin untuk 

dikembangkan di Indonesia.  Sementara fermentasi 

sendiri adalah proses produksi energi dalam sel 

dalam keadaan anaerobik (tanpa oksigen). 

 

Pada penelitian ini digunakan zymomonas mobilis 

sebagai mikroorganisme.  Pemilihan bakteri 

zymomonas mobilis ini dikarenakan serapan gula 

tinggi, hasil etanol yang tinggi dan  toleransi etanol 

yang lebih tinggi dibandingkan saccharomyces 

cerivisiae yang sering digunakan saat ini. 

 

1. METODE PENELITIAN 

 

1.1.  Alat dan Bahan 

 

zymomonas mobilis, media biakan murni, media cair 

untuk starter, media fermentasi, shaker, 

refraktometer, autoclave, fermentor, pompa aerasi. 

Chiler, freezer, lemari asam, laminar air flow, water 

bath, centrifuge, spektrofotometer UV-VIS, 

timbangan, gelas ukur, gelas beaker, pipet volume, 

tabung reaksi, spatula, corong kaca, erlenmeyer, 

botol gelap, pipet tetes, labu ukur, batang pengaduk, 

kertas saring, aluminium foil, gas nitrogen.  

 

1.2.  Prosedur Penelitian 

 

Tahap pendahuluan ini dilakukan dalam lima 

kegiatan kerja : (1) tahap penyediaan biakan murni, 

(2) tahap pembuatan media cair untuk starter. (3) 

tahap pembuatan starter, (4) tahap pembuatan media 
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fermentasi, (5) tahap pengambilan bakteri dari 

starter. 

 

Biakan zymomonas mobilis diperbanyak dengan cara 

natrium agar ditimbang sebanyak 2,8 gr dan 

ditambahkan aquades 100 ml kedalam erlenmeyer 

250 ml. Dipanaskan hingga larut dan diukur pH nya. 

Kemudian disterilkan di autoclave. Dituangkan 

kedalam cawan petri dan didinginkan hingga 

memadat.  

 

Untuk mendapatkan media cair untuk starter, 

ditimbang komposisi yang berupa 50 gr sukrosa, 10 

gr yeast extract, 1 gr KH2PO4, 1 gr, (NH4)2SO4 dan 

0,5 gr MgSO4.7H2O. dimasukkan kedalam botol 

gelap dan ditambahkan aquades hingga 1 liter. 

Kemudian disterilkan di autoclave.  

 

Pembuatan starter dilakukan dengan cara 

menginokulasi 1 ose zymomonas mobilis pada 10 ml 

media cair steril lalu di shake selama 18 jam dengan 

kecepatan 120 rpm.  10 ml starter zymomonas 

mobilis diinokulasi pada 90 media cair steril lalu di 

shake selam 18 jam dan kecepatan 120 rpm. 100 ml 

starter zymomonas mobilis diinokulasi pada 900 

media cair steril lalu di shake selam 18 jam dan 

kecepatan 120 rpm. 

 

Pembuatan media fermentasi dilakukan dengan 

menimbang 100 ml molasses dan ditambahkan 900 

ml aquades lalu dipanaskan pada suhu 80
o
C lalu 

ditambahkan H2SO4, disaring dan diambil filtratnya. 

Kemudian disterilisasi dengan autoclave. 

 

80 ml media starter steril diambil untuk mengambil 

sel basah zymomonas mobilis dengan 

mensentrifugasi pada kecepatan 1600 rpm selama 30 

menit. 

 

Tahap fermentasi dilakukan dengan variasi aliran 

dan variasi temperatur. Sel basah zymomonas 

mobilis ditambahkan dengan 400 ml media 

fermentasi steril. Lalu dimasukkan kedalam 

fermentor. Dilakukan sampling setiap 8 jam sekali. 

Sampel disentrifuge pada kecepatan 1600 rpm 

selama 30 menit untuk selanjutnya dilakukan 

analisis kadar etanol dan kadar glukosa. 

 

 

 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

uji sebagai berikut : 
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Tabel 1. Data Hasil Penelitian 

Temperatur 30 
o
C, kecepatan pengadukan 50 rpm, Tekanan 1 atm 

jam absorbansi Konsentrasi glukosa  (g/l) Glukosa terkonsumsi (g/L) Etanol (%) Etanol (g/L) 

0 0,6967 323,3 - - - 

8 0,5062 250,1 73,2 2,21 22,1 

16 0,4793 239,7 83,6 2,74 27,4 

24 0,4594 232,1 91,2 3,08 30,8 

32 0,4364 223,2 100,1 3,94 39,4 

40 0,3837 203.0 120,3 4,67 46,7 

48 0,3346 184,1 139,2 5,89 58,9 

 

 

Temperatur 30 
o
C, kecepatan pengadukan 50 rpm, 2,5 L/mnt udara 

jam absorbansi Konsentrasi glukosa  (g/l) Glukosa terkonsumsi (g/L) Etanol (%) Etanol (g/L) 

0 0,6967 323,3 - - - 

8 0,7278 67,1 256,2 1,894 19,265 

16 0,6252 59,2 264,1 1,894 19,277 

24 0,5249 51,5 271,8 1,894 19,329 

32 0,5128 50,5 272,8 1,894 19,673 

40 0,4894 48,7 274,6 2,157 22,23 

48 0,3737 39,8 283,5 2,42 25,16 

 

Temperatur 35 
o
C, kecepatan pengadukan 50 rpm, 2,5 L/mnt udara 

jam absorbansi Konsentrasi glukosa  (g/l) Glukosa terkonsumsi (g/L) Etanol (%) Etanol (g/L) 

0 0,6967 323,3 - - - 

8 0,4880 48,6 274,7 1,6315 16,538 

16 0,4724 47,4 275,9 1,894 19,264 

24 0,3959 41,5 281,8 1,894 19,376 

32 0,3867 40,8 282,5 1,894 19,628 

40 0,2496 30,3 293,0 2,421 25,069 

48 0,2330 29,0 294,3 4,263 43,891 

 

Temperatur 25 
o
C, kecepatan pengadukan 50 rpm, 2,5 L/mnt udara 

jam absorbansi Konsentrasi glukosa  (g/l) Glukosa terkonsumsi (g/L) Etanol (%) Etanol (g/L) 

0 0,6967 323,3 - - - 

8 0,3771 40,1 283,2 1,631 16,615 

16 0,3693 39,5 283,8 1,631 16,799 

24 0,3284 36,3 287,0 1,763 17,99 

32 0,2776 32,4 290,9 1,631 16,828 

40 0,2339 29,1 294,2 1,368 14,635 

48 0,1999 26,5 296,8 1,894 20,017 

 

Temperatur 35 
o
C, kecepatan pengadukan 50 rpm, 2,5 L/mnt nitrogen 

jam absorbansi Konsentrasi glukosa  (g/l) Glukosa terkonsumsi (g/L) Etanol (%) Etanol (g/L) 

0 0,6967 323,3 - - - 

8 0,8905 79,6 243,7 1,894 19,465 

16 0,8876 79,4 243,9 2,421 24,710 

24 0,8797 78,7 244,6 2,947 29,921 

32 0,7706 70,4 252,9 2,947 30,055 

40 0,7396 68,0 255,3 2,947 30,256 

48 0,6789 63,3 260,0 4,526 46,043 

60 0,6427 60,5 262,8 6,368 66,139 

 

Temperatur 30 
o
C, kecepatan pengadukan 50 rpm, 2,5 L/mnt nitrogen 

jam absorbansi Konsentrasi glukosa  (g/l) Glukosa terkonsumsi (g/L) Etanol (%) Etanol (g/L) 

0 0,6967 323,3 - - - 

8 0,4473 45,5 277,8 1,631 16,456 
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16 0,4073 42,4 280,9 1,894 19,137 

24 0,3940 41,4 281,9 1,894 19,096 

32 0,3615 38,9 284,4 2,026 20,686 

40 0,3402 37,2 286,1 2,157 22,228 

48 0,3174 35,5 287,8 2,157 22,453 

60 0,2968 33,9 289,4 2,421 24,791 

 

Temperatur 25 
o
C, kecepatan pengadukan 50 rpm, 2,5 L/mnt nitrogen 

jam absorbansi Konsentrasi glukosa  (g/l) Glukosa terkonsumsi (g/L) Etanol (%) Etanol (g/L) 

0 0,6967 323,3 - - - 

8 0,247 30,1 293,2 1,5 15,116 

16 0,203 26,7 296,6 1,5 15,124 

24 0,194 26,0 297,3 1,631 16,413 

32 0,161 23,5 299,8 1,631 16,609 

40 0,140 21,9 301,4 1,631 16,734 

48 0,117 20,1 303,2 1,763 18,222 

60 0,096 18,5 304,8 2,157 21,991 

 

 

2.1. Pengaruh Penambahan Aliran Udara 

dan Gas Nitrogen terhadap Yield Etanol 

pada Temperatur 25
o
C 

 

 
 

Gambar 1. grafik hubungan antara % yield etanol  

terhadap waktu pada temperatur 25
o
C 

 

Gambar diatas menunjukkan pengaruh penambahan 

udara dan gas nitrogen pada temperatur 25
o
C. Persen 

yield etanol didapat dari nilai etanol total fermentasi 

dibagi dengan glukosa yang terkonsumsi dikali 

100%. Dari grafik diatas terlihat bahwa sampai jam 

ke 32 persen yield akibat penambahan aliran udara 

lebih besar bila dibandingkan dengan fermentasi 

yang dilakukan dengan penambahan aliran Gas 

Nitrogen. Tetapi setelah jam ke 32, persen yield 

etanol dengan penambahan Gas nitrogen lebih besar 

bila dibandingkan dengan fermentasi yang diberi 

penambahan aliran udara.  

 

 

2.2. Pengaruh Penambahan Aliran Udara 

dan Gas Nitrogen terhadap Yield Etanol 

pada Temperatur 30
o
C 

 

 

 
Gambar 2 grafik hubungan antara % yield etanol  

terhadap waktu pada temperatur 30
o
C 

 

 

Gambar diatas menunjukkan pengaruh penambahan 

udara dan gas nitrogen pada temperatur 30
o
C. Persen 

yield etanol dengan penambahan aliran Gas 

Nitrogen terlihat lebih stabil dibandingkan dengan 

penambahan udara. Pada fermentasi dengan 

penambahan aliran Gas Nitrogen, penurunan persen 

yield hanya terjadi pada jam ke 24. Sedangkan pada 

penambahan aliran udara, penurunan persen yield 

terjadi pada jam ke 8 hingga jam ke 24. Setelah itu 

persen yield mengalami kenaikkan hingga jam ke 

48. Persen yield yang didapat di jam ke 48 pada 

fermentasi dengan penambahan aliran Gas Nitrogen 

adalah sebesar 8,48 %. Sedangkan pada penambahan 

aliran udara sebesar 8,41%. 
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3.3 Pengaruh Penambahan Aliran Udara dan 

Gas Nitrogen terhadap Yield Etanol pada 

Temperatur 35
o
C 

 

 
Gambar 3 grafik hubungan antara % yield etanol  

terhadap waktu pada temperatur 35
o
C 

 

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa fermentasi 

dengan penambahan aliran Gas Nitrogen 

menghasilkan persen yield yang lebih besar daripada 

fermentasi yang dilakukan dengan penambahan 

aliran udara. Perbandingan persen yield yang didapat 

pada semua variasi tempertur dapat dilihat dibawah 

ini. 

 

 
Gambar 4 grafik hubungan antara % yield etanol  

terhadap variasi temperatur 

 

 

 

3.4  Hubungan antar Fermentasi dan 

produktivitas Etanol 

 

 

 
Gambar 5. grafik hubungan antara fermentasi 

terhadap produktivitas etanol 

 

Pada grafik diatas dapat dilihat produktifitas etanol 

yang dihasilkan. Fermentasi pada suhu 25
o
C, 

produktivitas etanol dengan penambahan udara lebih 

besar daripada fermentasi dengan penambahan aliran 

gas nitrogen yaitu 0,75 g/L.jam untuk penambahan 

udara berbanding 0,68 g/L.jam dengan penambahan 

aliran gas nitrogen. Sedangkan pada suhu 30
o
C dan 

35
o
C, produktivitas etanol yang lebih besar 

dihasilkan dari fermentasi yang dilakukan dengan 

penambahan aliran gas nitrogen. Kondisi optimum 

bila dilihat dari produktivitas etanol yang didapat 

adalah pada saat fermentasi dilakukan pada suhu 

35
o
C dengan penambahan aliran gas nitrogen yaitu 

sebesar 1,42 g/L.jam. hasil ini lebih baik jika 

dibandingkan dengan produktivitas etanol dari 

fermentasi tanpa penambahan aliran yang penulis 

lakukan sebagai data pembanding yaitu sebesar 1,2 

g/L.jam. 

 

 

3.5. Pengaruh Konsentrasi Glukosa 

Terhadap Perolehan Etanol 

 

 
Gambar 6. grafik hubungan antara waktu terhadap 

konsentrasi glukosa yang terkonsumsi 

 

 

Pada gambar 6 diatas, secara umum dapat dilihat 

hubungan antara waktu dan konsentrasi glukosa 

yang habis terkonsumsi. Semakin lama waktu 

fermentasi maka glukosa yang akan terkonsumsi 

akan semakin besar. Waktu fermentasi pertama 
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sampai keempat adalah 48 jam dan fermentasi 

kelima sampai ketujuh adalah 60 jam. Selama waktu 

itu, gula terus digunakan namun tidak sampai habis.  

Hal ini terjadi pada semua variabel.  Ini karenakan 

bahwa bakteri belum sampai selesai menghasilkan 

etanol dan masih dalam fasa eksponensial dan belum 

sampai fasa kematian. 

 Penurunan konsentrasi jelas terlihat pada waktu 40 

jam sampai dengan 48 jam.  Hal ini terjadi karena 

bakteri memasuki fasa eksponensial dimana pada 

fasa ini sel membelah diri menjadi dua kali lipat dan 

memerlukan gula yang sangat banyak.  Pada waktu 8 

sampai dengan 40 jan dilihat bahwa penurunan 

etanol tidak terlalu terlihat ini dikarenakan bakteri 

masih dalam fasa lag (lambat). 

 
Gambar 7. grafik hubungan antara konsentrasi etanol 

terhadap waktu 

 

Pada gambar 7 terlihat bahwa konsentrasi etanol 

terus mengalami peningkatan.  Hal ini menunjukkan 

bahwa bakteri bekerja mengkonversi glukosa dan 

menghasilkan etanol.  Dapat dilihat hasil etanol pada 

tiap-tiap variabel peningkatannya sama seperti 

penurunan konsentrasi gula dimana pada gambar 

diatas konsentrasi etanol tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan pada jam ke 8 sampai 

dengan 40 jam.  Pada saat waktu ke 40 sampai 

dengan 48 jam konsentrasi etanol yang di hasilkan 

naik secara drastis sama seperti pada grafik 

konsentrasi gula dimana pada saat ini konsentrasi 

gula mengalami penurunan yang sangat drastis. 

 

3.6.  Konsentrasi sel Mikroorganisme  

 

 
Gambar 8. grafik  hubungan jumlah sel terhadap 

waktu Fermentasi 

 

Secara umum dari grafik 8, jumlah mikroorganisme 

meningkat hingga jam ke-48, kemudian menurun 

hingga akhir proses, dimana jumlah sel akhir berada 

pada 2,15  x 10
-5

 sel/ml.  

Secara keseluruhan percobaan, fase lag berlangsung 

pada 24 jam pertama, fase lag yang lama 

menunjukkan bahwa mikroba zymomonas mobilis 

tidak dapat langsung beradaptasi dengan lingkungan 

baru yaitu media fermentasi berupa molasses.  

Fase lag adalah fase penyesuaian mikroorganisme 

terhadap lingkungan baru. fase lag terjadi setelah 

inokulum dimasukkan dalam media fermentasi, 

dalam fase ini massa sel dapat berubah tanpa 

mengubah jumlah sel, setelah selesai dengan 

perubahan-perubahan tersebut, sel beranjak ke fase 

pertumbuhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu sumber karbon, nutrisi, ketersediaan air, nilai 

pH, suhu, dan adanya oksigen (Pudjiastuti, 1999).  

Fase berikutnya adalah fase logaritmik pada 48 jam 

kedua dimana sel tumbuh dengan cepat, Fase 

logaritmik adalah fase dimana sel sudah mampu 

beradaptasi dengan lingkungan baru, hal ini 

ditunjukkan dari jumlah sel yang mulai meningkat 

drastis, selain melakukan proses metabolisme sel 

juga membentuk produk berupa etanol dimana 

pembentukan etanol pada setiap perlakuan terjadi 

pada jam ke-24 hingga proses berakhir di jam ke-96. 

 

Fase berikutnya adalah fase stasioner, dimana 

jumlah sel mulai stabil. Fase stasioner 

mengindikasikan bahwa saat itu substrat sudah 

banyak berkurang, sehingga laju pertumbuhan lebih 

kecil dari laju kematian sel. Laju kematian sel yang 

besar dapat disebabkan oleh adanya akumulasi 

produk etanol yang banyak dan stabil sehingga 

menghambat pertumbuhan sel (Ullman’s, 2000) dan 

kemudian fase kematian akibat berkurangnya 

substrat sebagai sumber makanan dan juga 

terbentuknya produk berupa etanol yang merupakan 

produk inhibisi yang dapat menghambat 

pertumbuhan Zymomonas mobilis. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan : 

 

1. Kondisi proses yang memberikan hasil 

yang maksimal adalah pada saat fermentasi 

dilakukan dengan penambahan aliran gas 

nitrogen pada temperature 35
o
C. 

2. Produktivitas paling tinggi yang didapatkan 

sebesar 1,42 g/L.jam pada suhu 35
o
C dan 

kondisi penambahan aliran Gas Nitrogen. 

e
ta

n
o

l (
g/

L)
 

waktu (jam) 

ju
m

la
h

 s
e

l x
 1

0
7

 

(s
w

l/
m

l)
 

waktu (jam) 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

 

263 
 

3. Penambahan aliran udara pada proses 

fermentasi akan mengurangi produktivitas 

etanol yang didapatkan. 
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Abstract 

 

Onggok is a residue from processing cassava into tapioca flour and it used for animal feed, mosquito 

coil, and sauces. The best price of onggok is around Rp. 1800/kg for white color specifications, 12% 

maximum moisture content and it is free from foreign material such as sand or gravel. In fact, most of 

farmers using traditional drying and it does not produce onggok with low quality, low capacity, and long 

time necessary. Drying capacity obtained in these conditions is 6-8 Tons / month.Most of onggok farmer in 

Lampung province do not use a dryer to reduce moisture content of onggok from 60-70% to 10-12% due to 

large operating costs and the  dryers are expensive, so they turn to drying in the field. This onggok resulted 

are only sold at a price Rp.650-/kg and impact to low welfare of onggok farmers.Bio-dryer is a combination 

between rotary dryer and gasifier biomass with high dryer capacity and economic. Optimum performance of 

bio-dryer are at: moisture content of onggok feed is 30-40%, gasification airflow 0.011 kg / s, biodryer 

rotation 20 rpm, and drying mass are 10-12 kg in single process. The maximum reduction of moisture which 

is about 20% and drying capacity gained from this condition is 480 kg /day or 12 Tons per month. Quality of 

dry onggok produced under these conditions approached onggok best quality with the selling price reached 

Rp.1400–Rp.1600/kg. 

 

Keywords:cassava residue (onggok), drying quality, dry onggok price, bio-dryer 

Onggok adalah residu atau ampas dari 

pembuatan tepung tapioka singkong 

(ManihotUtilissima). Satu ton singkong dapat 

menghasilkan 250 kg tepung tapioka dan 114 kg 

onggok. Berdasarkan data BPS, provinsi Lampung 

memiliki total produksi singkong sebanyak 

6.394.906 pertahun, dengan total produksi onggok 

sebanyak 729.019,3 ton/tahun [BPS,2008]. Provinsi 

Lampung memiliki potensi yang sangat besar 

sebagai penghasil onggok di Indonesia. Berdasarkan 

data dari Dinas Pertanian Lampung Timur terdapat 

sekitar 31 Perusahaan pengolahan tapioka dengan 

total kapasitas produksi 56.928 ton/thn dan total 

produksi onggok basah sebanyak 22.771 Ton/thn 

[Direktorat kredit, BPR dan UMKM, 2004]. Onggok 

biasanya diolah menjadi pakan ternak, bahan baku 

pembuatan obat nyamuk bakar, pembuatan saus, dan 

campuran kerupuk [Supratman, 2009]. Untuk dapat 

dijual ke industri tersebut, onggok harus memiliki 

kriteria baik yaitu bewarna putih bersih dengan 

kadar air 8% - 10%. Harga beli onggok dengan 

kriteria tersebut mencapai Rp.1.800,-/kg. Onggok 

juga diekspor ke Negara Jepang, Korea dan Negara 

lainya.[Tarmudji, 2004 dan Usaha Rakyat, 2011]. 

Hasil dari survey ke lapangan ditemukan, usaha 

pengeringan onggok banyak ditemukan di 

Kabupaten Tulang Bawang dan dijalankan oleh para 

petani kecil dan UKM. Para petani mendapatkan 

onggok tersebut secara cuma-cuma ataupun 

membelinya dengan harga Rp.100 - 300,-/kg dalam 

kondisi basah (kadar air 60% - 70%) dari industri 

pembua-tan tapioka. Onggok yang diturunkan kadar 

airnya atau dikeringkan, dijual para petani kepada 

pengumpul dengan harga Rp.650,-/kg hingga 

Rp.750,-/kg dengan kadar air masih antara 15% - 

18% dan selanjutnya pengumpul menjualnya dengan 

harga Rp. 900 - 1000/kg dengan kadar air 12% - 

14%. 

Petani atau UKM mampu mengeringkan onggok 

denganteknikpenjemuranyang didapat dari industri 

rata-rata 1,5 – 2 ton/minggu dengan mendapatkan 

keuntungan bersih sekitar Rp.100 - 150/ kg setelah 

dikeluarkan ongkos pekerja dan sewa lahan. Jadi, 

total pendapatan petani per bulan sekitar Rp.600.000 

– Rp.800.000.  

Problema yang dihadapi petani onggok dapat 

diselesaikan dengan cara penggunaan teknologi 

pengering untuk menurunkan kadar air onggok 

sehingga harga jual onggok bisa ditingkatkan 

sebesar Rp 800 - 900/kg atau sekitar 44.5% - 50% 

dan pendapatan petani onggok meningkat sekitar Rp. 

1.425.000 – 1.725.000/minggu. Ada banyak 

teknologi pengering yang dapat digunakan seperti 

solar bed dryer, tunnel dryer, rotary dryer, dan lain-

lain [Headly, 1997 dan Soteris, 2004]. 

Penggunaan solar bed dryer akan menghasilkan 

onggok yang bersih, bebas dari pasir dan bewarna 

putih. Akan tetapi, penggunaan solar bed dryer tidak 

bisa menghasilkan kapasitas pengeringan yang besar 

dan sangat bergantung pada matahari. Jika cuaca 
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tidak bersahabat, proses pengeringan dengan solar 

bed dryer tidak bisa dilakukan. Penggunaan tunnel 

dryer dan rotary dryer dapat menghasilkan kapasitas 

onggok kering yang besar dan tidak bergantung pada 

matahari. Dimana sumber panas yang digunakan 

berasal dari hasil pembakaran gas atau batu bara. 

Bagaimanapun, penggunaan teknologi tunnel dryer 

dan rotary dryer membutuhkan ongkos yang tinggi 

dalam beroperasi disebabkan penggunaan gas atau 

batu bara untuk pemanasan. Hal ini tentu akan 

memberikan efek terhadap harga jual onggok. Lebih 

lanjut, penggunaan tunnel dryer dan rotary dryer 

menyisakan produk onggok yang berbau asap dan 

cenderung berubah warna setelah pengeringan. 

Pengadaan teknologi ini juga sangat sulit dilakukan 

karena mempunyai harga dan biaya perawatan yang 

sangat tinggi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah 

terobosan teknologi untuk meningkatkan kapasitas 

dan kualitas onggok kering agar dapat membantu 

para petani onggok. Dalam kegiatan PKM ini akan 

dilakukan pembuatan teknologi pengering onggok 

melalui pene-rapan teknik gasifikasi biomassa dan 

rotary dryer yang dimodifikasi (biodryer). Inter-

koneksi antara gasifier biomassa – rotary dryer 

modifikasi akan didapat teknologi penge-ringan 

yang relatif murah dan diprediksi dapat 

menghasilkan kualitas onggok yang bersih, putih, 

dan kadar air yang rendah dengan kapasitas produksi 

yang tinggi. 

 

 

TinjauanPusataka 

 

Jumlah onggok yang dihasilkan dari proses 

pembuatan tapioka berkisar 5-10% dari bobot bahan 

bakunya dengan kadar air 50% - 60%. Onggok 

(ampas) tersebut termasuk limbah organik yang 

masih banyak mengandung karbohidrat, protein dan 

gula. Selain itu juga masih mengandung senyawa-

senyawa gula seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, 

dekstran, galaktosa dan asam nitrat. Sehingga 

Onggok masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku campuran kerupuk, saus, dan bahan alternatif 

fermentasi asam sitrat. Daerah penghasil onggok 

terbesar salah satunya adalah provinsi Lampung 

[5,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Onggok singkong basah dan yang 

dikeringkan 

 

 Sebelum onggok dijadikan komoditi untuk 

dikomersilkan, onggok terlebih dahulu dikeringkan 

yang ditujukan untuk mengeluarkan kadar air 

(moisture) dari dalam onggok. Sesuai dengan 

kebutuhannya, pengeringan ada yang menggunakan 

panas matahari, atau menggunakan panas buatan 

dari heater. Untuk menghitung kadar air setelah 

pengeringan dapat digunakan persamaan berikut [7]: 

 

%100x
wdwm

wm
AirKadar


  

           (1)  

 

Dimana  wm = massa air dan  wd  = massa 

bahan yang dikeringkan 

 

2.2. Proses Pengeringan Onggok 

 Proses pengeringan onggok di Kabupaten 

Tulang Bawang Provinsi Lampung sebagian besar 

memakai pengeringan sinar matahari. Metode 

seperti ini memang cukup praktis, akan tetapi 

kepraktisan tersebut tidak sebanding dengan hasil 

yang didapat. Dalam prosesnya para petani memakai 

media pengeringan untuk menampung onggok basah 

tersebut. Beberapa media tersebut antara lain [8]: 

 

Media Tampah. Media ini digunakan oleh petani 

yang memperoleh onggok basahnya dari pabrik 

tapioka yang bahan bakunya berupa singkong yang 

telah dikupas. Onggok kering yang dihasilkan dari 

jemuran dengan media tampah, biasanya berkualitas 

super. Kelemahan penggunaan media ini adalah 

tidak dapat mengeringan dalam jumlah yang besar 

dikarenakan ukuran tampah yang kecil. Mengingat 

kualitasnya dan lamanya proses pengeringan, maka 

harga onggok kering jenis ini sangat tinggi. Untuk 

daerah Lampung, onggok kering dengan kualitas ini 

sangat langka, karena jarang petani yang memakai 

media ini. 

 

Media Terpal. Media ini biasa digunakan petani 

untuk menjaga kebersihan dari mutu onggoknya. 

Kualitas yang diperoleh cukup baik, mendekati 

onggok kualitas super, dan relatif bersih dari 

kotoran. Kelemahan penggunaan media ini adalah, 

lama waktu penjemuran menjadi lebih panjang, 

mengingat pengeringan mengandalkan sinar 

matahari. Selain itu juga, penggunaan terpal lebih 

mahal. 

 

Media Lantai Semen. 

Untuk mengatasi 

kelemahan penjemuran 

terpal, petani biasanya 

menggunakan media 

semen sebagai lantai 

jemurnya. Keuntungan 

menggunakan media ini adalah, mutu jemuran relatif 

lebih bersih dan kering. Media semen juga menyerap 

panas matahari, sehingga membantu proses 

pengeringan. Kelemahannya, jika musim hujan, 

semen tidak menyerap air, sehingga bila lantai 
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semen tidak dibuat dengan kemiringan yang cukup, 

maka air akan menggenang dan menyebabkan warna 

onggok menjadi kehitaman. 

 

Media Tanah. Dari seluruh media yang digunakan, 

media tanah ini merupakan media dengan biaya 

termurah. Di Lampung, rata-rata petani penjemur 

menggunakan media ini. Keuntungannya, selain 

biaya yang murah, media ini juga mampu menyerap 

air dari onggok basah, dan memantulkan panas 

matahari, sehingga lama penjemuran relatif lebih 

cepat dibandingkan dengan media terpal. 

Kelemahannya karena dijemur ditanah, biasanya 

mutu onggok rendah karena bercampur tanah dan 

bewarna keabu-abuan. Hal ini bisa diatasi bila petani 

penjemur rajin membolak-balik je-murannya dan 

mengayak onggok kering yang dihasilkan.  

 

 

Bio-Dryer 

 Bio-dryer merupakan interkoneksi antara 

gasifier dan rotary dryer. Alat ini dirancang dengan 

teknik modifikasi rotary dryer untuk pengeringan 

onggok agar dapat menghasilkan onggok dalam 

kapasitas besar dan kualitas yang baik. Bio-dryer ini 

menghindari penggunaan solar, batu bara, kayu 

bakar seperti yang digunakan pada rotary dryer yang 

dapat mengakibatkan mutu pengeringan berbau asap 

karena berkontak langsung dan penggunaan bahan 

bakar yang relative mahal. 

 Gasifier berfungsi menyediakan gas hasil 

gasifikasi biomasa (syngas) yang kemudian 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk 

pengeringan onggok dalam drum yang berputar. 

Syngas mengalir ke dalam pipa yang merupakan 

poros dari rotary dryer. Cara ini membuat proses 

pengeringan tidak berkontak langsung dan hasil 

pengeringan tanpa bau dapat diharapkan. Dengan 

penggunaan syngas, Bio-dryer diyakini mempunyai 

performan yang lebih baik dalam beroperasi, tidak 

butuh biaya perawatan dan bahan bakar yang tinggi. 

 

 

METODE  

 

Proses Perancangan dan Pembuatan Biodryer 

Perancangan biodryer meliputi perancangan 

gasifier, rotary dryer, dan blade pengarah. 

Perancangan pada gasifier secara umum bertujuan 

untuk menentukan dimensi reaktor, agar kapasitas 

panas yang dihasilkan optimal selama proses 

pengeringan. Pertimbangan yang harus ditetapkan 

dalam perancangan gasifier adalah pemilihan tipe 

reaktor, luas penampang lintang reaktor, tinggi 

reaktor, Jumlah aliran udara yang disediakan blower, 

dan Insulasi yang digunakan pada reaktor [Azhari, 

2008]. Untuk gasifikasi dengan bahan bakar sekam 

padi, tipe reaktor yang digunakan adalah inverted 

downdraft [Belonio, 2005]. 

Perancangan rotarydryer didekati dengan 

menggunakan konsep heat exchanger yang 

bertujuan untuk mendapatkan ukuran panjang dan 

diameter rotarydryer yang optimal terhadap 

kapasitas pengeringan dalam jumlah tertentu. Secara 

umum persamaan yang dipakai untuk merancang 

biodryer adalah sebagai berikut: 

Perancangan luas permukaan perpindahan panas 

dapat ditentukan dengan persamaan [Özisik,1987]: 

 

                       

     (1) 

 

 

Dimana,  

 

           
            

  
   
   

   

      (2) 

 

Dan,  

 

 
 

Dimana:   

Qtotal  = Penjumlahan panas laten dan sensibel 

A = Luas permukaan kontak perpindahan 

panas  (m
2
) 

D = Diameter pipa penyalur panas  

   (m) 

L  = Panjang pipa    

   (m) 

U = Koefisien perpindahan panas total

    (W/m
2.
K) 

ln = Logarmithmic mean 

temperaturedifference across dryer (
o
C) 

Qlaten = Kalor yang diperlukan untuk evaporasi 

air = Qlaten = mair . hfg 

Qsensibel = Kalor yang diperlukan untuk menaikan 

temperatur air =  
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Keterangan gambar : 

1. Reducer speed 
2. Sistem peluncur 
3. Ridingring 
4. Blade pengarah 
5. Heater 
6. Gasifier biomassa 
7. Blower 
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Gambar 1. Rancangan biodryer 

  

Blade pengarah adalah peralatan untuk 

menangani material yang memiliki sifat mampu alir. 

Blade pengarah akan dipakai sebagai pendorong 

material keluar rotary dryer. Blade pengarah 

mempunyai susunan yang heliks dan berputar 

didalam silinder. Material yang masuk akan 

terdorong oleh blade sepanjang silinder sejauh 

susunan blade.Blade pengarah juga dirancang sesuai 

dengan karakteristik material yang dikeringkan yaitu 

ong-gok basah. 

 Gambar 1. menunjukan hasil rancangan 

dari biodryer, semua data yang didapat dalam 

perancangan digunakan untuk membuat biodryer 

sesuai dengan rancangan dan dila-kukan di 

Laboratorium Produksi dan CNC Teknik Mesin 

Universitas Lampung. 

 

Proses Instalasi dan Kalibrasi 

Pada proses ini, dilakukan interkoneksi antara 

gasifier dengan rotary dryer yang kemudian 

dilanjutkan dengan pemasangan alat ukur. Alat ukur 

yang digunakan adalah termokopel, airflowmeter, 

neraca ohauss digital, timbangan dan takometer. 

Termokopel digunakan untuk mengukur temperatur 

udara panas pada ruang dalam biodryer sedangkan 

takometer digunakan untuk mengukur rpm dari 

biodryer ketika berputar. Untuk mengkur laju aliran 

masa udara, digunakan airflowmeter. Neraca ohauss 

digital digunakan untuk mengukur berat awal dan 

berat akhir onggok untuk menentukan kadar air yang 

terkandung dalam onggok. Semua alat ukur 

dilakukan kalibrasi untuk mendapatkan data yang 

sera-gam. 

 

Proses Pengambilan Data 

Data utama dalam proses pengeringan ini adalah 

jumlah kadar air (moisture) onggok yang dapat 

diturunkan dalam proses pengeringan dengan 

biodryer. Jumlah penu-runan kadar air ini sangat 

bergantung pada putaran biodryer, laju suplai udara 

pada gasi-fier, massa onggok umpan, dan bahan 

bakar biomassa. Oleh karena itu setiap pengambilan 

data, ketiga variabel yang berpengaruh tersebut 

(kecuali bahan bakar biomassa) dilakukan variasi 

dalam pengambilan data. Ketiga variabel tersebut 

divariasikan sebanyak lima level,  untuk 

mendapatkan titik kerja optimal pengeringan pada 

biodryer. 

 

Tabel 1. Variabel dan level-levelnya 

 

 

Analisa Data 
Data-data yang didapat pada pengujian ditabulasi 

ke dalam tabel menggunakan program Microsoft 

Excel
®
 dan kemudian data-data tersebut 

dimunculkan dalam bentuk grafik untuk 

memudahkan dalam pembacaan dan analisa data. 

Analisa data dilakukan terhadap efek putaran 

biodryer, laju suplai udara pada gasifier, dan volume 

onggok terhadap laju pengeringan onggok, kapasitas 

produksi onggok, dan kualitas onggok yang 

dilakukan. Khusus kualitas onggok, dilakukan 

analisa fisik dan visual terhadap kadar air, warna, 

dan bau onggok. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Laju Suplai Udara Gasifikasi VS Kadar Air 

Onggok 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik airflowrate Vskadar air  

 

Berdasarkan Gambar 2. terlihat bahwa semakin 

besar laju suplai udara proses gasifikasi akan 

meningkatkan laju penguapan uap air onggok ke 

lingkungan. Sehingga onggok yang keluar dari 
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biodryer lebih kering. Reduksi kadar air minimum 

terdapat pada airflowrate 0,007 kg/s dan maksimum 

pada airflowrate 0,02 kg/s. Hal ini disebabkan 

karena semakin besar jumlah udara yang disuplai, 

syngas terbentuk lebih cepat dan banyak, dan akan 

meningkatkan laju perpindahan panas konveksi 

antara udara panas dan onggok.  

Berdasarkan Gambar 2b. terlihat bahwa reduksi 

kadar air cenderung naik secara linear dari 

airflowrate 0,007 hingga 0,019 kg/s, akan tetapi 

terjadi peningkatan yang signifikan dari airflowrate 

0,019 kg/s hingga 0,02 kg/s. Hal ini dikarenakan 

pada airflowrate 0,02 kg/s kalor yang diberikan 

untuk menaikan temperatur dan mengevaporasi 

kandungan air didalam onggok sudah terlalu besar, 

sehingga onggok menjadi kering dan mulai berubah 

warna. Berdasarkan Gambar 2b. kondisi optimum 

terdapat pada titik 0,011 kg/s dengan reduksi kadar 

air 22,25 %. Kondisi ini dipilih dikarenakan onggok 

hasil pengeringan tidak ada yang berubah warnanya. 

Kemudian lama proses gasifikasi pada kondisi ini 

relatif lebih lama, mengingat bahwa semakin tinggi 

laju suplai udara, syngas yang terbentuk akan 

semakin cepat dan semakin cepat habis juga.  

 

Massa PengeringandanKualitasOnggok 

 

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa semakin 

tinggi massa pengeringan reduksi kadar air pada 

onggok semakin kecil, sehingga jumlah kadar air 

yang tersisa didalam onggok semakin besar. Reduksi 

kadar air onggok minimum terdapat pada massa 

pengeringan 10 kg yaitu 17,9% dan maksimum 

terdapat pada massa pengeringan 3 kg sebesar 

23,15%. 

 

 

 

b. Reduksi kadar air  

 
 

 

 

Gambar 3. Grafik massa umpan Vs kadar air 

 

Peningkatan sisa kadar air pada onggok ini 

terjadi dikarenakan, semakin besar massa yang 

diumpankan dalam sekali pengumpanan, kebutuhan 

kalor laten dan sensibel untuk menaikan temperatur 

dan mengevaporasi kandungan air pada onggok 

semakin besar. Peningkatan kebutuhan kalor laten 

dan sensibel ini, tidak diimbangi dengan 

peningkatan kalor yang dihasilkan dari pembakaran 

syngas pada kondisi suplai udara optimum (0,011 

kg/s) karena di setel konstan. Kondisi optimum 

terdapat pada massa pengeringan 10 kg kemudian 12 

kg, dikarenakan reduksi kadar air cukup besar 

sekitar 20% dan kapasitas pengeringan dalam sekali 

pengeringan lebih banyak. 

 

 

Putaran BiodryerdanKadar Air Onggok 

 

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa semakin 

cepat putaran biodryer kandungan air yang menguap 

ke lingkungan semakin sedikit, sehingga kadar air 

yang tersisa pada onggok masih cukup tinggi. Kadar 

air sisa terbanyak terjadi pada putaran 30 rpm dan 

terkecil pada putaran 15 rpm dengan reduksi kadar 

air sebesar 28,15 %. 
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Gambar 4. Grafik putaran biodryer Vs kadar air 

 

Peningkatan sisa kadar air ini disebabkan oleh, 

resident time onggok untuk ber-kontak dengan udara 

panas di dalam ruang biodryer semakin pendek. 

Residenttime yang pendek tersebut disebabkan 

semakin cepat putaran biodryer maka semakin cepat 

juga onggok keluar dari biodryer. Hal ini terjadi 

karena adanya dorongan dari blade pengarah di 

dalam biodryer yang membuat onggok mengalir 

keluar dari biodryer. Maka dari itu tidak cukup 

waktu untuk mengevaporasi kandungan air pada 

onggok sebanyak mungkin. Kondisi optimal dicapai 

pada putaran biodryer sebesar 20 rpm dengan 

mempertimbangkan bahwa: dibawah putaran 20 rpm 

onggok cenderung berubah warna, lama proses 

penge-ringan yang relatif cepat per 10 kg massa 

pengeringan, dan kadar air yang dapat dibuang 

cukup besar yaitu sekitar 20%.  

 

Spesifikasi Biodryer 

Berdasarkan hasil analisa sebelumnya didapatkan 

suatu spesifikasi dari biodryer yang ditabulasikan 

dalam Tabel 2 dan Tabel 3. 

 

Tabel 2. Spesifikasi biodryer 

 

Spesifikasimesin 

Dimensi keseluruhan 

(p x l x t)  

2.5m x 0.5m x 1.7 m 

Dimensi rotary 

dryer   

Diameter = 0.32 m; 

Panjang   = 1.5 m 

Dimensi gasifier Diameter = 0.32 m; 

Tinggi = 1.2 m 

Sumber listrik AC 1 Phasa 

Daya motor induksi 1 HP/0,75kW 

Tabel 2. Spesifikasi biodryer (lanjutan) 

 

Spesifikasimesin 

Daya blower 100 W 

Jumlah regulator 2 buah 

Jenis bahan bakar Sekam padi 

 

Tabel 3. Kondisi operasi optimum biodryer 

 

Kondisi operasi optimum 

Rpm 20 rpm 

Kapasitas bahan bakar 5 kg 

Volume per umpan 10-12 kg 

Kadar air umpan 30-40% 

Lajusuplaiudaragasifikasi 0,011 kg/s 

Reduksi kadar air  22,15 % 

kapasitas pengeringan 

onggok 

480 kg/hari 

konsumsi bahan bakar 110 kg/hari 

 

Analisis Visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

a. Onggokdikeringkandenganbiodryer 

b. Onggokdikeringkandengandijemur 

 

Gambar 5. Perbandingan dua onggok kering 

 

Berdasarkan Gambar 5. terlihat jelas bahwa 

onggok yang dikeringkan dengan cara yang dijemur 

memiliki warna yang lebih kelabu dibandingkan 

dengan yang dikeringkan dengan biodryer. Onggok 

yang dikeringkan dengan dijemur terdapat pasir, 

kerikil kecil, dan bekas tanah yang membuat onggok 

jadi kotor. Onggok yang dikeringkan dengan 

biodryer memiliki karakteristik warna keputih-

putihan dan jauh lebih bersih daripada yang 

dikeringkan dengan cara dijemur ditanah lapang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 

Teknologi biodryer merupakan teknologi masa 

depan untuk mengeringkan onggok singkong. 

Biodryer dapat mengeringkan onggok singkong 

sebanyak 12 ton hingga 14,4 ton onggok kering 

perbulan, jauh lebih besar dibandingkan kapasitas 

penjemuran yang dila-kukan petani yaitu 6 ton 

hingga 8 ton perbulan. Kualitas onggok yang 

dihasilkan dari biodryer mendekati karakteristik 

kualitas unggul, sehingga pendapatan petani 

perbulan dapat ditingkatkan secara signifikan dari 

Rp. 900.000 – Rp. 1.200.000 perbulan menjadi Rp. 

8,9 juta – Rp.13,6 juta perbulan. 

 

 

Saran 

 

Untuk didapatkan hasil yang lebih baik, onggok 

umpan harus dilakukan pre-drying untuk 

mengkondisikan kadar air umpan menjadi 30-40%. 

Sehingga kadar air hasil penge-ringan menjadi 

sekitar 10%. Maka dari itu diperlukan suatu alat 

press untuk mempercepat dan memudahkan proses 

pre-drying tersebut. Untuk hasil syngas yang lebih 

bersih disarankan reaktor gasifier pada biodryer 

dilengkapi siklon, agar debu dari proses gasifikasi 

dapat terpisah dari syngas. Kemudian diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk pengeringan komoditas 

pertanian lainnya seperti jagung, padi, dan kopi 

menggunakan biodryer, agar diketahui karakteristik 

[b] [a] [b] 



Proceeding Seminar Nasional Energi Terbarukan & Produksi Bersih 2012 
Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, 20 Juli 2012 

 

270 
 

hasil pengeringan masing-masing komoditas 

pertanian tersebut. 
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Abstract 

 
Machining process of titanium alloys as aerospace material that has extremely strength to weight ratio and 

resistant to corrosion at high-elevated temperature, become more interested topic. Quality of machining 

process is presented by performance of tool and surface quality of titanium alloys.  The turning parameters 

evaluated are cutting speed (55, 75, 95 m/min), feed rate (0.15, 0.25, 0.35 mm/rev), depth of cut (0.10, 0.15, 

0.20 mm) and tool grade of PVD carbide tool. The results that Tool life shows three patterns; rapidly 

increase at the initial stage, gradually increased at the second stage and extremely increased at the final 

stage. The trend lines of surface roughness have are the surface roughness value is high at first machining 

after then regularly decreases. At the second stage, the surface roughness is remained stable and followed by 

decreasing at final stage of tool life.   

 

Keywords: PVD tool, dry machining, Ti-6Al-4V ELI, machined surface  

 

Bahan titanium dan paduannya banyak 

digunakan untuk mesin pesawat luar angkasa  dan 

struktur rangka pesawat karena bahan ini memiliki 

kekuatan yang tinggi pada suhu tinggi, tahan korosi 

pada suhu tinggi, yang bersifat melindungi 

permukaan (Ezugwu et al. 2003; Ezugwu 2005). 

Beberapa karakteristik daripada bahan paduan  

mesin pesawat luar angkasa adalah cenderung 

membentuk proses pengerasan  (work hardening), 

memiliki kekuatan tinggi pada suhu tinggi, mudah 

bereaksi dengan bahan pahat di bawah lingkungan 

atmosfir, cenderung membentuk Build-Up- Edge 

(BUE) dan melekat pada pahat potong (Che Haron, 

2001; Ezugwu, 2005). Pemesinan paduan titanium 

dilatarbelakangi oleh kekuatan yang tinggi pada 

suhu tinggi, konduktifitas termal yang rendah, 

modulus elastisitas rendah dan mudah bereaksi 

dengan bahan lain (Jawait et al, 2000). Selanjutnya 

kerentanan paduan titanium akan pengerjaan keras 

yang akan merusak mampu mesinnya, dengan 

demikian bahan paduan ini dikategorikan sebagai 

bahan yang sulit dimesin.  

Kemajuan besar dalam pengembangan pahat 

potong telah berlansung sejak beberapa dekade  

belakangan ini. Hal ini seiring dengan 

pengembangan dalam hal mampu mesin paduan 

titanium. Hampir setiap jenis pahat potong telah 

dikembangkan termasuk juga pahat bermata intan, 

pahat keramik dan pahat cubic boron nitride (CBN). 

Pahat tungsten karbida adalah salah satu pahat 

dengan gred baik yang digunakan untuk memesin 

paduan titanium dan bahkan sekarang masih menjadi 

pilihan banyak peneliti (Jawaid et al., 2000). 

Beberapa usaha telah dilakukan untuk meningkatkan 

mampu-mesin paduan titanium ketika jenis 

pemesinan kering menggunakan pahat konvensional 

dan modren. Pemesinan kering digunakan bertujuan 

untuk menghindari bahaya dari pelumas yang bisa 

merusak kesehatan dan merusak lingkungan bahkan 

juga dapat mengurangkan biaya operasi (Ginting, 

2003; Che Haron et al., 2007). Penelitian tentang itu 

telah menghasilkan perkembangan dalam hal umur 

pahat dan keadaan permukaan bahan yang dimesin. 

Aplikasi jenis pahat karbida dilakukan karena pahat 

ini memiliki sifat tahan aus sehingga 

memperpanjang umur pahat, bahkan menghasilkan 

umur pahat beberapa kali lipat dibandingkan dengan 

pahat biasa (Ezugwu, 2005). Bahkan pada saat ini 

dikembangkan pahat karbida yang dilapisi dengan 

lapisan tipis yang keras, yang memiliki potensial  

untuk memperbaiki sifat mampu mesin paduan 

titanium, sehingga lapisan tersebut berkontribusi 

terhadap peningkatan prestasi pahat dan 

meningkatkan produktivitas permesinan (Ezugwu et 

al., 2003; Che Haron et al., 2007).  

Pahat tungsten karbida yang dilapisi adalah 

sangat sesuai untuk proses pemesinan akhir paduan 

titanium pada kecepatan potong 75 m/min, 

pemakanan 0.25 mm/rev dan kedalaman potong 0.25 

mm. Umur pahat dan keadaan permukaan yang 

diperoleh dilaporkan bahwa penggunaan lapisan 

tipis pada pahat pemotong telah mengurangi gesekan 

antara pahat potong dan bahan kerja (Kennametal, 

2006). Aus rusuk rata-rata adalah tipe kegagalan 

pahat yang dominan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa pahat karbida yang dilapisi dapat digunakan 

untuk jenis pemesinan kering pada kondisi 

kecepatan potong sedang dan tingkat pemakanan 

yang relatif rendah. Aplikasi multi lapisan keras 

pada pahat karbida dalam keadaan jenis pemesinan 

kering dilaporkan bahwa mampu meningkatkan 

produktifitas dibandingkan dengan satu lapisan atau 
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tidak menggunakan lapisan (Jawaid et al., 1999; 

Ezugwu et al., 2005).  

Peneliti lain juga menemukan bahwa pahat 

sementit karbida (termasuk pahat karbida yang 

dilapisi) adalah material pahat yang paling banyak 

digunakan saat ini untuk memesin paduan titanium 

karena bahan ini mampu meningkatkan prestasi 

dalam hal umur pahat dibandingkan dengan jenis 

bahan lain. Bahkan akhir-akhir ini, pengenbangan 

teknik pelapisan telah menunjukkan  kemajuan yang 

signifikan untuk memesin paduan titanium pada 

kecepatan tinggi, meskipun dengan peningkatan 

biaya pembentukan lapisan tipis tersebut (Ezugwu, 

2005). Tujuan daripada penelitian adalah untuk 

mengkaji prestasi pahat karbida yang lapisi tipis 

TiAlN dengan teknik Powder Vapor deposition 

(PVD-TiAlN) untuk memesin  paduan titanium Ti-

6Al-4V ELI dalam keadaan pemesinan kering pada 

berbagai jenis parameter pemotongan.  

  

PROSEDUR PENELITIAN 

Bahan yang digunakan sebagai benda kerja 

adalah paduan titanium alpha-beta Ti-6Al-4V Extra 

Low Interstitial (Ti-6Al-4V ELI), yang mempunyai 

fasa equiaxed  dan fasa  sekelilingnya 

sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.  

 

 

50 m 

 

 

Gambar 1. Mikrostruktur paduan titanium Ti-6Al-

4V-ELI 

Komposisi kimia  bahan digunakan adalah 

sebagaimana ditunjukkan oleh  Tabel 1. Sekurang-

kurangnya 3 mm dari permukaan bahan dibuang 

agar supaya menghilangkan berbagai macam 

kerusakan permukaan dan tegangan sisa yang dapat 

merusak hasil permesinan (Kalpakjian and Rchmid, 

2001). 

Permesinan dilakukan dalam keadaan kering 

dan kecepatan tinggi dilakukan menggunakan mesin 

bubut Colchester T4 6000.  Pahat dan pemegang 

pahat yang digunakan adalah atas rekomendasi dari 

suplayer pahat (Kennametal, 2006). Pahat bubut 

jenis Physical Vapor Deposition (PVD)  mempunyai 

standar kode KC9225 (CCMT 12 04 04 LF, ISO 

standar digunakan untuk membubut Ti-6Al-4V ELI 

dalam kondisi kering tanpa menggunakan pelumas. 

Keadaan parameter pemotongan yang digunakan 

pada penelitian ini sebagaimana yang ditunjukan 

oleh Tabel 2. 

 

 

Tabel 1. Komposisi kimia  bahan benda kerja Ti- 6Al-4V ELI (% wt) 

 

HEAT C Si Fe Ti Al N V S O H Y 

 

C-11465 

 

0.11 

 

< 0.03 

 

0.18 

 

Bal. 

 

6.1 

 

0.007 

 

4.0 

 

< 0.003 

 

0.11 

 

0.0031 

 

< 0.005 

 

 

Tabel 2. Faktor dan level yang digunakan pada penelitian ini  

Faktor 
Level 

0 1 2 

A- Kecepatan potong (m/min) 55 75 95 

B- Pemakanan  (mm/rev) 0.15 0.25 0.35 

C- kedalaman potong (mm) 0.10 0.15 0.20 
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Aus rusuk rata-rata (VB) diukur menggunakan 

alat ukur pahat Mitutoyo dengan pembesaran 

mencapai 20x pembesaran, dan waktu pemesinan 

dicatat menggunakan  stopwatch. Aus pahat dan 

waktu pemotongan dicatat setiap satu kali 

pembubutan. Proses pembubutan akan dihentikan 

apabila aus rusuk telah mencapai 0,2 mm. Jenis aus 

dan tipe kegagalan pahat diamati menggunakan 

Scanning Electron Microscope (SEM). Sedangkan 

kekasaran permukaan diukur mengunakan roughness 

tester Mohr.  

 

HASIL DAN DISKUSI  

Umur Pahat  

Progres aus rusuk melawan umur pahat bubut 

untuk pembubutan paduan titanium Ti-6Al-4V ELI 

menggunakan pahat karbida PVD pada  kecepatan 

potong  55, 75 and 95 m/min, dan pada berbagai 

tingkat pemakanan dan kedalaman potong 

sebagaimana yang ditunjukan oleh Gambar 2. Dapat 

dilihat dengan jelas bahwa  tipe ketiga jenis  tahapan 

aus pahat yang didapatkan adalah sama. Hal seperti 

ini juga laporkan oleh Jawaid et al. (1999) pada 

waktu memesin paduan titanium menggunakan 

pahat karbida yang dilapisi dan tidak dilapisi. Aus 

berlaku secara cepat pada awal pemotongan, 

meningkat secara teratur pada tahap kedua serta 

meningkat secara mendadak pada akhir pemotongan. 

Peningkatan aus yang cepat pada awal pemotongan 

disebabkan oleh permukaan yang bersentuhan antara 

pahat bubut dan benda kerja adalah kecil, sehingga 

menyebabkan suhu meningkat pada ujung pahat 

bubut. Dengan demikian sebagian bahan mudah 

terlepas dari permukaan pahat bubut (Che Haron, 

2001). Ibrahim et al. (2007) menemukan bahwa 

tanda bekas terbakar ditemukan pada lapisan pahat 

bubut pada waktu memesin paduan titanium 

menggunakan pahat karbida dalam keadaan 

pemesinan kering karena suhu lebih banyak 

terkonsentrasi pada bagian ujung pahat saja, 

sedangkan pada bagian lain relatif rendah karena 

sifat titanium yang memiliki konduktivitas rendah. 

Gambar 2(a) menunjukan bahwa progress aus 

pahat PVD pada berbagai tingkat pemakanan dan 

kedalaman potong, yang mana kecepatan potong 

tetap pada 55 m/min.  Progress aus untuk semua 

kombinasi pemakanan dan kedalaman potong 

menunjukan bahwa pada tingkat awal pemotongan 

aus meningkat secara dramatis sehingga aus rusuk 

mencapai VB = 0.06 mm. Kombinasi antara tingkat 

pemakanan yang tinggi dan kedalaman potong tinggi 

memberikan efek yang lebih signifikan terhdapat 

umur pahat. Kedalaman potong yang tinggi secara 

lansung mempengaruhi gaya potong disebabkan oleh 

bidang kontak yang besar antara pahat dan bahan 

kerja. Sedangkan, pemesinan pada kecepatan tinggi 

dapat menyebabkan aus yang lebih parah pada ujung 

pahat bubut. Oleh karena konduktivitas paduan 

titanium rendah, hal ini menyebabkan panas yang 

dibangkitkan terkonsentrasi pada  ujung pahat 

potong saja.  Jawaid (1999) menemukan bahwa 

pemakanan juga berkontribusi terhadap peningkatan 

suhu selama proses pemesinan paduan titanium. 

Lebih jauh, pemesinan paduan titanium pada 

parameter pemotongan tinggi akan menyebabkan 

aus yang lebih parah pada ujung pahat dibandingkan 

dengan pemesinan pada kondisi parameter 

pemotongan rendah.  

Gambar 2(b) menunjukan bahwa progress aus 

dari tiga jenis pahat bubut yaitu pada kecepatan 

potong 75 m/min dan berbagai jenis pemakanan dan 

kedalaman potong. Pola progress aus pada 

pemakanan 0.15 mm/rev dan kedalaman potong 0.10 

mm adalah sama dengan pada pemakanan 0.25 

mm/rev dan kedalaman potong 0.20 mm dari saat 

awal pemotongan hingga pahat mengalami aus. Pada 

tahap awal pemotongan, progress aus meningkat 

sangat cepat sampai aus VB mencapai 0.10 mm, 

selanjutnya berlaku aus meningkat secara teratur 

hingga aus mencapai  0.20 mm. Oleh karena itu, 

kadar pemakanan dan kedalaman potong 

memberikan kontribusi yang sama terhadap aus 

pahat. Sebaliknya, pemotongan pada kadar 

pemakanan rendah (0.15 mm/rev) dan kedalaman 

potong rendah  (0.10 mm) menghasilkan progress 

aus yang rendah juga. Pemesinan titanium pada 

kedalaman potong rendah menghasilkan gaya 

potong rendah, yang juga berkontribusi terhadap 

progress aus paduan titanium (Trent, 1995; Ezugwu 

et al., 2003).  Mereka juga menemukan bahwa 

pemotongan pada kedalaman potong dan kecepatan 

potong rendah, dapat menyebabkan geram (chips) 

pada ujung pahat dan aus berlaku secara dominan 

pada ujung pahat (nose radius) 
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Gambar 2. Progres aus rusuk dari pahat sementif 

karbida pada kecepatan potong (a) 55 m/min (b) 75 

m/min (c) 95 m/min 

 

Variasi parameter pemesinan, pada kadar 

pemakanan tinggi dan kedalaman potong rendah 

atau kadar pemakanan rendah dan kedalaman potong 

tinggi, memberikan kontribusi yang sama terhadap 

progress aus pahat bubut sebagaimana yang 

ditunjukan pada Gambar 2©. Pada tahap awal 

pemesinan, aus meningkat secara cepat hingga VB  

mencapai 0.13 mm. Kemudian diikuti oleh 

peningkatan aus yang signifikan hingga akhir umur 

pahat. Manakala, pada kadar pemakanan 0.15 

mm/rev dan kedalaman potong 0.20 mm, umur pahat 

meningkat secara sangat cepat hingga VB mencapai 

0.07 mm, dan kemudian meningkat secara teratur 

sampai akhir umur pahat bubut. Dapat dilihat secara 

jelas bahwa proses pemesinan pada kadar suapan 

rendah dan kecepatan potong tinggi menghasilkan 

umur pahat yang lebih panjang.  

 

Permukaan benda kerja yang dimesin 

Gambar  3a, 3b dan 3c menunjukan variasi 

nilai kekasaran permukaan melawan waktu 

pemotongan pada masa memesin Ti-6Al-4V ELI 

dengan pahat karbida yang dilapisi TiAlN dalam 

keadaan pemesinan kering pada pada kecepatan 

potong 55, 75 dan 95 m/min. Masing-masing kurva 

menunjukan bahwa perbedaan nilai kekasaran 

permukaan pada waktu pemesinan pada kadar 

pemakanan (0.15, 0.25 and 0.35 mm/rev).  Secara 

kalsik, nilai kekasaran permukaan ditentukan oleh 

persamaan h  f
2
/8R or hCLA  f

2
/18 (3R)

½
  

(Bhattacharya 1984). Dimana, h adalah tinggi 

puncak-ke-puncak, hCLA adalah pusat kekasaran 

permukaan rata-rata,  f adalah kadar pemakanan dan 

adalah jari-jari kelengkutan ujung pahat. Rumus ini 

menunjukan bahwa kekasaran permukaan sangat 

bergantung kepada kadar pemakanan dan jari-jari 

pahat bubut.  Gambar 3 menunjukan bahwa 

pengaruh kadar pemakanan sangat signifikan 

sehingga dapat dikatakan pemilihan kadar 

pemakanan yang rendah menghasilkan keadaan 

permukaan yang lebih baik.  
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Gambar 3 Nilai kekasaran permukaan pada kecepatan potong  (a) 55 m/min, (b) 75 m/min dan  

(c) 95 m/min. 

 

Gambar 3a menunjukan nilai kekasaran permukaan 

pada kecepatan potong 55 m/min dan pada berbagai 

macam kadar pemakanan, 0.15, 0.25 dan 0.35 

mm/rev. Nilai kekasaran permukaan yang dihasilkan 

pada kadar pemakanan 0.35 mm/rev adalah lebih 

tinggi pada awal pemesinan dan cenderung stabil 

hingga mencapai VB 0.2 mm. Nilai kekasaran tinggi 

pada awal pemotongan disebabkan oleh ujung pahat 

yang masih tajam, sedangkan nilai kekasaran 

permukaan yang cenderung stabil (sedikit 

meningkat) disebabkan oleh deformasin telah terjadi 

pada muka rusuk pahat atau sebagian material 

titanium melekat pada jari-jari ujung pahat bubut 

(Che Haron 2001). Sedangkan menurut 

Bhattacharya (1984), penurunan nilai kekasaran 

permukaan disebabkan oleh perubahan jari-jari 

ujung (menjadi lebih besar). Jika aus jari-jari ujung 

semakin lebar, maka jari-jari ujung semakin besar 

dan nilai kekasaran permukaan semakin halus. 

Untuk kadar pemakanan 0.35 mm/rev, nilai 

kekasaran permukaan menurun pada saat umur pahat 

26.13 menit. Hal ini disebabkan oleh chipping pada 

jari-jari ujung, yang mempunyai panjang  0.07 mm 

dari hujung potong.  Sebaliknya, pada pemakanan 

0.20 mm/rev, nilai kekasaran permukaan sedikit 

menurun sepanjang proses pembubutan. Nilai 

kekasaran permukan pada akhir umur pahat adalah 

2.52 m.  

Secara umum, kecenderungan hasil yang sama 

juga ditunjukan oleh setiap kurva pada saat memesin 

paduan titanium pada kecepatan potong 75 m/min 

sebagaimana yang ditunjukan oleh Gambar 3b dan 

3c. Nilai kekasaran permukaan relative lebih tinggi 

pada saat awal pemotongan dan cenderung stabil 

pada tahap berikutnya. Bahkan juga ditemukan nilai 

kekasaran permukaan tidak teratur di sebagian besar 

keadaan pemotongan seperti yang ditunjukan pada 

kadar pemakanan 0.35 mm/rev dan kedalaman 

potong 0.15 mm.  Ketidak-teraturan nilai kekasaran 

permukaan tersebut disebabkan oleh operasi pada 

kadar suapan yang tinggi (0.35 mm/rev).  

Sebagaimana yang ditemukan oleh Che Haron 

(2001) bahwa ketidakstabilan nilai kekasaran 

permukaan pada saat memesin paduan titanium 

disebabkan oleh kadar pemakanan yang tinggi, 

karena kadar pemakanan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai kekasaran permukaan 

disamping jari-jari ujung pahat.  

 

KESIMPULAN 

Daripada hasil analisa terhadap umur pahat 

(PVD) dan nilai kekasaran permukaan dapat 

disimpulkan bahwa umur pahat yang dihasilkan 

terdiri dari tiga pola yaitu meningkat secara cepat 

pada awal pemotongan, meningkat secara teratur 

pada tahap kedua dan meningkat secara cepat pada 

akhir umur pahat. Peningkatan secara cepat pada 

awal pemotongan disebabkan oleh bidang kontak 

yang kecil antara pahat dan bahan kerja, yang 

menyebabkan suhu tinggi pada ujung pahat. Pola 

kecenderungan  nilai kekasaran permukaan bahan 

kerja yang dimesin adalah tinggi pada awal 

pemotongan, kemudian meningkat secara teratur. 

Pada tahap kedua, nilai kekasaran permukaan 

cenderung stabil dan diikuti oleh peningkatan 

sehingga akhir umur pahat. Pemesinan paduan 

titanium pada kadar pemakanan yang tinggi 

menghasilkan nilai kekasaran permukaan tinggi dan 

tidak teratur, tetapi peningkatan kecepatan potong 

akan menyebabkan nilai kakasaran permukaan 

semakin kecil.  
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Abstract 

 

Wear and damage to the wheel and rail is a major problem in the world of railways. Wear and damage 

especially occur when the train passes the curve track, rail joint and crossing. In this study, it is investigated 

excessive wear mechanisms that occur on the Babaranjang railway line from Tanjungenim to Tarahan. Rail 

vehicle dynamic modeling had done by using Universal Mechanism software, while the wear phenomena 

obtained through two-disc experiments. The results showed that the wear rate of rails were 22.6 μg/m/mm
2
 

and wear rate of wheels were 16.3 μg/m/mm
2
. Based on the wear mode, the wear rate was classified as 

excessive/severe wear. 

Keywords: excessive wear,wheel rail, curve track, wear rate 

Pendahuluan 

Kereta api (KA) memiliki banyak keunggulan 

dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. 

Ada lima keunggulan kereta api: hemat penggunaan 

ruang, tingkat keselamatan tinggi, tidak macet, 

hemat energi, dan ramah lingkungan. Namun kereta 

api juga memiliki kelemahan yaitu: biaya investasi 

yang besar, kurang fleksibel sehingga harus 

terhubung dengan jenis transportasi lain (Setiawan, 

2009, Telliskivi dan Olofsson, 2001, FEUI, 2012). 

Disamping itu, kereta api memiliki kapasitas angkut 

yang besar dan cocok digunakan untuk perjalanan 

jarak jauh. Oleh karena itu, kereta api menjadi moda 

transportasi yang sangat relevan untuk 

dikembangkan. 

Kapasitas angkut kereta api terus meningkat, 

baik kereta api penumpang maupun barang (IndII, 

2010). Demikian halnya KA Babaranjang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Error! Reference 

source not found. memperlihatkan pengangkutan 

jumlah batubara yang terus mengalami peningkatan. 

Peningkatan kapasitas angkut ini 

mengakibatkan meningkatnya beban yang diterima 

oleh roda dan rel. Ketika roda menggelinding pada 

rel dengan sliding dan beban yang besar, sejumlah 

material pada roda maupun rel akan terlepas akibat 

besarnya tegangan kontak dan tingginya temperature 

(Zakharov, dkk., 1998). Error! Reference source 

not found. memperlihatkan bermacam-macam 

keausan dan kerusakan yang terjadi pada roda dan 

rel. Keausan terbesar terjadi pada lintasan belok, 

sambungan rel dan persimpangan (Clayton, 1995). 

Keausan ini terjadi pada bagian flange roda maupun 

rel. Kerusakan lain seperti penggepengan, retak dan 

corrugation juga terjadi pada lintasan. 

Keausan dan deformasi plastik menyebabkan 

berubahnya profil permukaan roda dan rel. 

Mekanisme keausan dan deformasi plastik 

memegang peranan penting dalam perubahan profil. 

Tabel 1 Pengangkutan Batubara di Sumatera 

Selatan (IndII, 2010) 

 

Perubahan ini mempengaruhi kelakuan dinamik 

kendaraan rel seperti mempengaruhi stabilitas 

kendaraan, kenyamanan penumpang, kebisingan dan 

yang lebih berbahaya dapat menyebabkan keluarnya 

roda dari rel (derailment). Besarnya keausan dan 

bentuk profil yang terjadi merupakan kriteria 

penggantian dan reprofile terhadap rel dan roda. 

Penggantian dan reprofile ini akan memerlukan 

biaya yang sangat besar dan terganggunya jadwal 

perjalanan kereta.. 

Keausan roda dan rel di Divisi Regional III 

Sumatera Selatan sampai saat ini masih cukup tinggi 

(excessive wear), dimana bagian roda yang 

mengalami keausan yang cepat adalah flange roda. 

Keausan ini dikenal dengan keausan flange roda 

yang tinggi (excessive wheel flange wear), 
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sedangkan pada rel, keausan yang sangat cepat 

dialami pada gage corner rel (Haryanto, 2007). 

 

(a) Aus pada rel 

 

(b) Aus pada 

flange roda 

 

(c) Roda keropos 

 

(d) Roda retak 

 

(e) Corrugation rail 

 

(f) Rel gepeng 

Gambar 1 Jenis-jenis kerusakan pada roda dan rel 

Laju keausan yang terjadi pada roda maupun 

rel terjadi demikian cepat (excessive wear). Laju 

keausan yang tinggi ini menyebabkan peningkatan 

biaya pemeliharaan roda dan rel. Penggantian rel 

dan reprofil roda memerlukan biaya yang sangat 

besar. Pada tahun 2007, Departemen Perhubungan 

Replubik Indonesia mengalokasikan Rp 160 Miliar 

untuk memperbaiki jalur di Sumatera Selatan 

sepanjang 70 km antara Tanah Tinggi sampai 

Lubuklinggau (Warta_Kota_Palembang, 2008). 

Bahkan, pada tahun 2000-2004 diusulkan biaya 

perawatan dan perbaikan infrastruktur mencapai Rp 

11.835 Trilliun (Suara_Merdeka, 2006). Kalau 

dibandingkan dengan negara lain, misalkan Cina, Jin 

dkk (2007) menyatakan bahwa biaya yang 

dikeluarkan untuk masalah keausan ini sekitar 11 

juta US dollar per tahun dan Uni Eropa pada tahun 

1995 memperkirakan biaya perawatan rel mencapai 

300 juta Euro per tahun (Cannon dan Pradier, 1996). 

Bahkan North American Railroad menyisihkan $ 

600 juta per tahun untuk penggantian akibat 

kerusakan rel pada awal tahun1980an (Jamison, 

1980). 

Selain aspek diatas, aspek yang paling penting 

adalah aspek keselamatan penumpang dan barang. 

Roda maupun rel yang aus mengakibatkan 

ketidakstabilan laju kendaraan rel. Ketidakstabilan 

ini dapat menyebabkan keluarnya roda dari rel, 

seperti yang dialami oleh kereta Babaranjang 

(Error! Reference source not found.). 

 

Gambar 2. Kereta Babaranjang anjlok di Kampung 

Umbul Jengkol, Telukbetung Selatan, Bandar 

Lampung (Lampung-Post, 2008). 

Penelitian tentang keausan telah banyak 

dilakukan. Zakharov, dkk.,(1998) membuat simulasi 

melalui eksperimen dua disk berbentuk silinder 

untuk memodelkan proses keausan antara wheel 

flange dan bagian muka kepala rel. Pengujian yang 

dilakukan berupa rolling dengan sliding kearah 

lateral. Didapatkan 4 mode aus yang diidentifikasi 

pada test ini yaitu: mild, severe, heavy dan 

catastrophic. Catastrophic wear terjadi pada 

creepages 5%. Selanjutnya, Deters dan Proksch 

(2005) mengamati gesekan dan pengujian aus 

material rel dan roda. Dua buah roller digunakan 

untuk mengamati perilaku aus pada disk. Hasil 

eksperimen menunjukkan bahwa volume aus secara 

proporsional meningkat dengan tekanan yang 

bekerja dan creep antar roller. Sebaliknya, 

peningkatan kecepatan keliling disk menyebabkan 

pengurangan volume aus. Penurunan volume aus 

pada disk dapat dicapai dengan merubah arah dari 

gaya gesek yaitu dengan membalikkan arah putaran 

disk. Kemudian pada tahun yang sama Lewis dan 

Olofsson (2004) mendapatkan hubungan gaya 

tangensial dengan wear rate. Gaya tangensial ini 

dinyatakan dengan wear index. Hubungan ini 

menghasilkan tiga daerah aus berdasarkan besarnya 

laju keausan yaitu mild, severe dan catastrophic 

wear. Pada daerah severe, laju keausan sebanding 

dengan wear index dibagi dengan luas area kontak. 

Sedangkan, Gallardo-Hernandez, dkk. (2006) 

melakukan simulasi temperatur pada kontak dua 

disk. Pengukuran temperatur dilakukan dengan 

camera temperatur pada daerah kontak kedua disk. 

Perhitungan secara analitis juga dilakukan dengan 

menyamakan panas yang timbul akibat gesekan 

dengan panas yang hilang akibat konduksi, konveksi 

dan radiasi. Kedua pendekatan menghasilkan 

hubungan yang baik antara hasil experimen dengan 

hasil analitis, yaitu peningkatan slip menyebabkan 

meningkatnya temperatur. Selanjutnya, Lewis dan 

Dwyer-Joyce (2006) meneliti penggunaan pasir 

untuk meningkatkan adhesi antara roda dan rel. Test 

ini dilakukan dengan eksperimen static maupun 

dinamik. Pada kedua test, pasir menyebabkan 

kerusakan pada kedua permukaan (roda dan rel). 

Pada test dinamik dilakukan juga penggunaan pasir 

pada kondisi basah dan kering. Selama tes dinamik 

penggunaan pasir menyebabkan keausan meningkat, 
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aus pada kondisi pasir basah lebih tinggi dari pada 

kondisi kering. 

Selain dengan cara melakukan eksperimen, 

fenomena keausan dapat dihasilkan secara numerik 

dengan program komputer. Alwahdi, dkk. (2005) 

mengamati pengaruh slip sebagian terhadap laju aus 

pada rel. Pada pemodelan ini material ulet diberikan 

beban berulang untuk mengamati pengaruh slip 

tersebut. Hasil simulasi memperlihatkan laju aus 

meningkat bila koefisien traksi bertambah dan laju 

aus secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan 

slip ini. 

Pada makalah ini disajikan mekanisme 

keausan saat kereta melewati belokan dan fenomena 

keausan. Hasil-hasil ini dapat dipakai sebagai bahan 

analisis untuk mendapatkan metode untuk 

mengurangi laju keausan roda rel sebagai upaya 

mengurangi biaya maintenance roda rel. Metode 

penelitian yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 

3. 

Metodologi 

 

Gambar 3 Bagan metodologi penelitian 

Hasil-hasil Penelitian 

Model Dinamik Kendaraan Rel 

Model kendaraan dan rel seperti Error! 

Reference source not found.. Pemodelan dinamika 

kendaraan rel menggunakan software Universal 

Mechanism. Kendaraan yang dimodelkan terdiri dari 

1 gerbong, 4 wheelset, 2 bolster, 4 side frame dan 8 

wedge. Masing-masing komponen ini diperlakukan 

sebagai sebuah benda dan dihubungkan dengan 

system pegas damper tanpa massa. Massa kendaraan 

yang dimasukkan adalah 76 ton dan kecepatan 

kendaraan 15,5 km/jam. Sedangkan, track kereta api 

yang dimodelkan memiliki radius kelengkungan 200 

m, panjang track lurus 10 m, track transisi masing-

masing 60 m, panjang lengkung 190 m dan elevasi 

10,5 cm. 

 

Gambar 4 Model kendaraan dan rel 

Hasil simulasi berupa tekanan kotak pada 

masing-masing roda diperlihatkan pada Gambar 5. 

Tekanan kontak paling besar dialami oleh roda 1r, 

yaitu roda depan sebelah kanan. Roda ini terletak di 

rel luar. Rel luar merupakan rel yang paling cepat 

mengalami keausan, salah satunya akibat menerima 

beban yang besar ini. Besar tekanan kontak pada 

model ini adalah sekitar 1250 Mpa. 

 

Gambar 5 Tekanan kontak pada tiap-tiap roda 

Lokasi titik kontak pada belokan ada dua yaitu 

pada bagian tread dan flange roda. Hasil simulasi 

dan keausan yang tampak pada roda dan rel 

memperlihatkan lokasi yang sesuai (Error! 

Reference source not found.). Lokasi titik kontak 

ini dijadikan acuan untuk pembuatan spesimen yang 

digunakan dalam eksperimen. 

 

Gambar 6 Lokasi titik kontak roda dan rel 
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Keausan Pada Roda dan Rel 

Eksperimen dua disk digunakan untuk 

mendapatkan mekanisme aus excessive. Spesimen 

uji dibuat dari material roda dan rel. Bentuk 

specimen seperti Error! Reference source not 

found.. Kedua disk berdiameter 42 mm dan tebal 20 

mm, permukaan uji memiliki tebal 10 mm. Radius 

lateral disk yang terbuat dari rel memiliki radius 13 

mm, sedangkan disk yang terbuat dari roda berradius 

lateral 20 mm. 

 

Gambar 7 Spesimen uji dari roda dan rel 

Alat uji yang digunakan adalah alat uji twin 

disc. Error! Reference source not found.. 

menampilkan secara skematik alat ini. 

 

Gambar 8 Skema alat uji twin disc 

Kedua disk diputar oleh masing-masing motor. 

Dengan kecepatan putar yang berbeda sesuai dengan 

besarnya slip yang diinginkan. Beban kontak 

diberikan pada disk yang terbuat dari roda melalui 

dongkrak hidrolik. Beban ini digerakkan secara 

manual sepanjang ekasperimen. Besarnya beban 

yang diberikan sesuai dengan tekanan kontak yang 

dibutuhkan yaitu 1250 MPa. 

Error! Reference source not found. 
menjelaskan tentang hubungan antara massa yang 

hilang dengan jumlah siklus. Pada saat awal sampai 

putaran mencapai kurang lebih 21.000 siklus, massa 

yang hilang lebih besar dibandingkan dengan massa 

yang hilang setelah mencapai 21.000 siklus. Periode 

ini disebut periode running in. Pada periode ini 

terjadi penyesuaian  

 

Gambar 9 Hubungan jumlah siklus dengan mass 

loss. 

antara komponen-komponen yang bergerak, 

kekasaran kedua permukaan kontak dan posisi dari 

kedua disk. Selanjutnya, setelah periode ini 

dinamakan periode steady state wear. Periode ini 

dicapai setelah 21.000 siklus. Pada periode ini, laju 

keausan konstan dengan pertambahan jumlah siklus.  

Deformasi permukaan kontak roda tampak 

adanya kerusakan yang cukup parah. Permukaan 

kontak terlihat kasar dengan deformasi yang cukup 

besar. Deformasi ini diperlihatkan pada Error! 

Reference source not found.. Demikian pula 

deformasi ke arah gerakan rolling, tampak adanya 

deformasi yang cukup besar. Deformasi ini dapat 

dilihat pada Error! Reference source not found.. 

Pada gambar tersebut terlihat pula bekas serpihan-

serpihan material yang terkelupas yang cukup 

dalam. Error! Reference source not found.. 

memperlihatkan bahwa keausan pada rel lebih besar 

daripada keausan pada roda. 

 

 

Gambar 10 Kerusakan pada permukaan kontak rel 

 

 

Gambar 11 Deformasi dibawah permukaan kontak 

rel 

Pembahasan 

Keausan Excessive Pada Roda dan Rel 

Keausan yang terjadi pada roda dan rel 

diklasifikasikan menjadi empat mode keausan 

seperti yang dijelaskan oleh Zakharov, dkk. (1998). 

Total wear rate yang dihasilkan pada eksperimen ini 

sampai 45.000 siklus adalah 22,6 μg/m/mm
2
 untuk 

rel dan 16,3 μg/m/mm
2
 untuk roda, dengan tekanan 

kontak P dikalikan slip λ adalah 40 MPa. Apabila 

hasil ini dibandingkan dengan hasil 

pengelompokkan berdasarkan penelitian Zakharov, 

dkk. (1998) maka keausan roda dan rel yang terjadi 

pada kereta api Babaranjang adalah keausan severe 

atau excessive yaitu mode aus tipe II. Bila dilihat 

dari kondisi pengujian, tekanan (1250 MPa) dan slip 

(3,2%), kondisi ini cenderung akan membawa laju 
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keausan pada mode transisi dari severe ke heavy. 

Pada belokan, massa dan kecepatan kendaraan 

sangat berpengaruh pada tekanan kontak. Seperti 

yang dipaparkan oleh  Deters dan Proksch (2005) 

bahwa volume aus meningkat dengan naiknya 

tekanan kontak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Parwata, dkk (2011) memperlihatkan bahwa pada 

belokan kecepatan lebih berpengaruh terhadap 

tekanan kontak daripada massa kendaraan. 

Kesimpulan 

Dari pemaparan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa laju keausan yang terjadi pada 

jalur kereta api Tanjugenim-Tarahan adalah severe 

wear/excessive wear. Laju keausan berdasarkan uji 

laboratorium menghasilkan laju keausan 22,6 

μg/m/mm
2
 untuk rel dan 16,3 μg/m/mm

2
 untuk roda, 
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Abstrak 
Pompa tanpa motor (hydraulic ram pump) adalah suatu peralatan yang unik, dimana peralatan ini 

menggunakan energi dari aliran air yang memiliki ketinggian jatuh rendah sebagai energi penggerak untuk 

memompa sebagian air ke tempat yang jauh lebih tinggi dari head sumber air. Dengan cara ini maka aliran air 

yang terdapat di daerah lembah dapat digunakan untuk memompakan sebagian air tersebut untuk kebutuhan 

air minum atau untuk irigasi bagi lahan pertanian masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah perbukitan, 

tanpa harus menggunakan energi listrik atau bahan bakar minyak. Dan penggunaan alat ini juga ramah 

terhadap lingkungan karena menggunakan sumber energi terbarukan. Salah satu komponen yang 

mempengaruhi unjuk kerja pompa ini adalah katup buang. Pada makalah ini disajikan kajian eksperimental 

pengaruh berat dan bentuk katup buang terhadap unjuk kerja model pompa tanpa motor (hydraulic ram 

pump). Pengujian terhadap model rancangan hydraulic ram pumpini dilakukan dengan menggunakan katup 

buang berbentuk kerucut dengan berat 52,16 gr, 66,32 gr, 105,33 gr, 112,94 gr dan 223,13 gr dan berbentuk 

cakram dengan berat 98,42 gr, 114,84 gr, 132,74 gr, dan 153,43 gr. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

bentuk dan berat katup memberikan pengaruh terhadap unjuk kerja model hydraulic ram pump ini. 

 

Kata kunci: katup buang, pompa, hydram, unjuk kerja, energi terbarukan 

 

PENDAHULUAN 

Air merupakan sarana yang penting dalam 

kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak 

daerah di pedesaan yang mengalami kesulitan dalam 

pemenuhan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan 

pertanian maupun untuk kebutuhan rumah tangga, 

sementara disekitar daerah tersebut terdapat energi 

aliran air yang dapat digunakan sebagai tenaga untuk 

memompakan air itu sendiri. Hal ini menyebabkan 

banyak sawah-sawah yang gagal panen diakibatkan 

oleh kondisi kekeringan seperti yang terjadi pada 

sejumlah desa di Kabupaten Lampung Tengah, 

Tanggamus, Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung (Lebih Cepat.Com, 2009). 

Selama ini untuk mengatasi keadaan tersebut 

masyarakat dapat menggunakan pompa air yang 

digerakkan mesin diesel atau motor listrik. Namun 

hal ini memiliki kelemahan dimana penggunaan 

pompa air yang digerakkan motor listrik belum tentu 

dapat digunakan di setiap tempat karena belum tentu 

tersedia aliran listrik di daerah tersebut, dan selain 

itu penggunaan pompa yang digerakkan motor listrik 

maupun mesin diesel membutuhkan biaya 

operasional seperti biaya energi listrik atau bahan 

bakar dan juga biaya perawatan. Hal ini tentunya 

akan sangat memberatkan bagi masyarakat karena 

mengeluarkan biaya tambahan baik untuk memenuhi  

 

 

 

kebutuhan air rumah tangga maupun untuk 

kebutuhan pertanian. 

Salah satu usaha yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah penyedian air tersebut yaitu 

dengan penggunaan suatu pompa yang tidak 

digerakkan oleh motor listrik atau mesin diesel 

(hydraulic ram pump). Dimana pompa tanpa motor 

ini menggunakan sumber energi aliran air yang ada 

di sekitar tempat tinggal penduduk atau lahan 

pertanian untuk mengangkat sebahagian air dari 

sumber aliran air tersebut ke tempat tinggal 

penduduk atau lahan pertanian yang jauh lebih 

tinggi, sehingga dalam pengoperasiannya pompa 

tanpa motor ini tidak membutuhkan biaya listrik 

ataupun bahan bakar minyak. Maka dengan 

penggunaan hydraulic ram pump ini dapat 

membantu meringgankan beban hidup masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga 

atau kebutuhan air untuk pertanian.  

Namun sebelum penggunaan pompa tanpa 

motor (hydraulic ram pump) ini dilakukan maka 

perlu diperoleh metode perancangan hydraulic ram 

pumpsehingga nantinya dalam pengoperasiannya 

diperoleh unjuk kerja kerja yang optimal. Dalam 
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perancangan hydraulic ram pump salah satu 

komponen yang mempengaruhi unjuk kerja pompa 

ini adalah katup buang (waste valve) pompa. Pada 

makalah ini disajikan kajian eksperimental pengaruh 

bentuk dan berat katup buang (waste valve) terhadap 

unjuk kerja model pompa tanpa motor (hydraulic 

ram pump) hasil rancangan Saragih dan Sinaga 

(2008). Penelitian ini juga adalah lanjutan dari 

penelitian yang telah dilakukan penulis (Sinaga, 

2010 dan Tanti dan Sinaga, 2011). 

Sistem Pompa Tanpa Motor (Hydraulic Ram 

Pump)  

Instalasi dari seluruh komponen sistem pompa 

tanpa motor (hydraulic ram pump) dapat dilihat pada 

Gambar 1. Hydraulic ram pumpadalah suatu 

peralatan yang unik dimana peralatan ini 

menggunakan energi dari aliran air yang memiliki 

ketinggian jatuh rendah (H) sebagai energi 

penggerak untuk memompa (menaikkan) sebagian 

air ke tempat yang jauh lebih tinggi dari head 

sumber air (h). Aliran air yang kontinu 

mengakibatkan pengoperasian pompa ini juga 

kontinu dengan tidak menggunakan sumber energi 

lain seperti bahan bakar minyak atau listrik.  

Hydraulic ram pump adalah suatu alat yang 

sederhana secara struktur, dan terdiri atas dua bagian 

yang bergerak yaitu: katup buang (waste valve), dan 

katup pengeluaran (delivery valve). Unit ini juga 

terdiri atas tangki penyimpan udara (air chamber) 

dan katup udara (air valve) masuk. Pengoperasian 

pompa hydraulic ram pump adalah intermitent 

akibat siklus pembukaan dan penutupan katup buang 

dan pengeluaran. Penutup katup buang akan 

mengakibatkan peningkatan tekanan yang tinggi di 

dalam pipa suplai (drive pipe). Tangki penyimpan 

udara dibutuhkan untuk mencegah tekanan yang 

tinggi ini dan digunakan untuk memompakan air 

yang mengalir secara intermitent menjadi suatu 

aliran yang kontinu. Katup udara memberikan udara 

masuk ke hydraulic ram pump menggantikan udara 

yang diabsorb oleh 

air akibat tekanan 

yang tinggi dan 

percampuran di 

dalam tabung udara 

(air chamber). 

Dengan prinsip 

tersebut mombuat 

hydraulic ram 

pumpdapat bekerja selama 24 jam tanpa henti 

dengan tidak membutuhkan biaya operasional dan 

hanya membutuhkan sedikit biaya perawatan. Dan 

juga penggunaan hydraulic ram pumpini tentunya 

sangat baik untuk mendukung pengembangan energi 

terbarukan (renewable energy) yang bebas polusi. 

Gambar 1. Instalasi pompa hydraulic ram pump 

(Taye, 1998). 

Siklus pemopaan pompa jenis ini dapat dibagi 

menjadi empat periode, yang didasarkan pada posisi 

katup buang seperti terlihat pada Gambar 2. 

Gambar 2. Siklus pemompaan hydraulic ram pump. 

Parameter-parameter dalam Perancangan 

Hydraulic Ram Pump 

Ada beberapa parameter yang berhubungan 

dengan perancangan hydraulic ram pump. 

Parameter-parameter ini adalah (Tessema, 2000): 

 Panjang pipa penggerak (L), diameter pipa 

penggerak  (D), dan ketebalan pipa penggerak 

 Head sumber (H) dan head penyaluran (h) 

 Kerugian head gesekan di dalam pipa 

penggerak 

 Kerugian head gesekan melalui katup 

pembuangan 

 Kerugian head gesekan pada katup penyaluran 

 Kecepatan aliran stedi (VS) yang melalui katup 

pembuangan ketika terbuka penuh 

 Berat katup (W) 

 Langkah pemompaan (S) 

 Luas orifice yang membuka katup (A0) 

 Luas penampang katup (AV) dan 

 Ukuran tangki udara. 

1. 3 Pemodelan Katup buang (WasteValve) 

Katup buang dimodelkan sebagai suatu pipa 

yang pendek dengan diameter yang berubah. 

Panjang pipa ini diandaikan sama dengan panjang 

langkah dari katup LV1. Diameter katup ditentukan 

bervariasi dari 0 sampai sama dengan diameter pipa 

Di, utnuk menggambarkan perubahan katup dari 

tertutup sampai terbuka penuh.  

Pembukaan katup relatif η didefenisikan sebagai 
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Pembukaan katup dikontrol oleh pergerakan katup, 

yang dapat ditentukan dari: 









 gLPPVC

M

A
gx vd

v

d  121

2

1
2

1
  (3) 

dimana Ad adalah luas efektif permukaan katup, P1 

dan P2 adalah tekanan pada bagian pipa suplai (drive 

pipe) dan permukaan bebas katup, V1 adalah 

kecepatan aliran pada bagian keluar pipa penggerak, 

Mv adalah massa katup buang, dan Cd adalah 

koefisien geseran katup. Dengan mengintegrasikan 

Persamaan 3, nilai η sesuai dengan persamaan 

berikut ini: 

 
1vLx  untuk 0 xLv

 

 0  untuk x0  

 1  untuk 
vLx   

Efisiensi Pemompaan 

Metode yang digunakan untuk menghitung 

efisiensi pompa ini, yaitu metode Rankine dan 

metode D'Aubuisson (Taye, 1998): 

  HQQ

hQ
η

w

Rankine



 (4) 

  HQQ

HQ
η

w

d

AubuissonD'





  (5)

  

dimana   adalah efisiensi pompa, Q adalah 

aliran yang dipompakan (lit/men), Qw adalah 

aliran yang terbuang (lit/men), H adalah head 

sumber di atas pembukaan katup pembuangan 

(m), h adalah head pompa di atas head sumber 

(m), Hd adalah head total di atas pembukaan 

katup pembuangan = (H+h) (m) 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Mekanika Fluida Teknik Mesin Universitas 

Lampung, Bandar Lampung.  Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Membuat model sistem instalasi pengujian 

hydraulic ram pumpseperti dapat dilihat pada 

Gambar 3. Perancangan model hydraulic ram 

pumpini pun dibuat dari material yang mudah 

didapatkan di pasar. Parameter-parameter model 

hydraulic ram pump ini ditentukan dengan 

menggunakan head sumber 1 m, pipa penggerak 

yang digunakan adalah pipa bahan PVC dengan 

diameter 1 in. (2,54 cm) dan panjang pipa 

diambil 5 m, pipa penyalur yang digunakan 

adalah pipa (selang) plastik dengan diameter 0.5 

in. (1,27 cm). Rumah pompa dibuat dari 

gabungan beberapa peralatan material yang 

mudah dijumpai dipasar yang berupa 

sambungan T, double nipple, dan belokan, yang 

kesemuanya memiliki ukuran 2 in. (5,08 cm). 

Model pompa hydraulic ram dapat dilihat pada 

Gambar 4 berikut. 

Gambar 3. Sistem instalsi model pengujian  

hydraulic ram pump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Model hydraulic ram pump. 

 

b. Pelaksanaan Pengujian 

Dalam penelitian ini hal yang menjadi perhatian 

utama adalah variasi berat dan bentuk geometri 

katup buang (waste valve) terhadap unjuk kerja 

hydraulic ram pump. Pengujian model hydraulic 

ram pump ini dilakukan dengan menggunakan 

ukuran diameter dan berat yang berbeda untuk 

masing-masing bentuk kerucut dan cakram dimana 

pengoperasian panjang langkah katup buang  4 mm, 

6 mm, 8 mm, 9 mm dan 10 mm. Untuk head sumber 

digunakan pada 1 m dan head penyaluran pada 8,5 

m,. Setelah dilakukan pengujian terhadap hydraulic 
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ram pump, maka didapatkan data-data yang 

berhubungan dengan kinerja model hydraulic ram 

pump yaitu laju aliran air terbuang (Qw), laju aliran 

air yang disalurkan (Q). 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5. Geometri katup buang (a) bentuk cakram 

(b) bentuk kerucut. 

Tabel 2. Ukuran dan berat katup yang digunakan 

Katup berbentuk 

cakram 

Katup berbentuk 

kerucut 

Diameter 

(cm) 

Berat 

(gr) 

Diameter 

(cm) 

Berat 

(gr) 

4 98,42 3,14 52,16 

4,5 114,84 4,05 66,32 

5 132,74 4,4 105,33 

5,5 153,43 4,6 112,94 

  5,6 223,13 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan pengujian terhadap model 

hydraulic ram pump, maka didapat data-data yang 

berhubungan dengan kinerja model pompa yaitu laju 

aliran air terbuang (Qw), laju aliran air yang 

dipompakan (Q) untuk head penyaluran (h) 8,5 m 

dan head sumber (H) 1 m. Efisiensi pompa dihitung 

dengan menggunakan metode Rankine. 

Hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat 

pada Gambar 6 dan Gambar 7. Dan dari grafik 

hubungan antara laju aliran volume air yang 

dipompakan dengan bentuk geometri katup, maka 

yang digunakan katup bentuk kerucut dengan 

diameter katup 4,6 cm dan berat 112,94 gr, dimana 

hasil pengujian menunjukkan dengan penggunaan 

katup ini jumlah laju aliran volume air yang 

dipompakan secara keseluruhan lebih baik dibanding 

penggunaan katup bentuk cakram, dan jumlah laju 

aliran volume air paling maksimum yaitu 0,938 

lit/men. pada pengoperasian panjang langkah katup 

9 mm. Penggunaan katup berbentuk kerucut ini juga 

divariasikan dengan volume tabung udara untuk 

memperoleh unjuk kerja pengoperasian yang 

optimal (Tanti dan Sinaga, 2011). Dengan 

menggunakan volume tabung udara 5702,754 cm
3
 

dihasilkan pemompaan air 2,272 lit/men dengan 

efisiensi 68,35 % untuk ketinggian head pemompaan 

9,5 m, dan pemompaan air 3 lit/men dengan efisiensi 

78,7 % untuk ketinggian head pemompaan 8,5 m. 

 

Gambar 6. Grafik hubungan antara laju aliran 

volume air yang dipompakan terhadap diameter 

katup berbentuk cakram untuk untuk head 

penyaluran 8,5 m. 

Gambar 7. Grafik hubungan antara laju aliran 

volume air yang dipompakan terhadap volume 

tabung udara untuk head penyaluran 9,5 m. 
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Gambar 8. Grafik hubungan antara laju aliran 

volume air yang dipompakan terhadap volume 

tabung udara untuk head penyaluran 9,5 m. 

 
Gambar 9. Grafik hubungan antara laju aliran 

volume air yang dipompakan terhadap volume 

tabung udara untuk head penyaluran 8,5 m. 

Gambar 10. Grafik hubungan antara efisiensi 

terhadap volume tabung udara untuk head 

penyaluran 8,5 m. 

 
Gambar 11. Grafik hubungan antara efisiensi 

terhadap volume tabung udara untuk head 

penyaluran 9,5 m. 

Hasil pengujian yang dilakukan ini 

menunjukkan bahwa penggunaan katup buang 

berbentuk kerucut memberikan unjuk kerja 

pemompaan yang lebih baik disebabkan energi 

tekanan air saat akselarasi yang digunakan untuk 

menutup katup buang pada langkah kompresi tidak 

terlalu lama karena tahanan geseran yang diberikan 

katup berbentuk kerucut lebih kecil dibandingkan 

katup berbentuk cakram dan energi tekanan yang 

diberikan udara untuk memompakan air cukup.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

dari hasil perancangan model pompa hydraulic ram 

ini maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bentuk, ukuran dan berat katup buang 

mempengaruhi unjuk kerja dari model 

hydraulic ram pump. 

2. Kondisi pengoperasian ideal model pompa 

hydraulic ram ini adalah menggunakan 

katup buang bentuk kerucut dengan 

diameter 4,6 cm, berat 112,94 gr dan 

volume tabung udara 5702,754 cm
3
 dimana 

laju aliran volume air yang dipompakan 3 

lit/men untuk kondisi pengoperasian head 

sumber 1 m, dan head penyaluran 8,5 m. 

3. Model pompa hydram yang telah dibuat ini 

mampu mengangkat air hingga mencapai 

ketinggian hingga 9,5 m dengan laju aliran 

volume air yang dipompakan 2,272 lit/men 

untuk kondisi pengoperasian  head sumber 

1 m. 

4. Teknologi pompa hydram dapat diterapkan 

di Propinsi Lampung dengan tersedianya 

beberapa sumber energi aliran sungai yang 
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cukup banyak sebagai tenaga penggerak 

pompa hydram. 
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ABSTRAK 

The after combustion or exhaust by the internal combustion engines, especially by compression 

ignition (CI) engines produces a complex mixture of pollutants that comprises both primary emissions, such 

as diesel soot particles, lead and sulfate particles formed from the burning of sulphur-containing fuel. The 

aim of this project is to measure reduction of diesel particulate matter (DPM) by diesel engine experiment 

using seawater spray and to utilize natural seawater. The diesel engine experiment was conducted with 

YANMAR TF120M single cylinder four stroke direct injection diesel engine set-up at variable engine speed 

namely at 2400, 2100, 1800, 1500 and 1200 rpm with and without seawater spray. An average of 26.1 % of 

DPM, 27.8 % of SOF and 19.5 % of DS has been reduced by using the seawater spray system. Overall DPM 

diameter size distribution able to be reduced.  

 

KEYWORDS : polusi udara, motor diesel, particulate matter (PM), distribusi ukuran, spray air laut 

 

PENDAHULUAN 

 

Polusi udara masih menjadi masalah utama 

lingkungan di banyak negara berkembang. Polusi 

udara bukan hanya berdampak buruk pada alam kita 

tetapi juga terhadap kesehatan tubuh kita. Dengan 

meningkatnya pemakaian bahan bakar fossil bagi 

kebutuhan transportasi, industry dan lainnya 

berakibat domino terhadap peningkatan 

permasalahan lingkungan terutamanya polusi udara.  

 

Motor pembakaran kompresi yang biasa kita 

kenal dengan motor diesel menggunakan bahan 

bakar fossil yang memproduksi energy panas. 

Banyak kendaraan berat dioperasikan dengan 

menggunakan motor diesel, karena jenis motor ini 

dapat menyediakan rasio tenaga-berat yang tinggi 

atau dengan kata lain dapat menghasilkan torsi yang 

tinggi dan effisiensi panas yang tinggi pula (Rajan et 

al, 2009). Motor diesel menggunakan panas 

kompresi untuk membakar campuran udara dan 

bahan bakar, yang nantinya akan diinjeksikan ke 

ruang bakar pada langkah akhir kompresi. Efek 

negative dari motor diesel adalah menghasilkan gas 

buang yang dapat merusak lingkungan dan manusia. 

Gas buang hasil pembakaran dalam ruang bakar 

menghasilkan campuran emisi yang sangat komplek 

dan juga partikel debu yang berakibat buruk pada 

atmosphere kita.  

 

Umumnya, pada motor bakar dalam 

menghasilkan empat produk emisi yaitu hidro 

karbon (HC), karbon monoksida (CO) nitrogen 

oksida (NO) dan particulate matter (PM). Pada 

penelitian ini, kami berfokus pada analisa distribusi 

ukuran diameter PM dengan menerapkan metode 

reduksi spray air laut. Gambar dibawah ini 

menjelaskan kuantitas emisi secara global dibagi  

 

 

dalam beberapa sector, antara lain: industry, 

transportasi, pembangkit tenaga, pertanian, 

pembangunan gedung dan lainnya.  

 

 

 
 

Figure 1: Global emissions by sector 

 

 

MATERIAL DAN METODA 

 

Tes dilakukan di laboratorium alternative energy 

dengan menggunakan motor diesel jenis YANMAR 

TF120M satu silinder dengan pendinginan air. 

Spesifikasi mesin diesel dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Skematik diagram percobaan tercantum dalam 

Gambar 2. Eksperimen menggunakan motor diesel 

empat langkah dengan variasi kecepatan yaitu 2400, 

2100, 1800, 1500, dan 1200 rpm dengan 

pembebanan tetap. Tipe hidraulik dynamometer 

mailto:goenkobe@yahoo.com
mailto:a_sudrajad@ft-untirta.ac.id
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digunakan dalam percobaan ini.  DPM diambil dari 

sampling poin yang ada pada pipa gas buang dengan 

menggunakan pompa vakum dan disimpan dalam 

filter komposit. Filter yang sudah berisi PM lalu 

dianalisa dengan menggunakan Scanning Electronic 

Microscope (SEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Diagram Eksperimen
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Tabel 1 Spesifikasi motor diesel uji coba 

Engine Type YANMAR TF120 

Number of Cylinder 1 

Bore x stroke (mm) 92 x 96 

Displacement (L) 0.638 

Continuous Output (HP) 10.5 HP  at 2400 rpm 

Rated output (HP) 12 HP at 2400 rpm 

Cooling system Hopper 

Dry weight (kg) 102 

 

Gambar 3 menjelaskan dimensi system spray air laut 

yang didesain. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan 

bahwa gas buang dari mesin diesel dialirkan masuk 

ke dalam tabung yang dilakukan spray dengan air 

laut dengan debit 5L/menit. Pengukuran PM 

dilakukan pada sampel sebelum masuk spray system 

dan setelah spray system.  

 
 

Gambar 3. Sistem spray air laut 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil ekperimen disajikan dalam bentuk grafik 

dan analisa seperti di bawah ini: 

 

 

 
Gambar 4. Kandungan SOF  

 

Gambar 4 menjelaskan hasil ekperimen soluble 

organic fraction (SOF) vs kecepatan mesin. SOF 

akan terbentuk dari absobrsi atau kondensasi dari 

hidro karbon dengan berat molekul pada bagian luar 

partikel karbon yang terbentuk dari kandungan 

sulfur bahan bakar dan pembakaran yang tidak 

sempurna. SOF terdiri dari kandungan aldehid, 

alkana dan hidrokarbon aliphatik (PAH derivatif). 

Dari eksperimen didapat bahwa dengan 

menggunakan spray air laut maka SOF dapat 

diturunkan sampai 50%.  

 
 

Gambar 5. Kandungan DS 

 

Gambar 5 menggambarkan kandungan DS dengan 

variasi kecepatan motor diesel. DS terdiri dari 

kandungan partikel padat yang sangat kecil, sulfat 

dan metal hasil proses pembakaran. DS juga dapat 

terbentuk dari kandungan sulphur dalam minyak 

pelumas yang ikut terbakar dalam proses 

pembakaran didalam ruang bakar. Dengan 

menggunakan spray air laut kandungan DS dapat 

diturunkan rata-rata sebesar 19.5%.  

 

 
 

Gambar 6. Kandungan PM  

 

Menurut Dilip et al (2011), PM hasil gas buang 

motor diesel adalah karbon dasar yang tidak terbakar 

pada bahan bakar dan pelumas. Kandungan PM 

dapat terlihat pada Gambar 6 diatas. PM meningkat 

dengan adanya peningkatan kecepatan motor diesel 

pada beban tetap. An dan Nishida (2003), 

menjelaskan bahwa alkalin natural (dengan pH 8.1) 

dapat mereduksi PM dengan metode kontak seperti 
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system spray air laut. Penurunan PM dengan 

diterapkannya spray air laut adalah mencapai 46%.  

 

 
 

Gambar 7. Distribusi PM pada putaran mesin 1200 

rpm 

 

Prosentase distribusi pada eksperimen motor 

diesel pada putaran mesin 1200 rpm hasil analysis 

SEM ditampilkan dalam Gambar 7. Dari gambar 

terbut dapat dianalisa bahwa untuk ukuran kisaran 

50-100 nm penggunaan spray air laut sangat efektif 

mengurangi prosentase distribusi PM, ini 

menjelaskan bahwa untuk ukuran partikel PM yang 

sangat kecil (baca: sampai kisaran 200 nm) metode 

ini sangat efektif digunakan. Pengurangan ini dapat 

berarti psoitif bagi karakteristik PM, karena semakin 

kecil ukuran PM maka akan semakin berbahaya efek 

negatif dari PM tersebut. Kondisi yang sama terjadi 

pada putaran mesin 2400 rpm yang terlihat dalam 

Gambar 8.  Penurunan prosentase mencapai 70% 

pada kisaran diameter 151-200 nm.  

 

 

 
 

Gambar 8. Distribusi ukuran PM pada putaran mesin 

2400 rpm 

 

KESIMPULAN 

 

Investigasi eksperimen terhadap metode reduksi 

emisi PM dari motor diesel telah diujicobakan. 

System spray air laut didesain dengan metode 

sirkulasi air laut dengan debit 5L/menit. Air laut di 

spray pada bagian pipa gas buang motor diesel 

secara kontinyu. Motor diesel dioperasikan pada 

kecepatan 1200, 1500, 1800, 2100 dan 2400 rpm 

dengan beban tetap. Dari eksperimen yang dilakukan 

didapat hasil konsentrasi PM menurun sehingga 

26.1% , SOF dapat direduksi sebanyak 27.8% dan 

DS dapat direduksi sebanyak 19.5%. Sementara itu 

ukuran distribusi DPM dapat diturunkan dengan 

penerapan system spray air laut ini.  
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Abstract

 

 

Paduan magnesium dipilih untuk aplikasi otomotif  menggantikan aluminium, seng, dan plastik untuk 

mengurangi bobot komponen dan biaya produksi. Kepadatan magnesium hanya 2/3 aluminium dan hanya 

sedikit tinggi dibanding plastik diperkuat. Dikombinasikan dengan sifat mekanik dan fisik yang bagus juga 

mempunyai kemampuan proses dan daur ulang yang baik membuat paduan magnesium merupakan bahan 

yang ramah lingkungan dan pilihan terbaik untuk desain bobot ringan. Magnesium adalah unsur yang 

berlimpah dan juga pembuat bahan magnesium banyak sehingga memberikan kepastian pasokan bahan baku 

dan stabilitas harga.Proses produksi sebagaimana produk harus sesuai dengan persyaratan teknologi, 

ekonomi dan ekonomi yang semakin meningkat. Selain proses pengecoran, pemesinan merupakan proses 

utama paduan magnesium. Pemesinan biasanya menggunakan cairan pendingin untuk menurunkan 

temperatur dan mengurangi keausan. Namun cairan pendingin merupakan polutan yang memberikan efek 

terhadap lingkungan. Untuk menghindari pemakaian cairan pendingin makan digunakan proses pemesinan 

kering atau hampir kering.Pemesinan magnesium ditandai dengan geram pendek, kualitas permukaan bagus, 

daya pemotongan rendah, beban mekanik dan termal rendah pada pahat memungkinkan dilakukan pemesinan 

kering yang ramah lingkungan. Namun di sisi lain pemesinan kering, pada kecepatan tinggi, menimbulkan 

efek lengket dan gesekan yang tinggi yang dapat memicu geram magnesium terbakar. Penelitian magnesium 

ini merupakan langkah awal melihat karakteristik pemesinan magnesium dengan pengukuran tanpa sentuh 

menggunakan termografi 

 

Kata kunci: manufaktur ramah lingkungan, paduan magnesium, pemesinan kering, termograf 

 

 

 

Pendahuluan 

 
Dalam ekonomi yang sedang berkembang 

peningkatan produksi akan menghasilkan banyak 

kerusakan lingkungan bila kebijakan lingkungan 

tidak tepat. Seiring dengan peningkatan ekonomi, 

timbul pula gerakan manufaktur ramah lingkungan 

yang menyuarakan masalah perlunya 

mempertahankan kemajuan ekonomi tetapi tanpa 

merusak lingkungan.  

 

Perusahaan manufaktur harus beroperasi 

membuat barang yang dikehendaki pengguna 

dengan cara yang hemat agar dapat mempertahankan 

pasar dan memperoleh keuntungan untuk pemegang 

saham namun juga memperhatikan keselamatan 

lingkungan. 

 

Masalah dasar dalam manufaktur ramah 

lingkungan adalah menyesuaikan tuntutan bisnis 

dengan tuntutan lingkungan. Ini adalah tantangan 

bagi perusahaan manufaktur untuk memikirkan 

faktor-faktor ekonomi dan lingkungan ke dalam 

rencana usaha. 

 

Manufaktur Ramah 
Lingkungan 

 

Proses manufaktur merupakan tahapan yang 

paling penting pada rantai produk dalam hal dampak 

lingkungan. Oleh karena itu pembahasan mengenai 

produksi bersih atau manufaktur ramah lingkungan 

adalah tidak lain membahas proses produksi.\ 

 

Manufaktur ramah lingkungan adalah produksi 

barang-barang menggunakan proses dan teknik 

terpilih yang layak secara ekonomi namun kurang 

dampaknya pada lingkungan. Ada tiga kriteria dalam 

pemilihan proses yaitu: 

 Minim limbah 

 Minim penggunaan bahan berbahaya 

 Minim penggunaan energi 

 

Limbah adalah sumber daya yang dikeluarkan 

namun tidak menjadi produk. Limbah antara lain 
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emisi, geram pemesinan, cairan pendingin, jam-jam 

yang dihabiskan untuk menunggu. Barang-barang 

yang menunggu proses berikut di daerah sangga, 

waktu yang terbuang ketika mesin rusak dan lain-

lain. Memang terjadi timbal balik antara proses yang 

ekonomis dengan jumlah limbah yang dihasilkan.  

Pemesinan Sadar 
Lingkungan 
 

Sejak permulaan abad ke-20 ketika F.W. Taylor 

pertama kali menggunakan air untuk mendinginkan 

proses pemesinan dan memperpanjang umur pahat, 

berbagai cairan pendingin telah digunakan untuk 

tujuan tersebut. Akan tetapi dalam sepuluh tahun 

terakhir banyak usaha yang dilakukan untuk 

membatasi penggunaan cairan pendingin dalam 

produksi karena biaya, masalah lingkungan dan 

kesehatan manusia (Klocke dkk, 1997). 

 

Pada tahun 1992, volume minyak yang dapat 

larut yang dibuang dari Industri Jerman sekitar 60% 

dari keseluruhan volume pelumas yang digunakan 

pada proses manufaktur. Ini merepresentasikan 

sekitar 7,5% sampai 17% dari biaya manufaktur per 

komponen, yang lebih tinggi dari biaya perkakas 

dikeluarkan (Klocke dkk, 1997). 

 

Untuk meminimalkan penggunaan cairan 

pemotongan, dua teknik telah dikaji dengan intensif 

yaitu pemotongan tanpa cairan pendingin 

(pemotongan kering) dan pemotongan dengan cairan 

kuantitas minim (MQL/Minimum Quantity of 

Lubricant) dimana sejumlah cairan yang sangat 

sedikit dikabutkan dalam aliran udara bertekanan.  

 

Pemesinan Kering 
 
Pemesinan Kering adalah  proses pemesinan dengan 

menghindari pemakaian pelumas atau memilih 

pelumas dengan volume yang minim. Sekarang ini 

minat dalam pengurangan atau menghilangkan 

penggunaan cairan pendingin dalam pemesinan 

semakin meningkat. Pemesinan kering diinginkan 

secara ekologi dan akan menjadi keharusan bagi 

perusahaan manufaktur di tahun-tahun mendatang 

(Sreejith dan Ngoi, 2000). 

 

Ada dua alasan mengapa minat tersebut meningkat: 

 Mengurangi atau menghilangkan terbukanya 

operator terhadap resiko-resiko kesehatan 

seperti keracunan, sakit kulit, gangguan 

pernafasan dan infeksi mikroba. 

 Mengurangi biaya pemesinan. Sebuah kajian 

yang dilakukan sebuah perusahaan otomotif 

menunjukkan bahwa 16% biaya komponen 

yang dimesin secara langsung disebabkan oleh 

cairan pendingin (Graham, 2000). 

 

Beberapa bahan sudah dikerjakan tanpa cairan 

pendingin seperti besi cor dan aluminium. Namun 

hal tersebut bisa dikerjakan bila menggunakan pahat 

yang tepat ataupun pahat yang sangat keras seperti 

intan. Pemesinan kering akan bertambah sukar pada 

pemesinan kecepatan tinggi. Pemesinan kecepatan 

tinggi dilakukan untuk menaikkan produktifitas 

melalui kenaikan kecepatan pembuangan geram. 

Tanpa cairan pendingin sukar untuk membersihkan 

geram, mengendalikan dimensi oleh karena 

pemanasan dan pencegahan BUE (Stephenson dan 

Agapiou, 2006).  

 

Pada pemesinan kering fungsi pendingin-pelumas 

harus disubstitusikan. Misalnya dengan memilih 

pahat yang mempunyai lapisan (coating) berasal dari 

bahan yang mampu melumas sendiri (self-

lubricating) (Straffelini dan Gariboldi, 2007). Atau 

dengan mengalirkan udara dingin bertekanan pada 

daerah pemotongan. (cold air-cooling).  

 

Penggunaan pemesinan kering memerlukan 

pemakaian bahan pahat keramik dan bahan ultra-

keras. Sifat-sifat bahan-bahan tersebut mempunyai 

tingkat kualitas yang sesuai untuk kondisi 

pemesinan kering. Keuntungan menggunakan 

pemesinan kering adalah geram tetap bersih 

sehingga mudah untuk dibersihkan dan diproses 

kembali.(K. Weinert dkk, 2004) 

 

Pemesinan Hampir Kering (MQL) 
 

Pemesinan Hampir Kering didefinisikan sebagai 

pemberian cairan pendingin pada kecepatan aliran 

yang optimal, kuantitas yang cairan sangat sedikit 

disemprotkan ke daerah pemotongan secara 

langsung.  

 

Beberapa kelebihan Pemesinan Hampir Kering 

adalah: 

 Mengurangi pemakaian cairan pendingin 

 Mengurangi biaya bila dibandingkan dengan 

pemakaian cairan pendingin genang 

 Mengurangi resiko kesehatan 

 Peluang untuk memakai cairan yang lebih 

ramah lingkungan  

 

Bila MQF digunakan, uap, kabut dan asap oli 

dipandang sebagai produk sampingan yang tidak 

dikehendaki karena menyebabkan peningkatan 

polusi udara.Ini menuntut adanya sistem 

pengeluaran uadra yang efisien yang menjamin 

pengendalian polusi udara.  
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Pemesinan Magnesium 
 

Ada dua perhatian utama dalam pemesinan 

magnesium yaitu resiko kebakaran dan pembentukan 

Built-up Edge (BUE). Magnesium terbakar jika 

dipanaskan sampai suhu lelehnya. Dalam pemesinan 

magnesium, api sangat mungkin terjadi jika geram 

tipis atau halus dengan perbandingan luas 

permukaan-terhadap-volume yang tinggi dihasilkan 

dan dibiarkan menumpuk. Sumber penyalaan 

mungkin juga pemanasan gesekan disebabkan pahat 

tumpul, rusak, diasah secara salah atau dibiarkan 

berhenti sebentar pada akhir pemotongan. 

 

Untuk meminimumkan resiko kebakaran, 

praktek-praktek berikut harus diperhatikan: 

 Pahat yang tajam dengan sudut relief sebesar 

mungkin. 

 Kecepatan makan yang besar harus digunakan. 

 Secepatnya pahat dijauhkan dari benda kerja 

jika pemotongan berakhir 

 Geram-geram harus sering dikumpulkan dan 

dibuang. 

 Menggunakan pendingin yang tepat pada 

pemesinan kecepatan makan dan kedalaman 

potong sangat kecil. 

 

Karena geram magnesium bereaksi dengan air 

dan membentuk magnesium hidroksida dan gas 

hidrogen bebas, pendingin berbasis air harus 

dihindarkan.  Praktek yang diterima adalah 

pemotongan kering bila mungkin dan menggunakan 

pendingin minyak mineral bila perlu. Pemesinan 

kering komponen magnesium dalam volume besar 

menimbulkan masalah pemeliharaan kebersihan 

terutama untuk proses gurdi dan pengetapan yang 

menghasilkan geram halus.  

 

Sekarang ini pendingin berbasis air yang 

menghasilkan sedikit hidrogen ketika bereaksi 

dengan magnesium telah digunakan dalam produksi. 

Dilaporkan juga pendingin ini dapat meningkatkan 

umur pahat dan mengurangi resiko kebakaran 

dibandingkan pemesinan kering. Namun masalah 

pembuangan limbah cairan pendingin tetap menjadi 

masalah. Bila dibuang begitu saja jelas dapat 

mencemari lingkungan. Sebaliknya bila limbah 

diolah sebelum dibuang jelas akan memerlukan 

biaya yang cukup besar  (Dow Chemical, 1982). 

 
Pembentukan BUE diamati ketika pemesinan 

kering paduan magnesium-aluminium cor dengan 

pahat Baja Kecepatan Tinggi (HSS) atau Karbida. 

Pembentukan BUE dapat dikurangi atau dihilangkan 

dengan pemakaian pendingin minyak mineral atau 

penggantian dengan pahat intan. Jelas pemakaian 

pendingin minyak mineral akan mencemari 

lingkungan sedangkan pemakaian pahat intan akan 

menaikkan biaya produksi (Tonnessen dkk, 1992). 

 

Pemesinan Paduan 
Magnesium  
Menggunakan Termografi 
 

Kajian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 

suhu pengapian magnesium pada pemesinan 

kecepatan tinggi dalam keadaan kering.  
 

Peralatan 

 

Percobaan pemotongan dilakukan pada mesin bubut 

Pinachio dengan menggunakan pahat khusus. Untuk 

pengakusisian data suhu pemotongan dan citra geram 

pada pemesinan magnesium menggunakan teknik 

termograf maka digunakan peralatan sebagai berikut 

kamera infrared SECAM dengan filter cahaya infra 

merah, USB TV, termometer dijital, termokopel tipe-K 

dan laptop 

 

Kondisi Pemotongan 

 

Untuk mendapatkan data yang baik maka sebelum 

melakukan pengambilan data suhu pemotongan 

maka terlebih dahulu dilakukan penentuan kondisi 

pemotongan. Penentuan kondisi pemotongan 

dilakukan dengan mengacu pada penelitian 

sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Denkena dan 

Lukas (2007), Ozsváth et al. (2008), de Pipaón et al. 

(2006). Memang pada penelitian-penelitian tersebut 

kecepatan potong masih tergolong rendah (low-

speed). Agar mudah membuat perbandingan dengan 

penelitian sebelumnya (baseline) maka beberapa 

nilai kondisi pemotongan digunakan pada penelitian 

ini. Kondisi pemotongan unutuk penelitian ini 

ditetapkan sebagai berikut: 

 Kecepatan potong (m/min): 75, 100, 150, 

250 dan 400. 

 Gerak makan (mm/rev): 0,05; 0,10 dan 0,15. 

 Kedalaman potong (mm): 0,25 (konstan) 
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Gambar 1 Set-up peralatan eksperimen pemesinan 

magnesium (1) mesin bubut, (2) 

magnesium, (3) kamera CCD-IR, (4) 

termometer dijital, (5) termometer dijital, 

(6) video adapter, (7) notebook 

Suhu Pemotongan Magnesium  

 

Pengukuran suhu dilakukan menggunakan 

termokopel yang dipasang pada ujung pahat. Hasil 

pengkuran suhu  Gambar 1. Gambar 1 memperlihatkan 

bahwa kenaikan suhu pemotongan berbanding lurus 

dengan kenaikan kecepatan potong dan gerak makan. 

Namun kecepatan potong lebih signifikan terhadap 

kenaikan suhu pemesinan dibandingkan gerak makan.  

 

Pada gerak makan 0,05 mm/rev dan kecepatan 

makan 410 m/min suhu pemotongan maksimum yang 

dihasilkan adalah 376
o
C . Pada gerak makan 0,1 mm/rev 

dan kecepatan potong 150 m/min suhu pemotongan 

yang terjadi adalah 353
o
C. Sedangkan pada gerak makan 

0,15 mm/rev dan kecepatan potong 150 m/min suhu 

pemotongan maksimum adalah 430
 o

C. Berarti suhu 

pemotongan yang dihasilkan masih di bawah suhu yang 

menyebabkan geram magnesium terbakar (sekitar 520 

430
 o

C). dePipaon dkk (2006) menyebutkan bahwa 

kecepatan pemotongan sekitar 200-300 m/min dapat 

membuat geram magnesium menyala dan terbakar 

namun dengan tebal geram yang sangat tipis.. 

 

 
Gambar 2 Plot Kecepatan Potong terhadap suhu 

geram/pemotongan 

Pemetaan Warna Suhu Pahat dan Geram  

 Pengukuran secara tidak langsung adalah dengan 

mengambil citra inframerah melalui kamera. Penelitian 

sudah mendapatkan citra-citra inframerah  yang 

disimpan dalam bentuk JPG Citra ini kemudian diolah 

dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat 

mengkonversikan dan memetakan distribusi suhu pada 

pahat maupun geram. Kemudian hasilnya dikalibrasikan 

dan dibandingkan dengan suhu terukur termokopel.  

Visualisasi suhu dalam bentuk warna 

menunjukkan distribusi suhu sesuai dengan tinggi-

rendah suhu. Pada penelitian ini proses 

pengkonversian beberapa kondisi pemotongan 

berhasil dilakukan. Untuk indikasi suhu terhadap 

warna dilakukan pengukuran suhu pada beberapa 

titik.  

 

Visualisasi suhu dapat dilihat pada Tabel 1 dan 

Tabel 2. Visualisasi suhu diambil menggunakan  

kamera yang mamakai filter dan yang tidak 

memakai filter. Tabel 1 memperlihatkan pemetaan 

citra suhu pada pahat potong dan geram dengan 

kamera tanpa filter. Sedangkan Tabel 2 

memperlihatkan citra suhu pada pahat dan benda 

kerja dengan kamera berfilter. 

 

Secara umum citra-citra dalam tabel-tabel 

tersebut memperlihatkan warna benda kerja dan 

pahat menjadi kemerahan disebabkan suhu 

bertambah naik. Dari segi visualisasi warna terhadap 

suhu, tidak ada perbedaan yang terlihat menyolok 

pada kedua cara tersebut. Namun dengan 

menggunakan kamera berfilter, akan lebih mudah 

membedakan objek yang sedang bergerak (berputar) 

dengan yang diam. Objek yang sedang 

berputar/bergerak warna menjadi lebih samar.  

Kemudian yang dapat kita lihat dari citra-citra 

suhu tersebut adalah pada daerah pahat-geram-benda 

kerja warna menjadi lebih memerah seperti yang 

ditunjukkan dengan lingkaran garis putus-putus pada 

Tabel 1. Berarti pada kawasan tersebut merupakan 

konsentrasi peningkatan suhu. 

 
KESIMPULAN 
 
1. Tuntutan terhadap manufaktur bersih semakin 

meningkat, memaksa perusahaan  manufaktur 

untuk memikirkan faktor-faktor ekonomi dan 

lingkungan ke dalam rencana produksinya. 

2. Salah satu tindakan untuk membuat manufaktur 

lebih bersih adalah dengan menghindari 

pemakaian pelumas dan cairan pendingin pada 

proses pemesinan (pemesinan kering) 

3. Pemesinan kering sangat tepat dilakukan pada 

pemesinan magnesium karena cairan akan 

membuat geram magnesium lebih mudah 

Su
h

u
 o

C
 

Kecepatan Potong (m/min) 

f=0,05 mm/rev

f=0,1 mm/rev

f=0,15 mm/rev
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terbakar dan uap hidrogen akan menyebabkan 

gangguan kesehatan. 

4. Sistem akuisisi data suhu pemesinan telah 

dirancang untuk menangkap citra suhu dan 

menampilkan distribusi suhu pada pahat, geram 

dan benda kerja. 

5. Pemakaian termograf inframerah dapat 

menangkap citra suhu geram magnesium. 

Namun suhu pada citra inframerah harus 

dikonversikan dengan suhu termokopel yang 

terkalibrasi. Suhu geram berkisar antara 211 – 

430 
o
C. 

6. Kenaikan kecepatan potong, gerak makan dan 

kedalaman potong akan menaikkan suhu 

pemesinan. Ini terlihat dari warna merah yang 

ditunjukkan oleh citra suhu.Suhu maksimum 

yang ditunjukkan colorbar pada citra suhu 

Sedangkan biru merupakan warna bagi suhu 

minimum. 
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Tabel 1 Citra temperatur pemotongan dan 

geram  dengan  kamera tanpa filter 

pada berbagai kondisi pemotongan 

 

Ko

ndi

si 

Pe

mo
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gan 

Pra 
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gan 

Awal 

Pemesina
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han 
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Tabel 2 Citra temperatur pemotongan dan geram  

dengan  kamera berfilter pada berbagai 

kondisi pemotongan 

Ko

ndi

si 

Pe

mo

ton

gan 

Pra 

pemoton

gan 

Awal 

Pemesina

n 

Pertenga

han 

Pemesina

n 

Akhir  

Pemesina
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v=1

50 
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Abstract 

Adhesive joint is commonly used in composite pipe connection. The problem is still frequent failure, failures 

usually starts from the edges and propagate to the center. This is due to uneven stress distribution and stress 

concentration at the edge of the connection. To further believe that, in this study carried out experimental 

studies to measure the stress. Measuring instrument consists of strain gauge and data acquisition  system. 

Strain gauge mounted in the direction of principal stress in the eight-point testing. Of the five specimens 

measured showed the same trend when compared with the theoretical analysis. Nevertheless there are 

differences in the measurement of the theoretical results, especially for the specimen-2 with an error of 17% 

and for specimen-5 with an error of 20%. 

 

Keywords: Composite pipe, adhesive joint, torque, experimental study, strain gauge, 
 

 
Pendahuluan 

Bahan komposit seperti resin termoset yang 

diperkuat dengan serat fiberglass telah digunakan 

dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam sistem 

perpipaan. Hal ini adalah sebagai respon apabila 

penggunaan pipa baja akan menimbulkan korosi 

yang sulit dikendalikan. Saat ini pipa komposit telah 

dipakai dalam berbagai bidang  seperti dalam 

industri kimia, industri pulp dan kertas, industri 

minyak/gas lepas pantai dan aplikasi lainnya (G.P. 

Zou dan F. Taheri, 2006). 

Selain anti korosi, pipa komposit lebih ringan 

dan bisa lebih kuat jika arah serat dirancang optimal 

sesuai dengan orientasi tegangan prinsipal. Sebagai 

contoh, untuk pipa yang terbuat dari epoxy dan serat 

gelas dengan kandungan serat sekitar 60%, memiliki 

kekuatan longitudinal sebesar 1020 MPa, suatu 

angka yang  lebih tinggi (268%) dari kekuatan baja, 

misalnya baja 1021, yang hanya 380 MPa. Pipa 

komposit ini memiliki densitas 2,1 gr/cm
3
, hanya 

sekitar 31% dari densitas baja 7,8 gr/cm
3
 (W.D. 

Callister, 1999) 

Hanya saja masih ada beberapa kelemahan 

yang ada pada pipa komposit, salah satunya yang 

menjadi perhatian pada makalah ini adalah metode 

penyambungannya yang belum bisa diandalkan (G.P. 

Zou dan F. Taheri, 2006). 

Salah satu jenis sambungan yang biasa dipakai 

untuk pipa komposit adalah sambungan adesif. 

Dengan sambungan adesif, proses pemasangan pipa 

akan menjadi lebih fleksibel dan customize jika 

dibandingkan dengan sambungan jenis lain (seperti 

screw joint dan key-lock join). Sambungan adesif 

terdiri dari dua pipa overlapping yang disatukan oleh 

zat perekat yang disebut lapisan adesif seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Sambungan adesif pada pipa 

Pada studi eksperimen yang dilakukan oleh J. A. 

Peck, dkk. (2007) terlihat bahwa kegagalan pipa 

terjadi di sekitar zat perekat dan dimulai dari bagian 

pinggir sambungan dan terus merambat ke bagian 

tengah, seperti yang terlihat pada Gambar 2. 

Fenomena ini mendorong para peneliti 

mengembangkan hipotesa bahwa zat perekat, untuk 

selanjutnya disebut lapisan adesif, dianggap bagian 

terlemah dari sambungan. Hipotesa ini juga 

didasarkan pada kenyataan bahwa lapisan adesif 

biasanya terbuat dari resin tanpa serat sehingga lebih 

lunak dan lemah jika dibandingkan dengan material 

pipa (Zou, G.P. dkk. 2006) 

mailto:jamiatulakmal@yahoo.com
mailto:jamiatulakmal@gmail.com
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Gambar 2 Kegagalan sambungan dimulai dari 

bagian pinggir dan terus merambat ke bagian tengah 

(Peck J. A. dkk. (2007) 

Diantara para peneliti pun memfokuskan kajian 

terhadap lapisan adesif, misalnya Yang, C. dkk. 

(2002) dan Cheng, J. dkk. (2007) mengamati 

distribusi tegangannya jika sambungan mendapat 

beban lentur. Terungkap suatu permasalahan bahwa 

adanya konsentrasi tegangan yang tinggi pada 

bagian pinggir sambungan. Demikian juga halnya 

jika sambungan mendapat beban aksial, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Griffin, S.A. dkk. 

(1991), Yang, C. (2000),  Cheng, J. dkk. (2006) dan 

Lees, J. M. (2006). Untuk sambungan yang 

mendapat beban torsi, penelitian dilakukan oleh 

Chen, D. dkk. (1991), Zou, G.P. dkk. (2006), Cheng, 

J. dkk. (2008) dan Ouyang, Z. (2009), yang juga 

menunjukkan permasalahan yang sama. Untuk 

meyakini dan memvalidasi teori-teori yang telah 

disampaikan oleh peneliti sebelumnya, pada 

makalah ini disampaikan hasil studi secara 

eksperimental.. 

Pelaksanaan Eksperimental 

Kaji eksperimental dimulai dari persiapan 

dan pembuatan spesimen. Spesimen pipa komposit 

dibuat secara manual dari bahan resin polyester yang 

diperkuat dengan anyaman serat fiberglass. 

Peralatan utama yang dipakai sebagai cetakan adalah 

sebuah silinder sebagai mandral, seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 3(a) dan cetakan luar 

berupa permukaan dalam dari sebuah silinder yang 

lebih besar seperti yang ditampilkan pada Gambar 

3(b). Anyaman serat dipasang melingkar pada 

mandral sambil dibasahi dengan resin seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 3(c). Setelah 

mendapatkan ketebalan yang diingini, cetakan luar 

dipasang dan ditekan seperti yang terlihat pada 

Gambar 3(d).  

 

Anyaman serat yang disebut woven 

tersusun saling tegak lurus dengan posisi sudut 

90
0
/0

0
/90

0
. Anyaman woven dipotong sedemikian 

rupa, sehingga serat yang terpasang pada pipa juga 

memiliki arah 90
0
/0

0
/90

0
 dari sumbu pipa. Gambar 

5(e) memperlihatkan hasil produksi specimen pipa 

komposit.  

 
Gambar 3 Proses pembuatan specimen pipa 

 

 

Selanjutnya dilakukan proses penyambungan 

spesimen. Strain gauge dipasang terintegrasi dengan 

lapisan adesif yang berbentuk pasta, dengan bantuan 

mal pengarah sudut, seperti yang terlihat pada 

Gambar 4(a). Selanjutnya pasta adesif diratakan 

dengan bantuan mal pengatur ketebalan  untuk 

mendapatkan ketebalan 1.4 mm, seperti terlihat pada 

Gambar 4(b). Gambar 4(c) dan Gambar 4(d) 

menunjukkan proses penyambungan selanjutnya. 

 

 

 
Gambar 4 Proses penyambungan specimen 

Alat ukur dan metode pengukuran. 
 Alat ukur dibutuhkan untuk mengukur 

distribusi tegangan geser tangensial pada lapisan 

adesif. Sensor yang digunakan adalah straingauge 

dengan ukuran panjang 2 mm. Agar sensor ini 

bekerja dengan optimal, penempatannya harus 

searah dengan tegangan principal yang terjadi.  

 Untuk spesimen yang mendapat beban puntir 

seperti yang terlihat pada Gambar 5(a), tegangan 

geser yang terjadi adalah seperti yang terlihat pada 

Gambar 5(b). Gambar 5(c) memperlihatkan posisi 

straingauge yang dipasang miring 45
0
 pada diagonal 

bidang yz. 
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Gambar 5 (a) Posisi pemasangan alat ukur 

di sepanjang lapisan adesif. 

(b) Keadaan tegangan pada lapisan adesif 

(c) Posisi pemasangan strain gauge 

 

 Dengan bantuan diagram lingkaran Mohr yang 

terlihat pada Gambar 6(a) dapat diketahui bahwa 

tegangan principal terjadi searah sumbu- z′, sebagai 

mana yang terlihat pada Gambar 6(b). Berdasarkan 

diagram lingkaran Mohr juga diketahui bahwa 

besarnya tegangan principal yang terukur (ζg) sama 

dengan tegangan geser tangensial ηxy. 

 

Gambar 6 (a) Diagram Lingkaran Mohr 

(b) Tegangan principal pada posisi 45
0 

 

 Tegangan diketahui berdasarkan regangan yang 

dibaca dengan strain-gauge. Untuk mengetahui 

regangan yang terjadi, sensor dilengkapi dengan 

alat-alat: jembatan wheatstone, strain amplifier, alat 

akuisisi data dan komputer. Alat-alat tersebut 

dipasang dengan skema seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 7.  

 

Gambar 7 Peralatan akuisisi data 

 

Pengujian dilakukan dengan memberikan momen 

puntir secara bertahap sampai maksimum 220.5 

kN.mm. Gambar 8 memperlihatkan peralatan 

pengujian, dimana torsi diberikan melalui sebuah 

tuas yang didorong oleh dongkrak hidrolik pada 

salah satu ujungnya. 

 

Gambar 8 Alat uji puntir untuk sambungan pipa 

komposit 

 

 Untuk menampilkan distribusi tegangan, baik 

secara teoritik maupun secara numerik, perlu 

diketahui nilai elastisitas adesif dan elastisitas pipa 

yang harus dihitung pada kondisi pembebanan yang 

sama. Gambar 9 memperlihatkan perbandingan 

tegangan yang terjadi pada adesif dan pipa. 

Tegangan pada adesif dihitung dengan Persamaan 

sebagaimana yang disampaikan oleh (Z. Ouyang & 

G. Li, 2009), sedangkan tegangan pada pipa dihitung 

dengan Persamaan (1), dimana η= tegangan geser 

pada pipa, T adalah besarnya torsi yang diberikan, r 

adalah jari-jari permukaan pipa dan J adalah momen 

inersia polar pipa. 

J

rT 
   (1) 
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Gambar 9 Perbandingan tegangan adesif dan 

tegangan pipa 

 

 Sebagai contoh kasus, untuk pembebanan torsi T= 

220.5 kN.mm, tegangan geser yang terjadi pada 

adesif hanya sekitar 0.22 MPa, sedangkan tegangan 

geser pada  pipa adalah sekitar 1.63 MPa. 

Berdasarkan hasil pengujian puntir terhadap material 

adesif, tegangan 0.22 MPa tersebut dapat dianggap 

berada di garis linier pada kurva tegangan-regangan 

yang diperoleh, sebagaimana yang ditunjukkan pada 

Gambar 10. Pada kondisi ini nilai elastisitas adesif, 

Ga≈300 MPa. Berbeda dengan material adesif, 

tegangan sebesar 1.63  MPa dianggap berada di garis 

non linier pada kurva tegangan regangan, 

sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 11. 

Pada kondisi ini nilai elastisitas pipa, Ep = 8735 

MPa. Kedua nilai elastisitas tersebut dihitung 

dengan persamaan (2) 






J

LT
G   (2) 

 

 
Gambar 10 Kurva tegangan-regangan material 

adesif 

 
Gambar 11 Kurva tegangan-regangan material pipa 

 

 Gambar 12 memperlihatkan proses pengujian 

puntir terhadap material adesif dan Gambar 13 

memperlihatkan spesimen yang telah diuji sampai 

mengalami kegagalan. Dari pengujian ini dapat 

diketahui nilai torsi (T) yang diberikan dan 

simpangan sudut (θ) yang terjadi.  

 

 

Gambar 12 Pengujian torsi untuk material adesif  

 
Gambar 13 Spesimen material adesif 

 

Pada pengujian pipa, torsi (T) diukur melalui 

gaya yang diberikan di ujung tuas dan simpangan 

sudut (θ) diukur melalui pergeseran dua cincin yang 

di pasang dial-gauge, sebagaimana yang 

diperlihatkan pada Gambar 14 
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Gambar 14 Pengujian torsi terhadap pipa 

  

 Distribusi tegangan yang terjadi disepanjang 

lapisan adesif adalah seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 15. Tegangan yang terjadi dinormalisasi 

dengan tegangan rata-rata. Terlihat bahwa distribusi 

tegangan secara eksperimen memiliki kecendrungan 

yang sama dengan teoritik (Z. Ouyang & G. Li, 

2009) dan numerik (J. Akmal, dkk, 2011). 

 

 
Gambar 15 Distribusi tegangan geser disepanjang 

lapisan adesif: perbandingan eksperimen dengan 

teoritik (Z. Ouyang & G. Li, 2009), dan numerik (J. 

Akmal, dkk.,2011) 

 

Meskipun demikian terdapat perbedaan-perbedaan 

dalam pembacaan hasil pengukuran. Khusus di 

bagian pinggir sambungan, pada posisi x/L =1, 

perbedaan yang besar terjadi untuk spesimen 2 

dengan nilai 17 % dan spesimen 5 dengan niali 20%. 

Kesimpulan 

1. Studi eksperimental yang dilakukan telah 

memperkuat hipotesa bahwa distribusi 

tegangan pada lapisan adesif tidak merata, 

tetapi terkonsentrasi di pinggir sambungan.  

2. Distribusi tegangan secara eksperimental 

memiliki kecendrungan yang sama dengan 

analisa teoritis dan numerik,  meski 

terdapat kesalahan pembacaan pada 

beberapa spesimen. 
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Abstract 

 

The use of railway brake blocks made from composite materials developed  to replace brake blocks 

made of metal. Composite brake blocks have the advantages of a longer service life, lighter brake blocks, and 

cheaper price. However, composite brake blocks have not been able to completely replace the role of 

metallic brake blocks. A major weakness of composite brake blocks is a larger coefficient of friction 

compared to metallic brake blocks. The materials that used in the manufacture of composite brake one of 

them is a reinforcement material. Materials commonly used in this case is fiber glass. In this study coconut 

fiber is used to substitued  of fibre glass. Composition of coconut fibers that used is between 2-3% of the total 

weight of 130 grams. Sample to be tested in this study is bending, press and shear  with a size 100 mm x 15 

mm x 10 mm for bending tests, 25 mm x 12.5 mm x 12.5 mm for the crush test  and 25 mm x 12.5 mm x 12 , 5 

mm for friction test. From the test, composition of coconut fibers that suite for the criteria for composite 

brake is 2.6%. 

 

Keywords:brakes, composite, reinforcement, fibers, coconut 

 

Pendahuluan 

Kereta api bergerak dengan energi kinetik dan 

momentum yang besar, sehingga dibutuhkan jarak 

dan waktu yang cukup dalam melakukan 

pengereman. Pengereman yang dilakukan secara 

mendadak dapat mengakibatkan skidding pada 

kereta. Untuk itu proses pengereman serta jenis rem 

yang digunakan menjadi sangat penting. Jenis rem 

yang digunakan dalam pengoperasian kereta terdiri 

atas dua jenis yaitu rem metalik dan rem komposit.  

Rem komposit jika dibandingkan dengan rem 

metalik memiliki beberapa kelebihan 

diantaranyausia pakai yang lebih panjang yaitu dari 

1 bulan menjadi 3 bulan, massa blok rem yang lebih 

ringan yaitu dari 11 kg menjadi 2,7 kg sehingga 

lebih mudah dipasang, supaya tidak dicuri, karena 

bahan metalik memiliki nilai sisa atau dapat dijual 

kembali sedangkan komposit tidak dapat dijual lagi, 

tingkat keausan yang lebih rendah, dan pada 

pemakaiannya tidak menimbulkan percikan api 

sehingga aman digunakan untuk kereta pengangkut 

batubara dan bahan bakar lainnya. Selain itu harga 

blok rem komposit jauh lebih murah jika 

dibandingkan dengan blok rem metalik. 

Gambar 1 memperlihatkan kereta api di 

Indonesia yang sedang melintas di daerah 

pegunungan.  

 

 
Gambar 1. Kereta Api Indonesia 

 

Pada gambar 2 terlihat salah satu jenis blok rem 

komposit serta posisi pemasangan pada roda kereta. 

Proses pemasangan yang kurang sesuai akan 

berpengaruh pada performansi blok rem. 

 
Gambar12 Blok rem kereta api(a) dan posisi 

pemasangan (b). 
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Salah satu komponen utama dalam pembuatan 

blok rem komposit adalah serat penguat yang 

biasanya terbuat dari fiber glass. Pada penelitan ini 

serat alternatif dicoba untuk digunakan sebagai 

pengganti fiber glass. Serat yang digunakan adalah 

serat alami yaitu serabut kelapa. 

 

Studi Pustaka 

 

Klasifikasi Komposit 

 

 
Gambar 3. Klasifikasi komposit menurut strukturnya 

 

Penggunaan material gesek dari komposit 

ditujukan untuk memperbaiki beberapa sifat dari 

material  non komposit. Beberapa sifat yang 

diharapkan dari sebuah material gesek terutama rem 

antara lain adalah: 

 Koefisien gesek yang stabil dalam berbagai 

kondisi lingkungan (basah dan kering). 

 Kestabilan koefisien gesek pada temperatur 

tinggi. 

 Ketahanan terhadap temperatur tinggi. 

 Laju keausan yang rendah dan menghindari 

keausan pasangan material geseknya 

misalnya roda kereta api. 

 Daya rekat yang baik pada material 

penumpunya (backing plate). 

 Ketahanan terhadap korosi. 

 Dapat kontak dengan baik dengan pasangan 

material geseknya. 

 Kemudahan dan keunggulan ekonomis 

dalam skala produksi massal. 

 Ketersediaan dan kemudahan akses 

terhadap sumber bahan baku. 

 Keamanan terhadap kesehatan manusia 

baik dalam proses pembuatan maupun saat 

penggunaan. 

 

Pengembangan material gesek rem kereta api 

dititikberatkan pada penggunaan material komposit 

non-asbestos. Pada beberapa tahun mendatang 

penggunaan material asbestos akan dilarang 

penggunaannya di Indonesia karena dampak negatif 

material tersebut terhadap kesehatan. Pertimbangan 

kesehatan dan keamanan bagi manusia menjadi 

pertimbangan pemilihan material penyusun rem 

komposit.  

Menurut Nicholson (1990), Hebert Frood 

mengembangkan material untuk rem pertama 

kalinya menggunakan material cotton-based. 

Penemuannya mengawali didirikannya perusahaan 

rem Ferodo Company hingga sekarang. 

Untuk aplikasi rem, material penyusun rem 

komposit pada dasarnya dapat diklasifikasikan 

berdasarkan fungsinya menjadi komponen dasar 

penyusun blok rem yaitu (Nicholson, 1990): 

 Material Abrasif 

 Friction Modifier 

 Material Pengikat (binder) 

 Penguat (reinforcement) 

 Material Pengisi (filler) 

 

Selain itu, beberapa bahan tambahan dapat 

dimasukkan ke dalam lebih satu fungsi di atas. Hal 

ini disebabkan penambahan suatu bahan tambahan 

untuk mencapai karakteristik yang diharapkan, akan 

mempengaruhi fungsi lain (Nicholson, 1990). 

Sebagai contoh adalah penggunaan resin sebagai 

material pengikat (binder) juga akan mempengaruhi 

koefisien gesek rem. 

 

Pengembangan Proses Produksi Blok Rem 

Komposit 

Proses produksi yang dilakukan untuk 

memproduksi blok rem komposit baik skala 

prototype maupun spesimen adalah Hot Press 

Molding
[18]

. Bahan penyusun blok rem dimasukan 

kedalam cetakan yang sudah dipanaskan dengan 

heater sampai temperature tertentu lalu ditekan 

dengan mesin press pada tekanan tertentu. Setelah 

itu dilakukan proses curing yaitu pemanasan 

spesimen atau prototype yang baru diproduksi 

dengan memakai oven. Secara lengkap proses 

produksi blok rem komposit ditunjukan Gambar 4. 

 

 
Gambar 4Proses produksi blok rem komposit 

kereta api. 

 

Penentuan temperatur dan tekanan yang 

diberikan merupakan parameter proses produksi 

yang bisa mempengaruhi sifat blok rem yang 

dihasilkan. Lama waktu penekanan juga menjadi 

parameter yang bisa memvariasikan hasil pengujian 

blok rem komposit
[16]

. Ketiga parameter akan 

menjadi spesifikasi proses produksi. Pada tahun 

2008, Stanley Sujudi telah melakukan penelitian 
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terhadap beberapa parameter proses produksi ini. 

Empat jenis beban penekanan divariasikan dari 7,5 – 

15 ton. Empat temperatur penekanan divariasikan 

dari 120
o
C – 180

o
C. tiga waktu penekanan 

divariasikan dari 20 – 40 menit. 

 

Pengujian Mekanik Material Komposit 

Partikulat 

 

Pengujian Tekan 

Pengujian tekan dilakukan untuk mengetahui 

kekuatan tekan dari material uji
[19]

. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara pemberian beban tekan 

kepada material uji hingga material tersebut hancur 

(Gambar 2.21). Dengan cara ini maka nilai tegangan 

tekan maksimum (crush strength) yang dialami 

spesimen dapat diketahui. Pengujian mengacu pada 

standar ASTM D695.  

 

 
Gambar 5 Spesimen yang sedang diuji tekan 

 

Pengujian Bending 

Pengujian bending dilakukan untuk mengetahui 

kekuatan lentur
[20]

 dari spesimen rem blok komposit. 

Pengujian yang dilakukan dengan menumpu 

spesimen pada dua titik serta memberikan beban 

pada bagian tengah spesimen. Metode ini dikenal 

dengan sebutanthree point bending (Gambar 

2.22).Tegangan maksimum saat spesimen patah 

adalah nilai kekuatan lentur atau cross breaking 

strength.Pengujian disesuaikan dengan standar 

ASTM D790. 

 

 
Gambar 6 Spesimen yang sedang diuji bending 

 

Pengujian Gesek 

Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui koefisien gesek kinetik
[21]

 dari spesimen 

blok rem komposit. Nilai koefisien gesek sangat 

berpengaruh terhadap parameter dalam pengereman 

seperti jarak pengereman, waktu pengereman, 

kapasitas pengereman, dan lain lain. 

 

 
Gambar 7 Alat pengujian gesek 

 

Gambar 7 diatas menujukan alat pengujian 

koefisien gesek yang digunakan dalam penelitian 

ini.Pengujian dilakukan pada skala laboratorium 

atau skala spesimen dengan cara blok rem komposit 

dipotong dan diambil sampel spesimen yang 

kemudian dilakukan uji gesek pada spesimen 

tersebut. Teknik pengujian seperti ini mengacu pada 

standar ASTM D3702. 

 

Pembuatan Spesimen 

 Tahapan yang dilakukan dalam proses 

pembuatan spesimen rem komposit adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahap persiapan alat produksi dan bahan-bahan 

pernyusun 

 

 
Gambar 8. Persiapan bahan komposit 

 

2. Tahap screening 

 
Gambar 9.Proses pengayakan (screening) 

 

3. Tahap  scaling 
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Gambar 10. Scaling 

4. Tahap mixing 

 
Gambar 11Diagram alir urutan pencampuran 

material komposit
 

  

 
Gambar 12Pencampuran bahan menggunakan 

mixer 

 

5. Tahap Pembuatan Spesimen 

 

 
Gambar 13.  Spesimen yang sudah dicetak 

 

Tabel 1. Data dimensi spesimen 

 
 

Pengujian dan Analisis 

 

Tabel 2. Hasil pengujian densitas 

 
Spesifikasi teknik untuk densitas blok rem kereta api 

adalah 1,8 – 2,4 g/cm
3
. Dari hasil pengukuran 

densitas bisa dilihat, untuk spesimen R4 dan R5 

tidak masuk dalam range spesifikasi. 

 

Tabel 3. Hasil pengujian gesek 

 
 

Spesifikasi teknik untuk koefisien gesek adalah 

0,16-0,22. Dari ketujuh spesimen yang dibuat, 

spesimen R1, R3, R5, R6 dan R7 memenuhi 

spesifikasi. Spesimen R2 melebihi batas atas 0,22 

akan tetapi masih mendekati spesifikasi dengan 

kelebihan kurang dari 5%, sedangkan spesimen R4 

jauh melebihi batas atas 

 

Tabel 4. Hasil pengujian tekan 

 
 

Hasil pengujian menunjukan spesimen R7 

memiliki nilai tegangan maksimum paling rendah 

yaitu 5761 N/cm
2
 ,dan spesimen R3 memiliki nilai 

tegangan maksimum paling tinggi, yaitu 8441 

N/cm
2
. 

 

Tabel 5. Hasil pengujian bending 

 
 

Spesifikasi teknik untuk kekuatan bendingblok 

rem komposit kereta api adalah 2400-4000 

N/cm
2
.Hasil pengujian menunjukan hanya ada dua 
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spesimen yang memenuhi spesifikasi, yaitu 

spesimen R1 dan R2. Spesimen yang lain ada yang 

kurang dari spesifikasi juga ada yang melebihi. 

Spesimen R7 memiliki nilai cross breaking strength 

yang paling besar yaitu 4906 N/cm
2
. Tapi nilai ini 

sedikit melebihi batas atas spesifikasi blok rem 

komposit. Hal ini akan berpengaruh pada keausan 

roda kereta. 

Tabel 6. Hasil pengujian ketahanan panas 

 
 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

serabut kelapa dapat digunakan sebagai pengganti 

fiberglass sebagai bahan penyusun blok rem 

komposit untuk kereta api. Akan tetapi penelitian ini 

masih harus ditindaklanjuti dalam skala sebenarnya 

agar fenomena dan beban real yang diterima oleh 

blok rem dapat diketahui. 
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Abstract 

 

The coconut shell particle reinforced polyester composite was produced using a simple 

technique called hand lay-up. Tensile and flexural testswere carried out to investigate the 

mechanical properties of the composite. To maintain a low cost, the composite was 

produced without compatibilizer. The result shows that the tensile and flexural strength 

increases with the particleloading. The elastic modulus and the strain at failure are high at 

a certain particle loading. The scanning electron micrograph shows adequate 

compatibility between particle and polyester matrix. This compatibility is attributed to the 

strength of the polyester/CS composite. 

 

Keywords: Composites, Polyester, Hand lay-up, Coconut Shell Particle, Natural Composite 

Composite reinforced by natural particle 

exhibited adequate strength with low cost, low 

density, renewable and environmental friendly. 

Some example of natural particlesthat have been 

used to reinforced composite werewood flour 

(Srekala, 2003), cordenka (Katsoulotos, 2008), Rice 

Hull (Tay, 2010) and micro crystalline celulosa 

(Alireza, 2010). 

Particle is considered as reinforcement in 

composite beside reinforcementby the fibre. For 

well-bonded fibre and matrix, the applied stress is 

effectively transferred from matrix to the 

particle.The limitation of thermoset resin is a low 

resistance to crack growth. Natural particle can 

enhance the toughness of that resin and others 

mechanical property. 

Size of the particle affects the mechanical 

properties of the composite. There is a critical size of 

particle that the magnitude of this critical size 

depends on the matrix, particle and the 

matrix/particle adhesion. The strength of composite 

increased as the size of the particle decreases 

because small particle has a large surface area. The 

strength of the composite particle mostly depend on 

the stress transfer from matrix to particle therefore 

the compatibility between matrix and particle is 

highly affected the strength (Shao-Yun Fu, 2008). 

Compatibility is very important issue in 

composites. Man-made cellulose, Cordenka is partly 

replaced with jute in PP matrix. Addition of jute with 

compatibilizer enhances the tensile properties but do 

not give significant effect on the impact property. 

Less Pull out is suspected as a causes of low impact 

strength (Katsoulotos, 2008).  

The strain at fracture for the rice hull reinforced 

PP composite shows the increase in tensile stress and 

strain at fracture. However the addition of 

copolymer decreases the elastic modulus of that 

composite (Tay, 2010). 

The impact behavior of Wood Flour (WF) 

reinforced polyol from tung oil and polyurethane 

increases with the WF content(Srekala, 2003). 

Composite reinforced with wood particle and 

microcrystalline Cellulose (MC) used 

polypropylene-graft-maleic anhydride(PP-g-MA)as 

compatibilizer. The result shows that the tensile 

strength, flexural and impact strength are higher than 

the pure PP and composite without MC (Alireza, 

2010). 

Hybrid bamboo and precipitated 

calciumcarbonate (PCC) fillers reinforced a recycled 

polypropylene/polyethylene composite. 

Compounding the PCCparticles with the plastic 

resin helped separate anddisperse them in the matrix. 

The tensile and flexural moduli of this composite 

were improved with the increase of PCC content 

(Birm June Kim, 2012). 

In this paper, the natural particle from the 

agriculture waste i.e. coconut shell particle is used to 

reinforce polyester. To maintain the lower cost of 

these natural composite, the compatibilizer is not 

used. The composite is prepared using hand lay-up 

technique. The mechanical properties are analyzed 

by conducting the tensile and flexural tests. 
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MATERIALS AND METHODS 

 

Materials 

 

The matrix was unsaturated polyester resin, Yukalac 

157 BQTN-EX. The specific gravity of cured 

polyester is 1.215 at 25:C and the viscosity number 

is 4.5-5.0 poise. The polymer matrix was received in 

liquid form (Anonim, 2008). The catalyst for the 

resin was Metil etil keton and peroksida (MEXPO). 

The coconut husk was a waste of coconut industry. 

The particles were extracted from the coconut shell 

(CS) by skin of the shell and sieving the particle. 

The coconut shell usually consists of 26% cellulose, 

29.4% lignin, pentose 27.7%, water 8% and ash 

0.6% (DOE Fuel, 2008). The CS particles went 

through ASTM C136 sieving and result in particle 

size of 0.425-0.595 µm. The CS particle was 

immersed in the NaOH aqueous solution 5% by 

weight for 2 hours, washed with distilled water and 

then drying for 72 hours at room temperature. 

 

Preparation of the Composite 

 

The loadings of the CS fiber were 10%, 15%, 

20%. The resin was manually mixed with the filler. 

Then the 1% catalyst was added into the mixture. 

The mixture was than poured into the glass mould 

which is already layer by the mirror glaze for 

releasing the composite after it dry. The load than 

introduce into the mould to give the pressure on the 

composite. After 8 hours, the composite was taking 

out from the mould and store in the furnace for 

curing at 60:C for 4 hours. Cured composite was 

then cut into tensile and bending specimen. 

 

Tensile and Flexural Test 

 

Tensile and flexural tests were conducted to 

evaluate the mechanical properties of the 

composites. The tensile and flexural tests were 

carried out using the Universal material tester 

machine series of WP 310. The tests were carried out 

at room temperature. The tensile test and flexural 

test were carried out according to ASTM D3039 and 

ASTM D790-92 standard, respectively. Scanning 

micrograph of the composite was carried out using 

SEM Philips XL-20. 

 

ResUlt and discussion 

 

Morphology of CS Particle 

 

The particles from coconut shell are widely 

varied in size. The variation in size is due to the 

extraction method of CS particle. The diameter of 

the particle is around 50-500 µm. The extraction of 

the coconut shell by skinning other than grinding is 

chosen to maintain the strength of the CS particle. 

The skinning causes the particle to be twine and 

some of the particle is agglomerate as shown in 

Figure 1. The agglomeration of the particle tends to 

decrease the strength of the composite since the 

transfers of the load to the fiber become inadequate. 

 
 

Fig.1 Morphology of CS Particle 

 

Mechanical Properties of Composite 

 

The elastic modulus of Polyester/CS composites 

is increases as shown in Fig.2. In the range of a 

given weight fraction of CS particle, the elastic 

modulus increases with the addition of CS particle 

until it reaches the optimum value at 15% fiber 

loading. 

For both composites, the increasing of elastic 

modulus is due to a rise of the constraint of the 

matrix yielding by the filler. The elastic modulus is 

measured at relative low deformation. Hence other 

factors that affects the composite properties e.g. the 

interface adhesion, does not affect the elastic 

modulus. 

 
 

Fig.2 Elastic Modulus as a Function of CS Particle  

 

In Fig.3, the tensile strength of Polyester/CS 

composite is increases gradually with the filler 

loading. In polyester/CS composite, the hard CS 

particle act as a barrier for matrix yielding and crack 
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growth, result in higher composite tensile strength. 

However, the enhancement is not high enough since 

the filler size is quite large. The particle size up to a 

few microns gives an optimum reinforcement on 

polymer composite (Shao-Yun Fu, 2008). The other 

factor is the interfacial adhesion between matrix and 

particle, observation from SEM micrograph shows 

an adequate compatibility as shown in Figs. 6-9. It is 

indicates with minimum gap between matrix and the 

fillers. 

 

 
 

Fig.3 Tensile Strength as a Function of CS Particle 

 

The strain at failure slightly increases only at 

high particle loading of 20% as shown in Fig.4. It 

seems that the CS particles less affected the failure 

strain. 

The flexural strength increases significantly with 

the CS particle content as can be seen in Fig. 5. The 

flexural strength is higher than the tensile strength. 

Composite is not a homogeneous material although 

in some case, random composite is considered as 

one. Under tensile loading, all part of the specimen 

is at the same stress hence the specimen will fail at 

its weakest part. Under flexural loading, the 

maximum stress is controlled by the intact part of 

the specimen. Therefore if the intact part is the 

strongest part i.e. the load is sustained by the 

particle, then the flexural strength is high. It is well 

known that the flexural strength is sensitive to the 

surface defect. 

 
 

Fig.4 Strain at Failure as a Function of CS Particle 

 

 
 

Fig.5 Flexural Strength as a Function of CS Particle 

 

From the scanning electron micrograph in Figs. 

6-8, as the particle content increases, there is more 

reinforcement to the composite by the particle. As a 

result, the tensile and flexural strength of composite 

are increases. Figure 9 shows the SEM image of 

fracture of tensile specimen. The fracture surface is 

similar with the flexural specimen. 

 

 
 

Fig.6 Fracture under Flexural Loading of 

Polyester/10%CS Particle Composite 

 

Void 

Particle 

breaking 

Matrix 

cracking 

Pull out 
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Fig.7 Fracture under Flexural Loading of 

Polyester/15%CS Particle Composite 

 

 
 

Fig.8 Fracture under Flexural Loading of 

Polyester/20%CS Particle Composite 

 

 
 

Figure 9 Fracture under Tensile Loading of 

Polyester/15%CS Particle Composite 

 

CONLUSIONS 

 

The coconut shell reinforced polyester matrix 

was prepared using hand lay-up technique. 

Incorporation of CS particle to the polyester matrix 

shows an increase in tensile strength  and flexural 

strength of polyester/CScomposite. Elastic modulus 

and strain at failure increased at certain loading of 

particle. The strain at failure slightly increases at 

high loading. 

The interface adhesion without compatibilizer 

was sufficiently to transfer stress. This was exhibited 

in increasing of mechanical properties as compare 

with the pure PP. 

This composite has a potential use in the future 

as reinforcement because of its adequate strength. 
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