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Abstrak
TEKNIK PENGUKURAN KENAIKAN TEMPERATUR BELITAN MOTOR INDUKSI
MENGGUNAKAN METODE RESISTANSI
(Measurement Method of WindingTemperature Rise
of Induction Motor Using Resistance Method )
Zaenal Panutup Aji, Surijadi
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
panutup.aji@gmail.com
Abstrak
Kenaikan suhu belitan motor pada produk-produk rumah tangga yang menggunakan motor
induksi sangat perlu diperhitungkan guna memastikan tingkat keselamatan yang tinggi bagi pengguna.
Selama ini, metode yang digunakan didalam pengukuran ini adalah menggunakan metode termokopel.
Banyak sekali kendala yang dijumpai ketika penggunaan metode ini. Salah satunya adalah kesulitan
didalam meletakkan termokopel didalam belitan motor, sehingga kenaikan suhu yang terukur adalah
kenaikan suhu pada bagian luar dari belitan motor. Disamping itu Standar Nasional Indonesia (SNI)
menetapkan bahwa setiap pengukuran belitan harus menggunakan metode resistansi [1]. Pada makalah
ini, dijelaskan tentang rekayasa alat ukur kenaikan suhu belitan motor induksi dengan metode resistansi
supaya mampu mengukur kenaikan suhu dengan hasil yang akurat dan memudahkan didalam
melakukan pengukuran. Metode ini adalah dengan mengukur nilai resistansi dari belitan motor dari suhu
awal dan suhu akhir, nilai dari resistansi ini kemudian dikonversi menjadi kenaikan suhu belitan motor.
Dari hasil pengujian ini didapatkan bahwa semakin besar daya input maka diikuti dengan kenaikan suhu
belitan. Namun, kenaikan suhu juga tergantung dari tipe produk. Dengan daya input yang hampir sama
kenaikan suhu belitan pada kipas angin box fan lebih kecil dibanding kenaikan suhu belitan pada kipas
angin desk fan, dengan selisih sebesar 15,97 K untuk belitan utama motor dan sebesar 20,19 K untuk
belitan auxilary motor. Nilai pengukuran kenaikan suhu belitan motor menggunakan metode resistansi
lebih tinggi sebesar 10 K dibandingkan dengan pengukuran menggunakan metode termokopel.
Kata kunci : motor induksi, kenaikan suhu, kipas angin, pompa air.

VARIASI JUMLAH LUBANG BURNER TERHADAP EFISIENSI KOMPOR GAS
BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK MEKANIK
(Variations Number of Holes Burner Against Efficiency Of One-Burner LPG Stove
with Mechanical Ignition System)
Fany Aditama, Sri Rohmawanto
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
tama_its@yahoo.com
Abstrak
Dalam rangka untuk mengurangi biaya subsidi minyak tanah, pemerintah Indonesia meluncurkan
program konversi minyak ke LPG. Akibatnya, konsumsi LPG untuk pasar domestik meningkat. Untuk
menghemat penggunaan bahan bakar LPG dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi proses
pembakaran, dan peningkatan efisiensi proses pembakaran tergantung pada bentuk ruang bakar
(Burner). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kompor LPG Satu-burner dengan
sistem pengapian mekanik dengan melakukan variasi modifikasi dari jumlah pembakar lubang di bagian
atas model Burner. Dari hasil penelitian, kami memperoleh 12 (dua belas) lubang burner dengan susunan
segitiga memberikan nilai efisiensi tertinggi.
Kata kunci :

kompor gas satu tungku, burner, efisiensi
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Abstrak
APLIKASI SUSPENSI BACTERIAL CELLULOSE SEBAGAI BAHAN PENGUAT PADA
PEMBUATAN KERTAS
(The Application of Bacterial Cellulose Suspension
as Reinforcing Material in Paper Making)
Liayati Mahmudah*, Nursyamsu Bahar**, Chandra Apriana Purwita**, Yoveni Yanimar Fitri**
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya*
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung**
Jl. Raya Dayeuhkolot Bandung, Jawa Barat
(022) 5202980
liayati@kemenperin.go.id
Abstrak
Bacterial cellulose merupakan serat alami berukuran nano yang dapat digunakan sebagai
reinforcing agent. Namun bacterial cellulose yang dihasilkan masih berupa pellicle padat yang sulit untuk
diaplikasikan khususnya ke proses pembuatan kertas. Pada penelitian ini digunakan bakteri Acetobacter
xylinum untuk produksi bacterial cellulose didalam media sintetik Hestrin-Scharmm (HS) secara dinamis
pada alat rotary disc reactor dan erlenmeyer shaker untuk melihat proses yang lebih optimal. Untuk
variasi perlakuan ditambahkan zat additive berupa xylan sebanyak 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75% dan 1%.
Hasil yang diharapkan pada penelitian ini dapat ditemukan kondisi dan formulasi yang tepat sehingga
terbentuk Bacterial Cellulose dalam bentuk suspensi yang diharapkan dapat diaplikasikan pada
pembuatan kertas.
Kata kunci : acetobacter xylinum, reinforcing agent, bacterial cellulose, rotary disc reactor, hestrin
scharmm

UJI BAKTERI STAPHILOCOCCUS AUREUS DAN BACILLUS CEREUS
PADA PRODUK MI INSTAN YANG BEREDAR DI PASARAN
(Staphilococcus Aureus and Bacillus Cereus Bacteria Test
on Instant Noodle Products at The Market)
Lutfi Amanati
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
amanati@kemenperin.go.id
Abstrak
Telah dilakukan penelitian pengujian bakteri staphylococcus aureus dan bacillus cereus pada
produk mi instan yang beredar dipasaran. Diambil 15 sample mi instan berbeda merk dan rasa. Dari 15
sample mi instan yang disampling dipasaran hasilnya bakteri staphylococcus aureus tidak ada. Hasil uji
bacillus cereus pada 15 sample mi instan yang disampling dipasaran menunjukkan 2 sample
mengandung bakteri Bacillus cereus yaitu 7 x 102 koloni/g dan 9 x 102 koloni/g, keduanya dibawah batas
syarat maksimum yang dipersyaratkan yaitu 1 x 103 koloni/g.
Kata kunci : staphylococcus aureus, bacillus cereus
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Abstrak
PENGARUH PENAMBAHAN SIRIP PADA BALING – BALING
UNTUK PENINGKATAN PERFORMA KIPAS ANGIN
(The Effect of Additional Fin on Propeller to Increase Electric Fan Performance)
Hadid Tunas Bangsawan, Lukman Hanafi, Y. Wimba Agung Prasetya, Darmono Hariadi
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
hadid-tb@kemenperin.go.id
Abstrak
Cara kerja kipas angin listrik adalah berdasarkan prinsip Bernoulli, yaitu memanfaatkan
perbedaan tekanan antara di bagian depan dan bagian belakang baling-baling sehingga mendorong
fluida udara di sekelilingnya. Mekanisme “baling-baling Adjie” dapat meningkatkan performa baling-baling
kapal laut dengan penambahan sirip pada tiap sudu baling-balingnya yang memperbesar daya
dorongnya. Penelitian ini memodifikasi baling-baling untuk meningkatkan efisiensi kipas angin listrik
dengan mengadopsi dan mengaplikasikan mekanisme ini pada baling-balingnya. Baling-baling bersirip
dapat menghasilkan daya dorong yang lebih besar daripada baling-baling aslinya. Uji coba sesuai metode
uji RSNI menunjukkan bahwa Kecepatan aliran udara maksimum terjadi pada axis anulus 26 dan 30 cm,
serta performa/efisiensi kipas angin dapat ditingkatkan sebesar rata-rata 20% dengan suplai daya yang
sama.
Kata kunci : kipas angin listrik, efisiensi, performa

PERFORMANSI FIBER OPTIC HEMICIRCULAR 1000RF
DALAM APLIKASINYA SEBAGAI SENSOR TEMPERATUR
(Performance of Fiber Optic Hemicircular 1000RF
In The Application of Temperature Sensor)
Ika Prawesty Wulandari, Yossy Okta Angga Ryananta, Tera Prasetyaning Yofa
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
ika-p-w@kemenperin.go.id
Abstrak
Temperatur memiliki efek yang signifikan pada bahan dan proses dalam sektor industri. Oleh
karena itu, diperlukan suatu peralatan monitoring temperatur yang cukup akurat dan sensitif. Fiber optik
memiliki beberapa kelebihan, termasuk diameter kecil, ringan, tahan terhadap interferensi
elektromagnetik, dapat digunakan dalam lingkungan yang kurang ramah (seperti diletakkan di tegangan
tinggi dan suhu tinggi), sensitivitas tinggi dan kemampuan untuk merasakan serta mengirimkan informasi.
Sensing suhu menggunakan serat optik dapat diimplementasikan melalui berbagai cara struktur
konfigurasi, misalnya adalah : Fiber Bragg Grating (FBG), macro-bend Singlemode-Fiber (SMF), struktur
serat Singlemode-Multimode-Singlemode (SMS) dan lain - lain. Penelitian ini bertujuan untuk membuat
suatu model perancangan dan analisa fiber optik sebagai sensor temperatur serta dianalisa performansi
sistemnya. Fiber optik yang digunakan adalah dari material gelas dengan model core hemicircular
1000RF digunakan untuk mengukur suhu dengan range pengukuran 25°C - 200°C. Pada pengujian
pendahuluan (displacement sensor), sensitivitas paling baik berada pada range pengukuran 1800-14750
μm (area back slope) yaitu sebesar 0.00852 mV/μm, dengan nilai linearitas = 99.02020%.Pada pengujian
inti, fiber optik sebagai sensor temperatur didapat sensitivitas sebesar 0.09587 mV/oC di semua range
pengukuran (25°C - 200°C), dengan nilai linearitas = 99.02020%. Jangkauan dinamis dari operasi sensor,
sensitivitas yang tinggi, kestabilan serta repeatability dari sistem yang baik menjadi keuntungan utama
dari sensor ini.
Kata kunci : sensor, temperatur, fiber optik
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Abstrak
PENGARUH TERMOSTAT DAN THERMAL FUSE TERHADAP UJI PEMANASAN
DAN OPERASI ABNORMAL PADA SETERIKA LISTRIK
(Influence of Thermostat and Thermal Fuse to Heating Test
and Abnormal Operation On Electric Iron)
Mohamad Marhaendra Ali
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
m-ali@kemenperin.go.id
Abstrak
Seterika listrik adalah peranti listrik rumah tangga yang apabila beredar dipasaran wajib lulus uji
sesuai SNI IEC 60335-1:2009 tentang persyaratan umum uji keselamatan dan SNI IEC 60335-2-3:2009
tentang persyaratan khusus untuk seterika listrik. Klausal standard yang paling sering terjadi kegagalan
pada proses pengujian adalah klausal 11 tentang pemanasan dan klausal 19 tentang uji operasi
abnormal. Pengujian dilakukan untuk mengetahui perubahan suhu yaitu klausal 11 pada saat
penggunaan normal dan klausal 19 pada saat thermostat dihubungsingkatkan. Pengaruh keberadaan
dan kinerja komponen termostat dan thermal fuse menjadi topik yang dibahas pada penulisan ini. Cara
kerja termostast sebagai pengatur suhu yang bekerja secara otomatis berdasarkan prinsip umpan balik
dan thermal fuse untuk menurunkan atau memutus arus yang masuk kedalam termostat secara simultan
dan periodik apabila telah melebihi batas ambang kapasitasnya sehingga menghindari resiko kebakaran
dan pengaruh buruk lainnya terhadap keselamatan pengguna. Hasil pengujian perubahan suhu terhadap
9 buah piranti seterika listrik yang terekam pada alat hybrid recorder pada klausal 11 terlihat bahwa
sebagian besar bentuk grafik mendekati lurus yang menunjukkan bahwa termostat berfungsi dengan baik
sedangkan pada klausal 19 terlihat sebagian besar bentuk grafik selalu naik hingga waktu tertentu
mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa thermal fuse bekerja menurunkan atau memutus arus
yang berlebihan.
Kata kunci : seterika listrik, uji pemanasan, uji operasi abnormal, termostat, thermal fuse

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG TEMPE TERHADAP KUALITAS
DAN CITARASA NAGET AYAM
(The Effect of Addition Tempeh Flour to The Quality and The Taste Chicken Nugget)
Mustika Murni
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
baristandsurabaya@kemenperin.go.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung tempe terhadap kualitas
naget ayam yang disukai konsumen. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
yang terdiri dari 6 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Perlakuan penambahan tepung
tempe terdiri dari 0% (A1), 5% (A2), 10% (A3), 15% (A4), 20% (A5), dan 25% (A6) dari berat daging
ayam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan penambahan tepung
tempe 15%. Produk tersebut mempunyai kadar air 49,66%, kadar protein 17,60%, kadar lemak 15,47%,
kadar serat kasar 4,08%, kadar karbohidrat 11,71% dan skor kesukaan warna 4,00 (suka), aroma 3,80
(cukup suka sampai suka), rasa 4,50 (suka sampai sangat suka) dan tekstur 3,95 (cukup suka sampai
suka).
Kata kunci : ayam, tepung tempe, naget ayam
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Abstrak
PERAMALAN PERMINTAAN PENGUJIAN SAMPEL
DI LABORATORIUM KIMIA DAN FISIKA
BARISTAND INDUSTRI SURABAYA
(Demand Forecasting Sample Test In Chemistry And Physics Laboratory
Baristand Industry Surabaya)
Aneke Rintiasti*, Erna Hartati*, Nunun Hilyatul Masun**
*Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
anekerintiasti@gmail.com
**Jurusan D3 Statistika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
nununhilya@gmail.com
Abstrak
Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya merupakan suatu lembaga dibawah
naungan Kementrian Perindustrian yang bertanggung jawab dalam hal manajemen mutu dan
standardisasi mutu di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dilakukan peramalan jumlah permintaan
pengujian sampel untuk bulan Agustus-September 2014 di laboratorium Kimia dan Fisika milik Baristand
Industri Surabaya. Data permintaan pengujian sampel yang digunakan adalah data bulan Januari 2011
sampai dengan Juni 2014 yang dibagi menjadi data training dan data testing. Metode peramalan yang
digunakan adalah metode ARIMA yang sesuai dengan metodologi Box-Jenkins dengan langkah-langkah
analisis meliputi identifikasi, estimasi parameter, uji diagnostik, dan peramalan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa laboratorium yang memperoleh permintaan pengujian sampel dan parameter
terbanyak adalah laboratorium Kimia dan laboratotium Fisika, namun kedua laboratorium tersebut
merupakan laboratorium dengan persentase keterlambatan tertinggi daripada laboratorium lainnya. Model
terbaik untuk meramalkan permintaan pengujian sampel dan parameter di laboratorium Kimia Baristand
Industri Surabaya pada April-Juni2014 adalah AR(1) dengan hasil peramalan secara berturut-turut
sebesar 124,908; 123,654 dan 123,145. Sedangkan model ARIMA(0,1,1) tidak cukup baik untuk
meramalkan permintaan pengujian sampel dan parameter di laboratorium Fisika Baristand Industri
Surabaya pada April-Juni2014 dikarenakan memiliki hasil peramalan yang tidak mendekati data
aktualnya.
Kata kunci : Peramalan, ARIMA, Permintaan pengujian sampel

PENGENDALI SUSPENSI AKTIF KENDARAAN
YANG MENGGUNAKAN SUMBER TENAGA MANDIRI HASIL PEMBANGKITAN GETARAN
(Self Active Suspension Control by Using Vibration Energy Recovery)
Arif Indro Sultoni, Aneke Rintiasti, Zaenal Panutup Aji
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
arif-i@kemenperin.go.id
Abstrak
Pada makalah ini akan dibahas hasil desain dan pengendali suspensi aktif yang menggunakan
tenaga mandiri hasil pembangkitan dari getaran. Peredam kejut suspensi berupa motor DC yang nilai
redamannya dapat divariasikan melalui pengaturan arus. Desain kendali didasarkan pada pengaturan
arus motor DC untuk mendapatkan tingkat kenyamanan yang memadai selama penyimpanan energi
berlangsung. Pengendali tracking torsi motor DC akan diterapkan untuk model quarter car. Dari hasil
eksperimen dapat disimpulkan bahwa pelepasan energi dilakukan saat osilasi getaran kendaraan berada
di bawah nilai 2.5 Hz, sedangkan penyimpanan energi terjadi saat osilasi pada frekuensi di atas 2.5 Hz
untuk mempertahankan percepatan arah vertikal pada kendaraan sebesar 0.158 m/s2 dan defleksi roda
maksimum sebesar 4mm sehingga kriteria kenyamanan dan handling dapat dipenuhi. Rata-rata energi
yang disimpan/dilepas sebesar 18 Watt dengan eksitasi random antara frekuensi 0-5Hz.
Kata kunci : suspensi, aktif tenaga mandiri, bangkitan getaran
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Abstrak
TENAGA ANGIN DAN SINAR MATAHARI UNTUK PENGERING HASIL PANEN
(Wind Power and Sunlight for Harvest Drying)
Darmono Hariadi
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8410054, Fax. (031) 8410480
listriksurabaya@yahoo.co.id
Abstrak
Energi panas matahari dapat diserap oleh solar cell menggunakan panel sel surya menghasilkan
daya rata-rata 54 – 74 watt / meter2 luasan panel dan sekitar setara 320 watt dari tenaga kincir angin sudu
savonious 2,3 meter dan tinggi 6 meter pada v = 4 – 8 m/detik. Sehingga dihasilkan 4.622,4 watt.jam dari
solar cell seluas 12 m2 selama 6 jam dan 2.880 watt.jam dari savonious selama 9 jam hembusan angin
efektif sehingga diperoleh total 7.502,4 watt.jam/hari. Daya tersebut dimanfaatkan untuk pemanas
sebesar 1.200 watt dan blower 95 watt atau total daya 1.295 watt. Dengan demikian diperoleh waktu
pemanasan sejumlah 5,25 jam yang cukup untuk mengeringkan gabah basah hasil panen menjadi gabah
kering dengan kapasitas sekitar 400 Kg – 500 Kg dengan suhu pemanasan sekitar 40 – 50O C. Konstruksi
cukup sederhana yang bisa dibuat oleh bengkel konstruksi biasa dan memanfaatkan bahan / komponen
solar cell import. Pemanfaatan 2 sumber tenaga dimaksudkan agar saling mengisi bila terjadi ketidak
mampuan dari salah satu sumber tenaga agar suplai dapat berlangsung terus. Dampak yang dihasilkan
adalah mempercepat pengeringan hasil panen di sawah yang selama ini mengandalkan panas matahari
langsung.
Kata kunci : sumber tenaga, pengering, panen
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Abstrak— Kenaikan suhu belitan motor pada produk-produk rumah tangga yang menggunakan motor induksi sangat perlu
diperhitungkan guna memastikan tingkat keselamatan yang tinggi bagi pengguna. Selama ini, metode yang digunakan didalam
pengukuran ini adalah menggunakan metode termokopel. Banyak sekali kendala yang dijumpai ketika penggunaan metode ini. Salah
satunya adalah kesulitan didalam meletakkan termokopel didalam belitan motor, sehingga kenaikan suhu yang terukur adalah
kenaikan suhu pada bagian luar dari belitan motor. Disamping itu Standar Nasional Indonesia (SNI) menetapkan bahwa setiap
pengukuran belitan harus menggunakan metode resistansi [1]. Pada makalah ini, dijelaskan tentang rekayasa alat ukur kenaikan
suhu belitan motor induksi dengan metode resistansi supaya mampu mengukur kenaikan suhu dengan hasil yang akurat dan
memudahkan didalam melakukan pengukuran. Metode ini adalah dengan mengukur nilai resistansi dari belitan motor dari suhu
awal dan suhu akhir, nilai dari resistansi ini kemudian dikonversi menjadi kenaikan suhu belitan motor. Dari hasil pengujian ini
didapatkan bahwa semakin besar daya input maka diikuti dengan kenaikan suhu belitan. Namun, kenaikan suhu juga tergantung
dari tipe produk. Dengan daya input yang hampir sama kenaikan suhu belitan pada kipas angin box fan lebih kecil dibanding
kenaikan suhu belitan pada kipas angin desk fan, dengan selisih sebesar 15,97 K untuk belitan utama motor dan sebesar 20,19 K
untuk belitan auxilary motor. Nilai pengukuran kenaikan suhu belitan motor menggunakan metode resistansi lebih tinggi sebesar 10
K dibandingkan dengan pengukuran menggunakan metode termokopel.
Kata kunci : motor induksi, kenaikan suhu, kipas angin, pompa air
Abstract— Motor winding temperature rise in household products that use induction motors need to be taken into account to ensure a very
high level of safety for users. All this time, the method used in this measurement is the thermocouple method. There are several obstacles
encountered when using this method. One of them is the difficulty in putting the thermocouple inside the motor winding so that the
temperature rise measured is that on the outer side. Moreover, the SNI determine that the measurement shall use resistance method [1].
On this paper, it is described about the engineering of temperature rise measuring instrument of induction motor winding using resistance
method to measure accurately and easily. The method is by measuring the resistance value of the motor windings at the initial and final
temperature, then converted into motor winding temperature rise. From the test results, it is found that the bigger the input power the
higher the temperature rise. However, it also depends on the type of product. With the input power is almost the same, temperature rise of
winding on the box fan model is smaller than the temperature rise of windings in the fan desk fan model, with the difference of 15.97 K
for the primary windings and 20.19 K for auxilary windings. The measurement value of winding temperture rise using resistance method
is 10 K higher than uisng termocouple method.
Keywords: induction motor, temparature rise, fan, water pump
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I. PENDAHULUAN
Pemanfaatan motor induksi sebagai alat penggerak
sangat banyak ditemukan pada produk-produk elektronika
rumah tangga, hampir setiap rumah di indonesia bisa
ditemukan produk-produk elektronika seperti pada kipas
angin, pompa air, pendingin ruangan dan lain lain. Ketika
motor induksi difungsikan sebagai penggerak maka akan
timbul panas pada belitan motor karena energi yang
diberikan pada motor tidak hanya dirubah menjadi energi
gerak tetapi juga ada sebagian energi yaitu sekitar 10-20%
di disipasi menjadi panas yang dikenal dengan rugi-rugi
motor [2]. Timbulnya panas yang terjadi pada peralatanperalatan rumah tangga yang memakai motor induksi
berpengaruh pada keselamatan pengguna produk tersebut.
Maka perlu adanya pemastian tingkat panas yang
ditimbulkan oleh belitan motor sehingga panas yang
ditimbulkan oleh motor tidak menimbulkan bahaya pada
saat penggunaan produk tersebut,. Pemastian ini dengan
melakukan pengukuran panas pada belitan motor kemudian
dibandingkan dengan batas panas yang masih
diperbolehkan pada standar yang ada (SNI IEC 6335-1 :
2009) Pengukuran suhu yang akurat dan presisi sangat
dibutuhkan dalam pemastian tingkat panas yang terpercaya.
Keakuratan dan kepresisian dalam pengukuran suhu
dipengaruhi oleh peralatan yang digunakan, metode uji dan
kemampuan dari personil. Banyak sekali metode yang
dikembangkan didalam pengukuran suhu. Umumnya
metode termokopel banyak digunakan dalam aplikasi
sehari-hari dibidang industri dan laboratorium pengujian,
namun ketika pengukuran suhu pada belitan motor induksi
banyak sekali kendala yang dihadapi dan hal itu sangat
mempengaruhi hasil dari pengukuran antara lain:
1. Kesulitan penempatan termokopel dalam belitan motor
induksi.
2. Kemungkinan besar saat pengukuran termokopel lepas
dari belitan sehingga suhu yang diukur kurang
mencerminkan dari obyek yang diukur
3. Pemasangan termokopel pada belitan motor harus
membuka bodi motor, sehingga ketika bodi motor
dipasang kembali ada kemungkinan posisi poros pada
bearing agak bergeser sehingga menimbulkan gesekan
mekanis.
4. Dibutuhkan waktu lebih untuk melakukan pengukuran.
Dengan adanya kendala-kendala saat melakukan
pengukuran suhu belitan motor induksi dengan metode
termokopel, maka perlu dikembangkan penggunaan
metode lain yang lebih praktis namun tetap akurat didalam
melakukan pengukuran suhu pada belitan motor induksi.
Sehingga kegiatan didalam pemastian dapat berjalan
dengan baik.
Maksud dan tujuan dari perekayasaan ini adalah
dihasilkannya peralatan ukur kenaikan suhu belitan motor
dengan metode pengukuran resistansi yang mudah
digunakan, mempermudah dalam pengujian produk-produk
elektronika rumah tangga dengan hasil yang presisi dan
akurat.
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II. BAHAN DAN METODA
A. Bahan
Bahan uji yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 3
(tiga) kipas angin listrik yang terdiri dari tiga model yaitu
desk fan, box fan, dan berdiri (stand fan ). Kipas angin ini
dipilih dari berbagai merk yang mempunyai tingkat kelas
yang berbeda, yaitu mulai dari yang murah sampai yang
mahal. Dan 2 (dua) pompa air dengan model yang berbeda.
Tabel 1 memperlihatkan spesifikasi tiap-tiap bahan uji.
TABEL 1. SPESIFIKASI BAHAN UJI

Jenis / Merk

Spesifikasi
Tegangan
: 220 V~
Frekuensi
: 50 Hz
Daya
: 50 W
Jenis belitan : tembaga
Kecepatan
: 3 kecepatan
Tegangan
: 220 V~
Frekuensi
: 50 Hz
Daya
: 50 W
Jenis belitan : tembaga
Kecepatan
: 3 kecepatan
Tegangan
: 220 V~
Frekuensi
: 50 Hz
Daya
: 50 W
Jenis belitan : tembaga
Kecepatan
: 3 kecepatan
Tegangan
: 180-220 V~
Frekuensi
: 50 Hz
Daya
: 125 W
Jenis belitan : tembaga
Total head
: 40 meter
Tegangan
: 180-220 V~
Frekuensi
: 50 Hz
Daya
: 200 W
Jenis belitan : tembaga
Total head
: 40 meter

Produk B
(Box fan)

Produk D
(Desk fan)

Produk S
(Stand fan)

Produk P1
(Pompa 1)

Produk P2
(Pompa 2)

B. Metoda
a) Rekayasa alat ukur
Winding resistance
meter

Winding resistance
meter

MC

MC
Capasitor

OC

MC

AC

MC

MC
Aux Coil

Main Coil
OC

MC
MC

Belitan
Motor induksi

Gambar 1. Skema pengukuran temperatur belitan motor induksi dengan
metoda resistansi
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Desain perancangan alat ukur kenaikan suhu belitan
motor induksi dengan metode pengukuran resistansi
ditunjukkan seperti gambar 1 kontaktor relay OC dan MC
dijalankan oleh alat bantu switching. Ketika motor induksi
dijalankan maka kontaktor relay OC akan menutup dan
kontaktor relay MC bersifat normally close sehingga motor
induksi (misal : kipas angin) akan mendapatkan suplai daya
kemudian motor akan berputar. Ketika suhu dalam belitan
motor induksi sudah stabil maka dilakukan pengukuran
resistansi belitan, kontaktor relay MC akan terbuka (MC
yang bersifat normally close) sedang relay MC yang
normally open
akan
tertutup,
sehingga
akan
menghubungkan belitan motor induksi main coil maupun
auxilary coil ke winding resistance meter. Diperlukan
beberapa detik untuk mendapatkan nilai pengukuran yang
stabil.
b) Rangkaian Switching
Rangkaian switching merupakan suatu alat bantu untuk
menghubung dan memutus. Dalam alat ukur kenaikan suhu
belitan motor induksi dengan metode pengukuran resistansi
berfungsi sebagai menghubungkan belitan motor induksi
ke alat ukur winding resistance meter ketika motor tersebut
dilepas dari suplai tegangan dan berfungsi untuk
memutuskan hubungan dari belitan motor ke winding
resistance meter ketika produk tersebut di suplai tegangan.
Adapun rangkaian dari switching ditunjukkan pada gambar
2 Untuk rancangan rangkaian switching untuk rekayasa ini
memanfaat beberapa kontaktor relay dengan tegangan
kontak 240 VAC.

MCB

PB off

Selektor
A/M

AC

AC
OC

TR
PB
on

MC

off

MC

PB
me

OC

on

OC

PB
auto
AC

MC

AC

TR
RO

meas

RM

auto

RA

Gambar 2. Rangkaian switching

Terlihat pada gambar 2 rangkaian switching tersebut
terdiri dari satu miniatur circuit breaker (mcb) empat push
botton (PB), satu selektor, satu timer (TR) dan 4 kontaktor
relay (R) dan beberapa lampu indikator.
c) Winding Resistance Meter
Winding resistance meter berfungsi untuk mengukur
besarnya resistansi dari belitan motor. Ketika suhu pada
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belitan motor berubah maka akan mempengaruhi besarnya
resistansi dari belitan motor, Kenaikan suhu pada belitan
motor akan diikuti dengan kenaikan nilai resistansi belitan
motor induksi dan sebaliknya oleh karena itu dibutuhkan
Winding resistance meter yang memiliki sensitifitas dan
keakuratan yang tinggi. Dalam perekayasaan ini kita
menggunakan resistance meter dengan metode 4 wire.
Gambar 3 memperlihatkan prinsip kerja resistance 4 wire,
dari gambar tersebut terlihat bahwa arus konstan i
dilewatkan ke produk yang diuji (belitan motor), pada
UUT akan terdapat drop tegangan sebesar ΔV, besarnya
nilai resistansi pembumian R diukur menurut hukum Ohm.

R

V
(1)
i

Pengukuran arus dan tegangan menggunakan probe
yang terpisah sehingga nilai resistansi dari kabel probe
dapat tereliminasi

Ampermeter
i
i

A

UUT
Current
Source

ΔV

V

Voltmeter

i

Gambar 3. Pengukuran resistansi dengan 4 wire

d) Pengukuran Suhu Belitan Motor
Ada dua tahapan yang dilakukan ketika melakukan
pengukuran suhu dengan metoda resistansi :
1. Pengukuran nilai resistansi
Pengukuran kenaikan suhu belitan motor pada
produk kipas angin dan pompa air diawali dengan
identifikasi jenis motor induksi yang dipakai dan
tipe kumparan yang ddipakai. Pada penelitian ini,
produk kipas angin sebagai bahan uji memiliki
rangkaian seperti pada gambar 1, motor memiliki 2
belitan yaitu satu belitan utama dan 1 belitan bantu
yang dihubungkan dengan kapasitor running.
Pengukuran resistansi dengan winding resistance
meter tidak bisa dilakukan seketika atau pada detik
ke 0 karena adanya proses sampling awal,
inisialisasi dari alat ukur dan lama berhentinya dari
rotor yang membutuhkan waktu sekitar 5-17 detik
tergantung dari produknya. Nilai resistansi diukur
pada detik 5-20 setelah belitan dihubungkan ke
winding resistance meter kemudian pada setiap 10
detik dicatat nilai resistansi yang terukur, sehingga
kita akan mendapatkan data waktu dan nilai
resistansi untuk tiap waktu tersebut. Untuk
mendapatkan nilai resistansi pada detik ke-0
digunakan regresi eksponensial [3] dengan sumbu X
adalah waktu (detik) dan sumbu Y adalah nilai
resistansi.
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2. Penghitungan Suhu Belitan
Setelah mendapatkan nilai resistansi dari motor
induksi maka kita bisa mendapatkan nilai kenaikan
suhu belitan motor dengan menggunakan persamaan
berikut

t 

R1  R2
k  t1   t 2  t1 
R1

(2)

Dengan :
Δt : Kenaikan temperatur belitan
R1 : nilai resistansi belitan saat awal tes
R1 : nilai resistansi belitan saat akhir tes
k : konstanta k
t1 : temperatur ruangan atau sekitar saat awal
tes
t2 : temperatur ruangan atau sekitar saat
akhir tes
Pada perekayasaan ini, diasumsikan bahwa jenis
belitan adalah tembaga dengan nilai k = 234,5. t 2 di
ukur ketika suhu sudah dalam keadaan stabil, pada
penelitian ini di ukur ketika motor sudah berjalan
sekitar satu jam.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian yang dilakukan terhadap bahan uji kipas
angin sebanyak 3 buah dan 2 buah pompa air dalam
kondisi suhu dan kelembaban udara tidak dikontrol dan
besarnya tegangan yang digunakan dalam pengujian adalah
220 Volt AC. Adapun variabel atau besaran yang kita ukur
yaitu meliputi :
 Daya
 Resistansi belitan motor.
 Temperatur ruangan atau sekitar kipas angin.
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN DAYA

No

1.
2.
3.

No
4.
5.

Speed 1 Speed 2
Speed 3
Daya
Daya
Daya
Daya
Bahan uji Pengenal
(Watt) Terukur Terukur Terukur
(Watt)
(Watt)
(Watt)
Produk Kipas Angin
B
50
36,96
44,24
52,02
D
50
32,5
40,24
51,69
S
50
34,25
37,6
43,43
Produk Pompa
Daya
Bahan uji Pengenal
Daya Terukur (Watt)
(Watt)
P1
125
359,0
P2
200
564,9

Terlihat pada tabel diatas, untuk produk kipas angin
daya input yang paling kecil untuk terjadi pada kecepatan 1
sedangkan daya input terbesar terjadi pada kecepatan 3.
Produk B memiliki daya input maksimal lebih besar
dibanding daya pengenal sebesar 4%, produk D memiliki
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daya input maksimal lebih besar dibanding daya pengenal
sebesar 3,4%, dan produk S memiliki daya input maksimal
lebih kecil dibanding daya pengenal sebesar 13,1%.
Terlihat jelas pada gambar 4.1 produk S memiliki daya
input yang paling kecil sebesar 43,43 watt, dan produk B
memiliki daya input yang paling besar senilai 52,02 watt.
Produk B merupakan kipas angin tipe box fan, memiliki
konstruksi yang menyebabkan angin agak sukar atau
menghalangi angin untuk keluar, sehingga dimungkinkan
motor kipas angin bekerja lebih berat, maka daya inputnya
pun ikut menjadi besar. Sedangkan pada produk pompa air
konsumsi daya tertinggi terjadi pada produk P2 dengan
selisih perbedaan antara daya pengenal sebesar 364,9 watt.
Kenaikan suhu belitan motor pada produk kipas angin
ditunjukkan pada tabel 3. Untuk produk B, resistansi
belitan utama motor (RM) pada kecepatan I memiliki nilai
yang paling besar yaitu 940,7 Ω dan resistansi belitan
utama motor (RM) pada kecepatan III memiliki nilai yang
paling kecil yaitu 651,68 Ω. Resistansi belitan auxilary
motor (RA) pada kecepatan I memiliki nilai paling kecil
yaitu 453,8 Ω, sedangkan resistansi belitan auxilary motor
(RA) pada kecepatan III memiliki nilai paling besar yaitu
789,6 Ω. Nilai dari resistansi belitan utama motor (RM)
dan resistansi belitan auxilary motor (RA) mengalami
kenaikan setelah produk dijalankan selama kurang lebih
satu jam, sedangkan besarnya kenaikan suhu dihitung
dengan persamaan 2. Kenaikan tersebut berbanding lurus
dengan kenaikan suhu pada belitan motor (Δt). Semakin
besar daya input maka kenaikan suhu (Δt) semakin besar.
Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa ketika pada
kecepatan I dan II nilai kenaikan suhu pada belitan auxilary
(ΔtA) lebih tinggi dibanding kenaikan suhu pada belitan
utama (ΔtM), namun pada kecepatan III, kenaikan suhu
pada belitan utama (ΔtM) sebesar 49,7 K lebih tinggi
dibanding kenaikan suhu yang terjadi pada belitan auxilary
(RA) yang hanya senilai 49,27 K. Fenomena ini terjadi
karena ketika pada kecepatan I dan II nilai resistansi dari
belitan auxilary (RA) lebih kecil dibandingkan dengan
belitan utama (RM), sehingga arus listrik yang melewati
belitan auxilary (RA) lebih besar dibandingkan dengan
arus listrik yang melewati belitan utama (RM), sedangkan
panas yang timbul itu berbanding lurus dengan kuadrat dari
arus listrik. Maka semakin besar arus listrik yang melewati
sebuah resistans maka panas yang ditimbulkan akan
semakin besar. Begitu juga yang terjadi pada produk kipas
angin lainnya (Produk D dan S). Pada gambar 4 dan
gambar 5 menunjukkan grafik perbandingan kenaikan suhu
belitan utama dan belitan auxilary motor antara produk B,
D, S.Terlihat pada gambar tersebut, Produk D memiliki
kenaikan suhu yang paling besar. Dengan nilai daya input
yang hampir sama dengan produk B, kenaikan suhu
belitan utama motor dari produk D jauh lebih tinggi,
dengan perbedaan sebesar 15,97 K. Dan ini pun terjadi
pada kenaikan suhu belitan auxilary motor, dengan daya
input yang sama kenaikan suhu pada produk D lebih tinggi
dibanding produk B sebesar 20,19 K.
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TABEL 3. PENGUKURAN KENAIKAN SUHU BELITAN MOTOR PADA PRODUK KIPAS ANGIN

TM1
(˚C)

TA1
(˚C)

TM2
(˚C)

TA2
(˚C)

ΔtM
(K)

ΔtA
(K)

Produk B
1100,1
532,5
949,21
727,17

27
26,4

27
25,6

28,8
28,8

29
28,4

42,51
44,31

43,35
45,76

789,6

795,51

941,18

21,5

27,9

28,3

29

49,70

49,27

No.

Kecepatan

Daya
input (W)

RM1
(Ω)

RA1
(Ω)

1.
2.

I
II

36,96
44,24

940,7
805,07

453,8
612,76

3.

III

52,02

651,68

RM2
(Ω)

1.

I

32,5

775,4

231,47

Produk D
925,22
276,9

24,5

22,3

29

24,9

45,54

47,80

2.

II

40,24

673,68

331,9

818,77

403,55

21,5

25,6

24,3

28,4

52,33

53,35

3.

III

51,69

544,5

464,03

692,33

596,66

24,7

25,3

29,4

30,1

65,67

69,46

24,8
21,2

25,9
21,2

25,2
20,4

24,7
23,4

31,12
39,05

32,95
39,41

25,9

25,2

25,9

25

45,03

43,26

1.
2.

I
II

34,25
37,6

629,02
548,1

326,8
368,75

Produk S
705,49
366,65
630,09
428,76

3.

III

43,43

448,53

484,01

526,1

Kenaikan Suhu Belitan Utama Motor

65
60

Produk B

55

Produk D

50

564,26

dengan menggunakan metode resistansi didapatkan
kenaikan suhu belitan motor (Δt ) pada produk P1 sebesar
91,60 K dan 78,48 K untuk produk P2, sedangkan dengan
menggunakan metode termokopel didapatkan Δt pada
produk P1 sebesar 80,90 K dan 68, 15 K untuk produk P2.
Sehingga selisih pengukuran (error) kenaikan suhu antara
metode resistansi dengan termokopel sebesar ± 10 K,
seperti terlihat pada Gambar 6.

Produk S

45
40
35
30
I

II

III

Kecepatan
Gambar 4. Grafik kenaikan suhu belitan utama motor pada kipas angin

Kenaikan Suhu Belitan Auxilary Motor

Kenaikan suhu (K)

Kenaikan suhu At (K)

70

100
80
60
40
20
0
P1

P2
Benda uji

70,00
Kenaikan suhu At (K)

RA2
(Ω)

65,00

metoda resistansi

metoda termokopel

60,00

Produk B

55,00

Produk D

50,00

Produk S

45,00
40,00
35,00
30,00
I

II

III

Kecepatan

Gambar 5. Grafik kenaikan suhu belitan auxilary motor pada kipas angin

Sedangkan kenaikan suhu pada produk pompa air
ditunjukkan pada tabel 4. Setelah dijalankan selama 2 jam,
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Gambar 6. Perbandingan kenaikan suhu belitan motor metode resistansi
dengan termokopel

Hal ini terjadi dimungkinkan perbedaan titik
pengukuran, ketika menggunakan metode termokopel suhu
belitan motor yang diukur adalah bagian luar dari belitan
motor sedangkan ketika menggunakan metode resistansi
maka kenaikan suhu belitan di seluruh bagian dari belitan
motor terukur. Perbedaan 10 K antara pengukuran
kenaikan suhu belitan metode termokopel dengan
pengukuran kenaikan suhu belitan metode resistansi
ditetapkan dalam SNI IEC 60335-1 : 2009 klausul 11.
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TABEL 4. PENGUKURAN KENAIKAN SUHU BELITAN MOTOR PADA PRODUK POMPA AIR

Benda uji

Daya
Input
(W)

Metode Resistansi (R)
Tamb2
(˚C)
28,9

Δt (K)

35,58

Tamb1
(˚C)
28,9

9,86

30,0

30,0

R1(Ω)

R2 (Ω)

P1

26,4

P2

7,6

IV. KESIMPULAN
Dari hasil pengukuran kenaikan suhu belitan motor
induksi dengan metode resistansi dalam penelitian ini,
didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Kenaikan daya input motor akan diikuti dengan
kenaikan suhu pada belitan motor induksi hal ini
memenuhi ketentuan jaminan mutu hasil pengujian
klausul 5.9 dari ISO/IEC 17025.
2. Dengan daya input yang hampir sama, kenaikan suhu
belitan motor pada produk kipas angin model box fan
lebih rendah dibanding kenaikan suhu pada kipas angin
stand fan, dengan selisih sebesar 15,97 K untuk belitan
utama motor dan sebesar 20,19 K untuk belitan
auxilary motor.
3. Kenaikan suhu belitan motor pada belitan utama dan
belitan auxilary memiliki nilai yang tidak sama,
tergantung dari nilai resistansi dari masing-masing
belitan.
4. Pengukuran kenaikan temperature menggunakan
metode resistansi memiliki selisih (error) sebesar ±10
K dibandingkan dengan menggunakan metode
termokopel.
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Metode Termokopel (T)

Selisih RT

T2
(˚C)
107,9

Δt (K)

K

91,60

T1
(˚C)
27,0

80,90

10,70

78,48

28,4

96,55

68,15

10,33

5. Nilai pengukuran kenaikan suhu belitan motor
menggunakan metode resistansi lebih tinggi sebesar 10
K dibandingkan dengan pengukuran menggunakan
metode termokopel. Hal ini telah sejalan dengan apa
yang tertuang didalam SNI IEC 60335-1:2009 klausul
11 tabel 3.
6. Penggunaan metode resistansi pada pengukuran
kenaikan suhu belitan lebih mudah diaplikasikan dan
tidak terlalu merubah kondisi awal dari produk.
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Abstrak— Dalam rangka untuk mengurangi biaya subsidi minyak tanah, pemerintah Indonesia meluncurkan program konversi
minyak ke LPG. Akibatnya, konsumsi LPG untuk pasar domestik meningkat. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar LPG
dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi proses pembakaran, dan peningkatan efisiensi proses pembakaran tergantung pada
bentuk ruang bakar (Burner). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kompor LPG Satu-burner dengan
sistem pengapian mekanik dengan melakukan variasi modifikasi dari jumlah pembakar lubang di bagian atas model Burner. Dari
hasil penelitian, kami memperoleh 12 (dua belas) lubang burner dengan susunan segitiga memberikan nilai efisiensi tertinggi.
Kata kunci : kompor gas satu tungku, burner, efisiensi
Abstract— In order to reduce the cost of kerosene subsidy, the Indonesian government launched kerosene to LPG conversion program. As
a result, LPG consumption for domestic market increased . To economize on the use of LPG fuel can be done by increasing the e fficiency
of the combustion process, and it depends on the shape of the combustion chamber (Burner). The purpose of this research is to improve
the efficiency of One-burner LPG stove with mechanical ignition system by doing modification variation of number of burners hole at the
top of the burner model. From research result, we conclude that 12 (twelve) burner holes with triangular arrangement give the highest
efficiency value.
Keywords: one burner LPG gas stove, burner, efficiency

I. PENDAHULUAN
Minyak tanah yang menjadi bahan bakar utama untuk
keperluan memasak saat ini menjadi barang yang tidak
ekonomis lagi karena harganya yang terus meningkat
sehingga pemerintah melakukan program konversi minyak
tanah ke gas LPG (Liquid Petroleum Gas). Program
konversi minyak tanah ke LPG merupakan program
pemerintah yang mulai dilaksanakan tahun 2007. Oleh
karena itu saat ini semakin banyak pengguna kompor gas
di Indonesia. Di lain sisi jenis kompor gaspun sangat
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beragam, sehingga perlu diketahui juga efisiensi dari
kompor gas yang ada di pasaran.
Secara teori, Elpiji, dari pelafalan singkatan bahasa
Inggris; LPG (liquefied petroleum gas, harafiah: "gas
minyak bumi yang dicairkan"), adalah campuran dari
berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam.
Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas
berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana
(C3H8 ) dan butana (C4H10). Elpiji juga mengandung
hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana
(C2H6) dan pentana (C5H12). LPG disintesis oleh pemurnian
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minyak bumi atau gas alam, dan biasanya berasal dari
sumber-sumber bahan bakar fosil, yang dibuat selama
penyulingan minyak mentah, atau diekstrak dari minyak
atau gas ketika mereka muncul dari tanah.[1]
Untuk LPG, proses pembakaran ini merupakan reaksi
antara hidrokarbon (propana dan butana) dengan oksigen.
Reaksi yang terjadi pada proses pembakaran sempurna
LPG adalah :

Efisiensi
energi
adalah
kemampuan
untuk
menggunakan lebih sedikit energi untuk menjalankan
fungsi dan kinerja yang sama. Untuk melakukan
penghematan penggunaan bahan bakar LPG dalam
Kompor Gas
ini dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan efisiensi proses pembakaran yang terjadi,
dan peningkatan efisiensi proses pembakaran ini tidak
terlepas dari bentuk ruang bakar (burner) yang bisa
mensirkulasikan kalor sehingga dapat meminimalkan kalor
yang terbuang.
Efisiensi kompor menunjukkan presentase panas yang
berguna pada suatu kompor [2]. Efisiensi kompor
menunjukan persentase panas yang berguna pada suatu
kompor. Lebih lanjut efisiensi kompor dapat digunakan
untuk menentukan panas yang hilang selama penggunaan
kompor tersebut. Panas yang hilang merupakan suatu
kerugian, maka harus diupayakan sekecil mungkin dengan
memodifikasi kompor atau dengan merencanakan kompor
sebaik mungkin. Kompor dengan efisiensi tinggi memiliki
panas berguna yang tinggi sedangkan kompor dengan
efisiensi rendah banyak terjadi kehilangan panas.
Efisiensi kompor dapat dirumuskan sebagai berikut [3]:

Dimana :
η
adalah efisiensi kinerja kompor
Me1 adalah massa air dalam bejana, kg
Me2 adalah massa bejana alumunium dan tutupnya, kg.
t
adalah temperatur akhir, diambil poin tertinggi
yang terukur setelah api kompor dimatikan (saat
air mencapai 90 oC ± 1 oC).
t1
adalah temperature awal 20 oC ± 0.5 oC
Mc adalah massa gas yang terbakar, dihitung saat
pengujian dimulai sampai pengujian berakhir (dari
t1 sampai t) dinyatakan dalam kg.
Me = Me1 + Me2
Dari penelitian ini dilakukan pengukuran efisiensi
kompor gas satu tungku dengan sistem pemantik mekanik
terhadap 1 (satu) buah model bentuk Burner dengan
melakukan modifikasi lubang burner di bagian atas.
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah :
 Kondisi suhu dan kelembaban ruangan dianggap tetap
dan pengaruh angin diabaikan.
 Struktur dan reaksi kimia pembakaran dari bahan
bakar tidak termasuk dalam pembahasan.

Berita Litbang Industri

 Materi dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam
lingkup 1 (satu) buah model Burner untuk kompor gas
LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik
dengan bahan baku Burner berasal dari Stainless
Steel.
 Modifikasi burner dilakukan dengan membuat variasi
jumlah lubang bagian atas burner dengan jumlah
lubang atas sebanyak 4 (empat), 11 (sebelas) dan 12
(dua belas).
 Digunakan satu buah kompor untuk menguji berbagai
variasi jumlah lubang bagian atas burner.
II. BAHAN DAN METODA
A. Bahan
Bahan bahan yang digunakan untuk percobaan adalah:
 Burner
 Kompor Gas satu tungku
 Air dan bahan bakar LPG dalam tabung 3 kg.
B. Peralatan
Alat yang digunakan untuk percobaan adalah :
 Bejana
 Regulator
 Selang gas
 Timbangan
 Manometer
 Thermocouple
 Stopwatch
C. Metoda
Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
D. Pengukuran Asupan Panas.
Berikut langkah langkah yang dilakukan dalam
pengukuran Asupan Panas :
 Menimbang tabung Gas yang akan diukur (W1) dan
mencatat pada form uji pengukuran asupan panas
 Menghidupkan kompor pada nyala api maksimal
selama satu jam
 Setelah satu jam kompor dimatikan.
 Menimbang tabung Gas yang habis dipakai (W2)
menghitung nilai laju aliran Gas (Mn) = W1 – W2
Kg/Jam
 Menghitung
Nilai asupan panas berdasar rumus
berikut:
Qn =

1000 XMnXHs
=
3600

kW

[3]

Dimana : Hs adalah nilai kalori gas = 49,14 MJ/kg
E. Persiapan Pengukuran Efisiensi
Berikut langkah langkah yang dilakukan sebelum
pengukuran Efisiensi :
 Setelah dilakukan pengukuran Asupan Panas maka
Kompor dan Tabung didiamkan pada suhu Normal ± 1
jam
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 Melakukan pemanasan awal, dengan memanaskan
bejana Diameter 200 mm berisi air sebanyak 3,7 kg
selama 10 menit
 Menyiapkan air sebagai media dengan suhu berkisar 20
0
C ± 0,5 0C
 menyiapkan bejana aluminium Diameter 220 mm +
tutup nya



Memasang alat pemantau suhu Air (Thermometer
Gelas ) pada lubang tutup bejana.
 Proses pemanasan air hingga temperatur akhir,yaitu
saat temperatur air Mencapai 90 0C ± 0,5 0C dan
mematikan Kompor apa bila temperatur akhir sudah
tercapai.
 Menimbang berat tabung gas ( W2 = Massa tabung gas
akhir ).
 Menghitung Nilai efisiensi dari Kompor Gas Satu
Tungku dengan berbagai macam variasi Burner.

F. Pengukuran Efisiensi
Berikut langkah langkah yang dilakukan dalam
pengukuran Efisiensi :
 Menimbang berat tabung gas ( W1 = Massa tabung gas
awal ) catat pada buku analisa/form uji
 Menimbang bejana aluminium Ø 220 mm beserta tutup
nya ( Me 2 ) .
 Memasukkan air dengan Massa air 3,7 kg (Me 1)
kedalam bejana ( Me 2 ) dan menimbang bejana berisi
air beserta tutupnya t ( Me = Me 1 + Me 2 ).
 Meletakkan bejana yang berisi air pada kompor,
memeriksa temperatur Air
dengan menggunakan
Thermometer Gelas, temperature air harus pada kisaran
20 0C ± 0,5 0C( t 1 ).
 Menghidupkan kompor untuk memanaskan bejana berisi air dengan input tekanan sebesar 280 mm H2 O,
dengan cara mengatur katup hingga tekanan gas pada
Low pressure berada pada angka 280 mm H2 O

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengukuran Asupan Panas
Pengukuran asupan panas dilakukan dengan
menyalakan kompor selama 1 jam, menghitung konsumsi
LPG yang diperlukan selama menyalakan kompor tersebut
dengan menghitung massa awal tabung LPG dikurangi
massa akhir tabung LPG. Sehingga diperoleh angka laju
aliran massa gas (flow rate) kompor tersebut (kg/jam).
Selama pengukuran material Burner harus tahan panas,
tidak mengalami perubahan bentuk dan Tidak boleh terjadi
perubahan warna api saat digunakan [4].

TABEL 1. NILAI ASUPAN PANAS MODEL BURNER

Jenis Burner

Suhu air °C

Waktu yang
dicapai
(menit)

Laju
Aliran gas
(Kg)

Nilai Efisiensi
%

90
90

45
55

0,067
0,069

58,8
57,6

20,1

90

46

0,067

58,7

20,3

90

42.45

0,065

60,43

Massa air +
Bejana (kg)

Awal, t1

Akhir, t

6,612
6,624

20
19,5

6,609
6,616

Lubang 4
Lubang 11
Lubang 12
Bentuk ... (awal)
Lubang 12
Bentuk . . .

B. Pengukuran Efisiensi
Pengukuran efisiensi dilakukan setelah pengukuran
asupan panas. Dari hasil pengukuran didapatkan efisiensi
untuk masing masing bentuk burner sebagai berikut :

Grafik perbandingan waktu untuk memanaskan air dari
suhu 20 ke 90 C pada model Burner adalah sebagai berikut:

TABEL 2. NILAI EFISIENSI BURNER

Jenis Burner

Awal, A
(Kg)

Akhir, B
(Kg)

Lubang 4
Lubang 11
Lubang 12
Bentuk ... (awal)
Lubang 12
Bentuk . . .

7,910
7,822

7,843
7,753

Nilai
asupan
panas
KW
0,914
0,942

7,735

7,668

0,914

7,056

6,956

1,365

Laju aliran gas, Berat tabung
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Gambar 1. Grafik Perbandingan Waktu untuk Model Burner
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Dari hasil modifikasi lubang burner dengan jumlah
lubang atas 12 buah membentuk susunan segitiga
mendapatkan waktu tercepat untuk memanaskan air.
Grafik perbandingan laju aliran gas untuk model Burner
1 adalah sebagai berikut :

TABEL IV.4 HASIL PENGUJIAN MODEL BURNER 1 DENGAN
JUMLAH LUBANG ATAS 12 BUAH MEMBENTUK SUSUNAN
SEGITIGA

Jumlah Lubang

Effisiensi
(%)

Massa Gas
Terbakar (Kg)

Waktu
(menit)

Lubang 12
Segitiga

60.43

0.065

42.45

Gambar 2. Grafik Perbandingan Laju Aliran Gas untuk Model Burner

Dari hasil modifikasi lubang burner dengan jumlah
lubang atas 12 buah membentuk susunan segitiga
mendapatkan massa gas terbakar paling sedikit.
Grafik perbandingan efisiensi untuk model Burner 1
adalah sebagai berikut :
Gambar 4. Model Burner dengan Jumlah Lubang Atas 12 Buah
Membentuk Susunan Segitiga

Dari hasil modifikasi lubang burner dengan jumlah
lubang atas 12 buah membentuk susunan segitiga
mendapatkan nilai efisiensi lebih besar, massa gas terbakar
lebih sedikit dan waktu lebih cepat dari pada sebelum
dilakukan modifikasi.

Gambar 3. Grafik Perbandingan Nilai Efisensi untuk Model Burner

Dari hasil uji model burner dapat disimpulkan bahwa :
Penggunaan bahan bakar gas LPG tidak meninggalkan sisa
pembakaran seperti bahan bakar lainnya sehingga ruangan
dapur pun akan terjamin kebersihannya. Nilai Effisiensi
terbesar, Jumlah massa gas terbakar terkecil dan waktu
paling singkat untuk memanaskan air dari suhu 200 ke 90
0
C diberikan oleh burner dengan lubang atas berbentuk
susunan Segitiga berjumlah 12 buah lubang seperti
dituangkan pada table dan gambar berikut ini :
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IV. KESIMPULAN
Setelah melakukan proses pengujian dan analisa
tehadap modifikasi Burner yang telah dibuat dapat diambil
kesimpulan bahwa : Penggunaan bahan bakar gas LPG
tidak meninggalkan sisa pembakaran seperti bahan bakar
lainnya sehingga ruangan dapur pun akan terjamin
kebersihannya. Dari hasil uji model burner yang
dimodifikasi dengan menggunakan 12 buah lubang burner
bagian atas membentuk susunan segitiga didapat nilai
effisiensi tertinggi, massa gas terbakar paling sedikit dan
waktu tercepat untuk memanaskan air dari suhu 20 0 ke 90
0
C dibanding sebelum dilakukan modifikasi.
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Abstrak— Bacterial cellulose merupakan serat alami berukuran nano yang dapat digunakan sebagai reinforcing agent. Namun
bacterial cellulose yang dihasilkan masih berupa pellicle padat yang sulit untuk diaplikasikan khususnya ke proses pembuatan kertas.
Pada penelitian ini digunakan bakteri Acetobacter xylinum untuk produksi bacterial cellulose didalam media sintetik HestrinScharmm (HS) secara dinamis pada alat rotary disc reactor dan erlenmeyer shaker untuk melihat proses yang lebih optimal. Untuk
variasi perlakuan ditambahkan zat additive berupa xylan sebanyak 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75% dan 1%. Hasil yang diharapkan pada
penelitian ini dapat ditemukan kondisi dan formulasi yang tepat sehingga terbentuk Bacterial Cellulose dalam bentuk suspensi yang
diharapkan dapat diaplikasikan pada pembuatan kertas.
Kata kunci : acetobacter xylinum, reinforcing agent, bacterial cellulose, rotary disc reactor, hestrin scharmm
Abstract— Bacterial Cellulose is a natural fibre in nano dimension, which can be used as a reinforcing agent. However, the bacterial
cellulose obtained is still a solid pellicle that is difficult to be applied, especially in paper manufacturing process. In this research,
Acetobacter xylinum bacteria has been used for bacterial cellulose production in HS synthetic media dynamically on a rotary disc reactor
and Erlenmeyer shaker equipment to get the more optimal process. For treatment variation, additive substance such as xylene was added
as much as 0%, 0,25% , 0,5 %, 0,75% dan 1%. This research was expected to obtain the right condition and formulation for creating
bacterial cellulose suspension which could be applied in paper manufacturing.
Keywords : Acetobacter xylinum, reinforcing agent, Bacterial cellulose, Rotary disc reactor, Hestrin Scharmm

I. PENDAHULUAN
Karakteristik bahan tambahan sangat mempengaruhi
kualitas kertas yang dihasilkan. Salah satu sifat yang harus
dimiliki oleh kertas adalah sifat permukaan yang seragam
dan stabilitas dimensi, supaya kertas dapat berfungsi
dengan baik, dan tidak mengalami perubahan yang berarti
selama penggunaan. Untuk memperoleh kualitas kertas
seperti di atas diperlukan bahan tambahan dengan
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karakteristik yang memadai. Sifat permukaan yang
seragam dan stabilitas dimensi yang baik dipengaruhi oleh
ikatan antar serat dan kandungan bahan pengisi kertas
(J.M.Kocurek 1983).
Karakterstik bahan dan serat alami dapat dilihat dari
beratnya yang ringan, kekuatan tinggi, berlimpah dan
ramah lingkungan. Bacterial cellulose adalah salah satu
bahan yang ramah lingkungan dan dibuat melalui sintesis
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Acetobacter xylinum. Bakteri Acetobacter xylinum telah
umum digunakan masyarakat Indonesia dalam penelitian
nata de coco secara kultur statis, baik dalam skala industri
kecil maupun menengah. Bakteri ini dapat berkonversi
hingga 108 molekul glukosa per jam yang akan berubah
menjadi selulosa. Proses pembuatan bacterial cellulose
dimulai dari metoda statis dimana pellical BC terbentuk
pada permukaan dari static culture. Tomoyuki Yoshino et
al (1996) mengemukakan bahwa hasil analisa dengan sinar
X menyatakan bahwa struktur selulosa dari molekul
selulosa disebut selulosa I dengan diameter dari BC fibril
0,1 um, 300 kali lebih kecil dari diameter serat kayu. Fibril
BC l mempunyai luas permukaan yang besar, mempunyai
kapasitas mengikat air, dan ketahanan regang tinggi hal
yang sama diteliti kembali oleh Owen (2001) dengan
menggunakan XRD dan ESEM, selulosa dari serat alam
mempunyai struktur molekul SI dan SII dengan bentuk
semi kristalin microfibril (panjang, halus) mempunyai
lebar 500 A0 and berisi lebih sedikit semi-crystalline
cellulose microfibrils dengan sudut cross – section of = 10
X 160 A2. Owen (2001) memberikan data tensile
deformation untuk celulosa dan komposit celulosa dengan
xyloglukan diukur dengan FWHM.
Penelitian aplikasi BC untuk pembuatan kertas telah
dimulai sejak tahun 1994 dan rangkuman penelitian ditulis
dalam Jurnal Research Industri pada tahun 2003. Pada
pembuatan kertas, BC digunakan sebagai bahan additive
dan bahan peretensi. Penambahan BC sebanyak 20 persen
dapat meningkatkan ketahanan lipat hingga 500% dan
sebagai zat peretensi dapat menurunkan porositas. BC yang
diaplikasikan dalam serat kayu daur ulang dapat
mempunyai kekuatan yang bersaing dengan virgin pulp.
Kekuatan Nanokomposit ini disebabkan ukuran serat BC
berskala nanometer dan mempunyai luas permukaan yang
besar sehingga sifat-sifat fisik dan mekanik dari material
ini menjadi tinggi.
Masalah yang dihadapi adalah
perlakuan awal dari BC yang sulit sehingga perlu
penelitian teknik yang tepat untuk preparasi BC. Hasil
perhitungan tekno ekonomi memberikan bahwa
penggunaan BC dapat bersaing dengan modified starch
(Fan, 2003). Penelitian mengenai modifikasi permukaan
serat selulosa untuk pembuatan kertas dengan
menggunakan BC supaya terbentuk fibril sehingga
memperluas permukaan serat telah dilakukan
Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk
membuat dan memanfaatkan BC berbentuk slurry sebagai
bahan additive dan peretensi pada pembuatan kertas.
Dengan terbentuk slurry, aplikasi BC tidak memerlukan
perlakuan awal dan terjadi pencampuran yang homogen
dengan pulp dalam stok.

inokulasi sampai yieldnya mencukupi. Media yang
digunakan adalah media sintetis Hestrin and Schramm
(HS) yang terdiri dari glukosa, Yeast extract, Bacto
peptone, Na2HPO4, Asam sitrat, MgSO4. 7H2O. untuk
variasi proses pembuatan suspensi BC dengan
menambahkan bahan aditif xylan.
B. Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian antara lain:
Rotary Disc Reactor (RDR), Beaker glass 5 L, Shaker.
Beberapa alat pendukung seperti autoclave untuk sterilisasi
peralatan yang akan digunakan untuk proses inkubasi
bakteri sehingga menghindari kontaminasi dengan zat lain
yang dapat mempengaruhi proses pembentukan BC.
C. Metoda
Tahapan percobaan meliputi pembuatan bacterial
cellulose secara dinamis, karakterisasi bacterial cellulose,
aplikasi suspensi bacterial cellulose pada pembuatan kertas.
a) Pembuatan bacterial cellulose secara dinamis
Agar bacterial cellulose yang dihasilkan berbentuk
suspensi maka dalam proses pembuatannya dilakukan
secara dinamis dengan menggunakan shaker selama proses
inkubasi. Media yang digunakan adalah media sintetis
Hestrin and Schramm (HS) dengan bahan aditif xylan
dengan variasi 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1%. Sebagai
starter pembuatan BC digunakan bakteri Acetobacter
xylinum dengan lama inkubasi selama 7 hari.
b) Karakterisasi bacterial cellulose
Endapan yang diperoleh dari hasil proses fermentasi A.
xylinum dicuci dengan NaOH 1% hingga pH 7 kemudian
dipananskan untuk membunuh sisa bakteri yang ada,
kemudian dipisahkan lagi dengan di centrifuge.
Pengujian karakterisasi selulosa yang berukuran nano
dilakukan
dengan
Spectrophotometer
Scanning
Microscopy (SEM)/EDS dan FTIR di PTBIN Badan
Tenaga Atom Nasional di Puspiptek Serpong.
c) Aplikasi suspensi bacterial cellulose pada
pembuatan kertas.
Suspensi Bacterial cellulose yang dihasilkan
diaplikasikan kedalam pembuatan kertas. Dibuat lembaran
kertas dengan variasi 100% pulp kayu dan pulp kayu yang
ditambahkan % suspensi BC. Lembaran yang dihasilkan,
diuji kekuatan fisiknya antara lain indeks retak, indeks tarik,
indeks sobek, ketahanan lipat, dan porositas untuk melihat
pengaruh penambahan suspensi bacterial cellulose pada
proses pembuatan kertas.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

II. BAHAN DAN METODA
A. Pembuatan Suspensi Bacterial Cellulose
A. Bahan
Starter bakteri yang digunakan adalah Acetobacter
xylinum yang diperoleh dari Lab. Mikrobiologi Teknik
Kimia ITB Bandung yang dikembangbiakkan dan di
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Starter bakteri yang digunakan pada penelitian ini
untuk pembuatan suspensi bacterial cellulose adalah
biakan murni dari Acetobacter xylinum. Dimana A. xylinum
ini perlu di inokulasi untuk diperbanyak jumlahnya dan

68

Aplikasi Suspensi Bacterial Cellulose (Liayati M., Nursyamsu B., Chandra A. P., Yoveni Y. F.)
diadaptasikan atau di aklimatisasi ke media tumbuh yang
akan digunakan untuk proses fermentasi pembentukan
bacterial cellulose. Perlakuan jenis bakteri ini cukup rumit,
diperlukan teknik dan kesterilan bahan serta lingkungan
harus terjaga. Sehingga semua peralatan sebelum
digunakan harus disterilkan terlebih dahulu agar tidak
terkontaminasi oleh jamur dan mikroorganisme lain.
Pada tahap awal dilakukan penelitian untuk
menentukan dosis optimum starter bakteri yang perlu
ditambahkan didalam media tumbuh pembentukan
bacterial cellulose. Biakan murni A. xylinum dengan
variasi dosis 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% ditambahkan
kedalam media hingga volume 100 ml didalam erlenmeyer,
yang selanjutnya diinkubasi selama 7 hari diatas shaker.
Selanjutnya dihitung yield bacterial cellulose yang
dihasilkan.
TABEL 1. DOSIS OPTIMUM PENAMBAHAN A. XYLINUM

% A. xylinum
2,5
5
7,5
10

Yield BC g/100 ml
0,1277
0,1159
0,1114
0,1422

Yield BC g/L
1,27
1,16
1,11
1,42

Dari hasil diatas diperoleh penambahan A. xylinum
paling optimum adalah sebesar 10% volume dari volume
total proses fermentasi pembentukan bacterial cellulose.
Proses yang digunakan adalah proses dinamis dengan
menggunakan erlenmeyer yang dishaker selama proses
inkubasi 7 hari dengan variasi penambahan xylan 0%,

Gambar 1 a.) Struktur BC dengan AFM yang dilakukan oleh Barbara
Surma-Ślusarska (2008)

Dari perbandingan kedua gambar diatas, dapat dilihat
kemiripan struktur dan morfologi dari slurry bacterial
cellulose, dengan struktur dari bacterial cellulose yang
dilakukan oleh Barbara Surma-Ślusarska (2008), meskipun
ukuran yang terbentuk berbeda dikarenakan perbedaan
perbesarn dari pembacaan SEM. Dari gambar tersebut
terlihat bahwa telah terbentuk kumpulan/ bundel fibril yang
berukuran nano.
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0,25%, 0,5%, 0,75%, 1%. Dari masing – masing variasi
dihitung yield yang dihasilkan.
TABEL 2. YIELD SLURRY BACTERIAL CELLULOSE

Variasi penambahan xylan

% yield yang dihasilkan

0%
0,25%
0,5%
0,75%
1%

0,2026
0,1533
0,1573
0,1958
0,1819

Dari hasil pengamatan yield diatas, diperoleh bahwa
slurry yang dihasilkan dari proses pembuatan bacterial
cellulose secara dinamis sangat kecil. Hal ini dikarenakan
dengan proses dinamis menyebabkan pembentukan ikatan
antar BC rusak .
B. Karakterisasi Slurry Bacterial Cellulose
Karakterisasi bacterial cellulose diperlukan untuk
melihat apakah produk yang dihasilkan dari proses
fermentasi A. xylinum yang dilakukan menghasilkan
bacterial cellulose atau tidak. Karena bacterial cellulose
berukuran nano, maka untuk karakterisasinya didalam
penelitian ini menggunakan analisa SEM dan FTIR.
Slurry yang diperoleh dari hasil fermentasi A. xylinum
yang sudah dicuci dan dicentrifugasi, di uji SEM untuk
melihat struktur dan morfologi dari slurry tersebut.
Hasilnya dibandingkan dengan hasil gambar dengan
menggunakan Atomic Force Microscopy (AFM) yang
penelitiannya dilakukan oleh Barbara Surma-Ślusarska
(2008)

Gambar 1 b). Struktur slurry BC dengan xylan 0%

C. Aplikasi Slurry Bacterial cellulose Pada Pembuatan
Kertas
Slurry bacterial cellulose yang dihasilkan dari
proses fermentasi A. xylinum diaplikasikan ke proses
pembuatan kertas untuk dibuat lembaran dengan
ditambahkan kedalam pulp kayu jenis Leaf bleached kraft
pulp (LBKP). Slurry bacterial cellulose yang ditambahkan
untuk membuat lembaran ini sebesar 4,4% dengan
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gramatur sekitar. Dibuat 6 buah lembaran kertas dengan
variasi kertas 100% pulp kayu LBKP, pulp kayu LBKP +
slurry BC xylan 0%, pulp kayu LBKP + slurry BC xylan
0,25%, pulp kayu LBKP + slurry BC xylan 0,5%, pulp

kayu LBKP + slurry BC xylan 0,75% dan pulp kayu LBKP
+ slurry BC xylan 1%.

Gambar 2 a). Lembaran kertas 100% pulp kayu

Gambar 2 b). Lembaran kertas pulp kayu + 4,4% slurry BC

Hasil dari lembaran kertas dengan berbagai macam
variasi ini di uji SEM-EDS untuk melihat struktur dan
kandungan unsur didalam lembaran khususnya unsur C, O,
N. Unsur C, O, dan H sebagai indikator dari selulosa,

sedangkan unsur N sebagai indikator bakteri yang
terkandung dalam slurry BC.

(a) 100% LBKP

(d) LBKP + BC xylan 0,50%

(b) LBKP + BC xylan 0%

(e) LBKP + BC xylan 0,75%

(c) LBKP + BC xylan 0,25%

(f) LBKP + BC xylan 1%

Gambar 3. Hasil SEM lembaran kertas

Dari hasil SEM lembaran kertas diatas, struktur dan
morfologi dari masing-masing variasi lembaran tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan antara blanko
(100% pulp LBKP) dengan variasi yang lain. Yang terlihat
adalah serat dari pulp kayu LBKP, sedangkan bacterial
cellulose tidak terlihat morfologinya dalam kertas. Hal ini
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dikarenakan ukuran dari bacterial cellulose yang jauh lebh
kecil daripada ukuran serat kayu itu sendiri. Morfologi
bacterial cellulose baru terlihat jelas pada pembesaran
5000x (Gambar 1). Dari data SEM pada penambahan BC
dengan Xylan 0,50%, 0,75% dan 1% (d, e dan f) terlihat
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ada fibrilasi. Ada kecenderungan meningkatnya jumlah
fibril dengan meningkatnya penambahan Xylan.
Karena hasil perbandingan gambar SEM tidak terlihat
kandungan ikatan bacterial cellulose, maka diuji lebih

lanjut dengan SEM-EDS untuk melihat elemen atau unsur
penyusun
selulosa
yaitu
C,
O
dan
N.

TABEL 3. HASIL UJI SEM/EDS

Elemen
(%massa)
C
N
O

Blanko (100%
LBKP)
35,74
16,18
48,08

LBKP + xylan
0%
38,34
18,28
43,38

LBKP + xylan
0,25%
36,89
18,02
45,09

Dari Tabel 4.3 dimana diuji kadar C, H, dan O dari
contoh kertas. Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa
ada kenaikan jumlah Carbon yang berarti pada blanko ada
penambahan Celulosa dari BC. Penambahan Xylan 0,25%
sampai 1% tidak menambah persentase kadar C.

LBKP + xylan
0,5%
36,92
19,47
43,61

LBKP + xylan
0,75%
36,59
20,17
43,24

LBKP +
xylan 1%
36,36
17,69
45,96

dapat disimpulkan bahwa penambahan xylan hanya
membuat ikatan antar serat menjadi lebih rendah sehingga
kekuatan tariknya menurun.

D. Analisa Hasil Uji Fisik Kertas
Lembaran kertas yang dihasilkan diuji kekuatan
fisiknya, karena harapan awal penambahan BC ini adalah
sebagai reinforcing agent. Jadi diharapkan dengan
penambahan
slurry
bacterial
cellulose,
dapat
meningkatkan kekuatan kertas. Fisik kertas yang diuji
antara lain indeks tarik, indeks sobek, indeks retak,
ketahanan lipat dan porositas kertas.

Gambar 5. Hasil uji indeks retak dari lembaran kertas blanko, dengan
penambahan BC dan penambahan Xylan

Gambar 4. Hasil uji indeks tarik dari lembaran kertas blanko, dengan
penambahan BC dan penambahan xylan

Pada gambar 4 terlihat hasil uji indeks tarik pada kertas
blanko dan penambahan BC serta variasi pertambahan
xylan. Gambar menunjukkan bahwa BC dengan Xylan 0
% memberikan indeks tarik tertinggi jadi terlihat bahwa
penambahan BC meningkatkan indeks tarik. Penambahan
variasi jumlah Xylan tidak terlihat berpengaruh pada
peningkatan indeks tarik. Ikatan antar serat adalah penentu
utama kekuatan tarik suatu kertas. Brandon (1980)
mengemukakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi
indeks tarik adalah jalinan serat dan panjang serat.
Penambahan xylan pada proses pembuatan bacterial
cellulose diharapkan mampu memecah ikatan antar serat
sehingga terbentuk suspensi BC. Namun dari hasil diatas
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Pengaruh penambahan BC dan Xylan terhadap indeks
retak terlihat pada gambar 5. Hasil uji menunjukkan bahwa
indeks retak turun pada penambahan BC dan Xylan dan
indeks retak tertinggi pada penambahan Xylan 0,50%.
Pengaruh penambahan BC dan Xylan terhadap indeks
sobek dapat dilihat pada gambar 6. Pada gambar terlihat
bahwa indeks sobek tertinggi terjadi pada penambahan BC
dan Xylan 0,5%. Pada gambar 7 malah terlihat penurunan
ketahanan lipat pada penambahan BC dan Xylan.
Ketahanan lipat tertinggi justru ditunjukkan pada kertas
tanpa penambahan BC dengan atau tanpa xylan. Sifat fisik
kertas tergantung dari sifat – sifat serta yang membentuk
lembaran, struktur serat tersebut satu sama lain dan
bagaimana satu serat bergabung dengan serat lainnya.
Dengan penambahan BC mampu mengisi ruang diantara
serat dan dapa mensubtitusi penggunaan filler pada
pembuatan kertas, dan kertas yang memiliki bahan pengisi
lebh banyak menyebabkan penurunan kekutan lipat kertas.
(Roby Syafurjaya, 2009) Penambahan BC dan Xylan pada
hasil uji porositas terlihat pada gambar 8, dengan
penambahan BC tanpa Xylan terlihat bahwa porositas
turun dan naik lagi pada penambahan Xylan. Penambahan
Xylan menaikkan porositas sampai lebih tinggi dari blanko.
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IV. KESIMPULAN
 Dari penelitian di atas telah berhasil dibuat BC
dengan sistem dinamis yang berbentuk slurry,
meskipun jumlah BC yang dihasilkan kecil. Hal ini
dikarenakan dengan proses dinamis menyebabkan
pembentukan ikatan antar BC.
 Hasil penentuan struktur dengan menggunakan
SEM-EDS mendukung adanya BC dengan bentuk
slurry. Adapun penambahan Xylan 1 % dapat
meningkatkan jumlah BC yang dihasilkan. Dari
gambar 3 terlihat bahwa fibrilasi mulai terjadi pada
penambahan Xylan 0,5%.
 Penambahan BC pada pembuatan kertas telah
terlihat adanya kenaikan sifat fisik seperti indeks
retak dan sobek pada pahan BC dengan
panambahan Xylan 0,5%.

Gambar 6. Hasil uji indeks sobek dari lembaran kertas blanko, dengan
penambahan BC dan penambahan Xylan
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Abstrak— Telah dilakukan penelitian pengujian bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus pada produk mi instan yang
beredar dipasaran. Diambil 15 sample mi instan berbeda merk dan rasa. Dari 15 sample mi instan yang disampling dipasaran
hasilnya bakteri Staphylococcus aureus tidak ada. Hasil uji Bacillus cereus pada 15 sample mi instan yang disampling dipasaran
menunjukkan 2 sample mengandung bakteri Bacillus cereus yaitu 7 x 102 koloni/g dan 9 x 102 koloni/g, keduanya dibawah batas
syarat maksimum yang dipersyaratkan yaitu 1 x 103 koloni/g.
Kata kunci : staphylococcus aureus, bacillus cereus
Abstract— A research has been conducted to test if there were Staphylococcus aureus bacteria dan Bacillus cereus bacteria in instant
noodle products on the market. By taking 15 samples from different brands and flavours of instant noodle, it resulted that there were no
Staphylococcus aureus bacteria. Bacillus cereus bacteria test were also conducted on 15 samples of instand noodles and it showed there
were two samples containing the bacteria Bacillus cereus that were 7 x 102 colonies/g and 9 x 102 colonies/g , which both of the result were
below the maximum limitrequired that is 1 x 103 colonies/g.
Keywords: staphylococcus aureus, bacillus cereus

I. PENDAHULUAN
Menurut SNI 01-3551-2000 mi instan dibuat dari
adonan terigu atau tepung beras atau tepung lainnya
sebagai bahan utama dengan atau tanpa penambahan bahan
lainnya. Dapat diberi perlakuan dengan bahan alkali.
Proses pregelatinasi dilakukan sebelum mi dikeringkan
dengan proses penggorengan atau proses dehidrasi lainnya.
Definisi tersebut meliputi mi (dari terigu), bihun (dari beras
dan sagu), sohun (dari pati kacang hijau dan atau sagu) dan
kwetiau (dari beras dan atau terigu). Instan dicirikan
dengan adanya bumbu dan memerlukan proses rehidrasi
untuk siap dikonsumsi.
Staphylococcus aureus adalah bakteri bola berpasang
pasangan atau seperti buah anggur dengan diameter 0.8
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mikron-1.0 mikron, non motil, tidak berspora dan bersifat
gram positip. Namun kadang-kadang ada yang bersifat
gram negatip yaitu pada bakteri yang telah difagositosis
atau pada biakan tua yang hampir mati. Bakteri
staphilokokus sering ditemukan sebagai mikroflora normal
pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Dapat menjadi
penyebab infeksi baik pada manusia maupun pada hewan.
Jenis bakteri ini dapat memproduksi enterotoksin yang
menyebabkan pangan tercemar dan mengakibatkan
keracunan pada manusia.Bakteri ini tumbuh dengan baik
pada suhu tubuh manusia dan juga pada pangan yang
disimpan pada suhu kamar serta menghasilkan toksin pada
suhu tersebut. Toksin ini disebut enterotoksin karena dapat
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menyebabkan gastroenteritis atau radang lapisan saluran
usus.
Bacillus cereus ialah bakteri berbentuk batang yang
berspora dan bersifat gram positif, selnya berukuran besar
dibandingkan dengan bakteri batang lainnya serta tumbuh
secara aerob fakultatif. Untuk membedakan Bacillus cereus
dengan Bacillus lainnya digunakan ciri morfologi dan
biokimia. Bacillus cereus merupakan salah satu jenis
bakteri yang masuk ke dalam genus Bacillus. yang banyak
ditemukan pada makanan dan dapat menyebabkan sakit
pada manusia sehingga digolongkan ke dalam bakteri
pathogen. Bakteri ini mampu menghasilkan spora yang
tahan terhadap panas dan proses dehidrasi. Kasus
keracunan yang terjadi dan telah dilaporkan sampai saat ini
sering dikaitkan dengan makanan olahan dari tepung nabati
seperti pasta, nasi, kentang, roti dan mie.(Nurwidiani,
2010).
Laboratorium diharapkan menggunakan metode baku
atau acuan yang sudah dipublikasikan untuk uji-uji
mikrobiologi. Laboratorium yang menggunakan metode
baku/ acuan tidak perlu melakukan validasi primer
(validasi penuh) terhadap metode tersebut, tetapi cukup
melakukan validasi sekunder (verifikasi).Validasi sekunder
diperlukan dalam laboratorium yang hanya memverifikasi
suatu metoda agar dapat diterapkan dan keperluan untuk
aplikasi analitik yang diinginkan. Validasi primer
dilakukan untuk laboratorium yang ingin mengembangkan
metoda in house atau melakukan modifikasi terhadap
metode baku/acuan. Mikroba acuan yang digunakan untuk
validasi
harus
diperiksa
kemurniannya
dengan
menggunakan media non selektif dan selektif, dan
pengamatan mikroskopis dengan pewarnaan. Identitasnya
bila perlu harus dikonfirmasikan baik secara konvensional
atau metode cepat untuk dapat digunakan dalam metoda
baku/ acuan (Sac-Singlas, 2002). Parameter verifikasi
antara lain presisi, akurasi.
II. BAHAN DAN METODA
A. Bahan
a) Bahan untuk uji Staphylococcus aureus:






Baird Parker Agar (BPA)
Brain Heart Infusion Broth (BHIB)
Coagulase Plasma (Rabbit) dengan EDTA
Larutan Butterfield’s Phosphate Buffered (BPB)
Staphylococcus aureus ATCC 25923 (Lypo disk)

b) Bahan untuk uji Bacillus cereus
 Mannitol-egg yolk-polymyxine agar (MYP)
 Egg yolk emulsion sterile
 Bacillus cereus selective supplement
 Butterfield’s phosphate buffered (BPB) dilution
water
 Bacillus cereus ATCC 11778 (Lypo disk)
c) Peralatan yang digunakan
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Botol pengencer
Batang penyebar dari gelas
Cawan petri 15 mm x 90 mm
Inkubator
Pipet ukur 10 mL dan 1 mL
Tabung reaksi
Oven sterilisassi kering
Jarum ose
Stomatcher 400 circulator

B. Metoda
Tahapan awal penelitian ini adalah melakukan
verifikasi metode uji bakteri Staphylococcus aureus dan
Bacillus cereus yang meliputi uji presisi dan dan uji %
recoveri, dilanjutkan dengan uji bakteri Staphylococcus
aureus dan Bacillus cereus pada produk mi instan yang
beredar dipasaran.
a) Cara Uji Staphylococcusaureus
(i) Persiapan dan homogenisasi contoh
Secara aseptik, timbang 50 g contoh dalam
kantong plastik, tambahkan 450 mL butterfield’s
phosphate buffered dilution water (BPB)
sehingga diperoleh pengenceran 1:10
,
kemudian masukkan kedalam stomacher dan
kocok dengan kecepatan 250 rpm selama 15
detik.
(ii) Cara kerja
 Memipet 1 mL larutan contoh ke dalam 3
petri berisi BPA ( misalkan 1 mL dibagi
menjadi 0,3 mL; 0,3 mL dan 0,4 mL larutan
contoh).
 Menyebarkan contoh secara merata dengan
menggunakan batang penyebar steril . Tahan
cawan dalam posisi tegak lurus sampai
contoh terserap oleh media (± 10 menit). Jika
contoh tidak mudah terserap oleh media ,
tempatkan cawan petri pada posisi tegak
lurus di dalam inkubator selama 1 jam
sebelum cawan petri dibalik.
 Menginkubasikan pada suhu 35oC selama 45
jam sampai dengan 48 jam.
 Memilih cawan petri yang mengandung 20
koloni sampai dengan 200 koloni dan hitung
koloni yang diduga sebagai Staphylococcus
aureus, yaitu koloni berwarna abu-abu
sampai hitam mengkilat dengan lingkaran
cerah
disekelilingnya
dan
seringkali
lingkaran jernih, koloni mempunyai getah
kental ketika disentuh dengan jarum ose.
(iii) Uji koagulasi
 Memindahkan 5 koloni sampai dengan 10
koloni yang diduga sebagai S.aureus ke
dalam tabung berisi 0.2 mL sampai dengan
0,3 mL BHIB.
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 Menginkubasikan pada suhu 350C selama 18
jam sampai dengan 24 jam.
 Menambahkan plasma koagulase kelinci
sebanyak 0,5 mL ke dalam biakan BHIB dan
campur.
 Menginkubasikan
campuran
plasma
koagulase kelinci dengan biakan BHIB pada
350C selama 18 jam sampai dengan 24 jam,
kemudian amati terbentuknya penggumpalan
setiap 6 jam. S aureus positip apabila
terbentuk gumpalan yang kokoh dan utuh
serta dapat bertahan dalam tabung ketika
dibalikkan.
 Mengamati ada tidaknya koagulasi. Bila
tidak terjadi koagulasi, lanjutkan inkubasi
pada suhu kamar selama 24 jam, dan amati
kembali ada tidaknya koagulasi.
 Meratakan koloni (n) dari ketiga cawan petri
yang diwakili oleh koloni yang memberikan
reaksi penggumpalan dan dikalikan dengan
faktor pengencerannya (F), dan hitung
jumlah S aureus dalam 1 g contoh.
(iv) Perhitungan
𝐵

Staphylococcus aureus (koloni/g) = 𝑛 × 𝐴 × 𝐹
Keterangan :
n : adalah jumlah koloni, dinyatakan
dalamkoloni per gram (koloni/g)
A: adalah jumlah koloni yang diambil dari
koloni yang positif S.aureus
B : adalah jumlah koloni yang sudah
ditegaskan sebagai S. aureus
F: adalah faktor pengenceran dari rata-rata
koloni yang dipakai
b) Cara Uji Bacillus cereus
(i) Persiapan danhomogenisasi contoh
Secara aseptik, Menimbang 50 g contoh
dalam kantong plastik, kemudian menambahkan
450 mL butterfield’s phosphate buffered dilution
water (BPB) sehingga diperoleh pengenceran
1:10,kemudian memasukkan kedalam stomacher
dan kocok dengan kecepatan 250 rpm selama 15
detik.
(ii) Cara kerja
 Membuat tingkat pengenceran dari 10-2
sampai dengan 10-6 dengan memindahkan 10
mL contoh yang telah dihomogenkan ke
dalam 90 mL larutan pengencer, kemudian
diaduk dengan kuat dan di lanjutkan ke
pengenceran 10-6.
 Menginokulasikan sebanyak 0,1 mL masingmasing tingkat pengenceran (termasuk 1:10)
menggunakan batang penyebar steril diatas
permukaan media agar MYP, lakukan secara
duplo.
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 Menginkubasikan media agar MYP pada
suhu 30oC selama 24 jam.
 Mengamati koloni yang dikelilingi oleh zona
endapan yang menunukkan bahwa B.cereus
menghasilkan lecithinase berwarna merah
muda. Warnanya akan menjadi lebih jelas
apabila inkubasi dilanjutkan.
 Mengamati apabila warna merah muda tidak
jelas , lanjutkan inkubasi selama 24 jam lagi
sebelum pehitungan koloni.
 Memilih media yang mengandung 15 koloni
sampai dengan 150 koloni eosin merah muda
penghasil lecithinase.
 Memberi tanda di bagian dasar cawan petri
berdasarkan zona yang terbentuk
 menggunakan
pena
penanda
untuk
memudahkan perhitungan dan penjumlahan
koloni B. Cereus.
 Mengambil 5 atau lebih koloni yang positip
mengandung B. Cereus dari media MYP dan
pindahkan ke media miring NA untuk uji
penegasan B. Cereus. Uji penegasan
B.cereus yang dilakukan pada penelitian ini
adalah Uji media modified VP.
(iii) Uji media modified VP
 Menginkubasikan B cereus dalam media
miring NA selama 24 jam pada suhu 300C.
 Memindahkan biakan dengan ose 3 mm dari
setiap agar miring ke tabung (13x100)mm
yang berisi 0,5 ml larutan BPB steril
kemudian dikocok dengan vorteks, untuk
mensuspensikan biakan.
 Menginokulasikan suspensi biakan dengan
ose 3 mm ke dalam 5 ml media VP dalam
tabung.
 Menginkubasikan tabung tersebut selama
(48±2) jam pada suhu 350C.
 Untuk uji terbentuknya acetylmethylcarbinol pipet 1 mL biakan ke dalam tabung
uji, tambahkan 0,6 mL larutan alfa naftol,
dan 0,2 mL KOH 40%.
 Mengaduk dan menambahkan sedikit kristal
keratin.
 Mengamati setelah didiamkan selama 1 jam
pada suhu ruang
 Melakukan uji media modified VP positif
apabila terbentuk warna merah muda atau
violet.
C. Verifikasi metode UjiStaphylococcus aureus dan
Bacillus cereus
a) Persiapan matrik sampelStaphylococcus aureus dan
Bacillus cereus
Secara aseptik, menimbang 25 g sampel (mi
instan) dalam kantong plastik dan menambahkan
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225 mL butterfield’s phosphate buffered steril
sehingga diperoleh pengenceran 1 : 10 masukkan
kedalam alat stomacher dan kocok dengan
kecepatan 250 rpm selama 15 detik
Mendistribusikan larutan matrik sampel kedalam
tabung tabung reaksi steril dengan rincian sebagai
berikut :
 7 tabung larutan matrik sampel masingmasing 10 mL (tanpa dicemari, disebut
sampel negatip).
 7 tabung larutan matrik sampel masingmasing 9 ml + 1 ml spike (sampel yang
dicemari, disebut sampel positip).
 7 tabung larutan butterfield’s phosphate
buffered steril masing-masing 9 mL +1 mL
cemaran, disebut kontrol positip.
b) Pelaksanaan verifikasi
Mengerjakan
seperti
pada
Cara
Uji
Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus untuk
sampel negatip yaitu sampel tanpa tambahan apapun
(tanpa dicemari mikroba baku).
Mengerjakan
seperti
pada
Cara
Uji
Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus untuk
sampel positip.
Mengerjakan
seperti
pada
Cara
UjiStaphylococcus aureus dan Bacillus cereus
untuk kontrol positip.
Kemudian mengitung jumlah koloni bakteri S.
aureusdan B.cereusmasing-masing kelompok,

kemudian hitung presisinya dengan rumus :
RSD = √

∑[(log 𝑎−𝑙𝑜𝑔𝑏)/𝑥1]2
2𝑛

CV = RSD x 100%
Syarat : RSD = maks : 0.1 ( ideal < 0.02)
CV = maksimum 10%
Dimana (log a1 – log b1) = perbedaan relatif
antara hasil logaritma duplo
n = jumlah replikat contoh
X1 = rata-rata
Menghitung juga % recovery (R) dengan rumus
𝐴−𝐵
:
× 100%
𝐶
Dimana : A = sampel positip
B = sampel negatip
C = kontrol positip
Syarat %R > 70%
Kontrol positip harus hidup seluruhnya
Sampel negatip bisa positip dan bisa negatip
III.HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Verifikasi Staphylococcus aureus
a) Sampel Negatip
Hasil uji pada sampel negatip tidak didapati
pertumbuhan S aureus, hal tersebut memang untuk sampel
negatip dipakai sampel yang tidak mengandung bakteri
target yaitu S aureus.

TABEL 1. HASIL UJI PRESISI PADA SAMPEL NEGATIP

Kode

0,3 mL
0
0
0
0
0
0
0

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Simplo
0,3 mL
0
0
0
0
0
0
0

0,4 mL
0
0
0
0
0
0
0

Σ Simplo
(koloni/mL)
0
0
0
0
0
0
0

0,3 mL
0
0
0
0
0
0
0

Duplo
0,3 mL
0
0
0
0
0
0
0

0,4 mL
0
0
0
0
0
0
0

Σ Duplo
(koloni/mL)
0
0
0
0
0
0
0

b). Sampel Positip
TABEL 2. HASIL UJI PRESISI PADASAMPEL POSITIP

Kode
S1+C
S2+C
S3+C
S4+C
S5+C
S6+C
S7+C

0,3 mL
52
58
37
40
39
43
45
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Simplo
0,3 mL
40
52
42
41
58
49
50

0,4 mL
78
72
81
80
82
79
74

Σ Simplo
(koloni/mL)
170
182
160
161
179
171
169

0,3 mL
40
43
42
47
49
43
50

Duplo
0,3 mL
65
58
42
53
43
49
53

0,4 mL
66
61
75
67
67
60
62

Σ Duplo
(koloni/mL)
171
162
159
167
159
152
165
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Rerata jumlah koloni pada sampel positip simplo = 169
koloni/ml, Duplo = 165 koloni/ ml di dapatkan rata-rata
dampel positip 166 koloni/mLstaphylococcus aureus. Dari

hasil uji tersebut, kemudian dihitung RSD nya akan
diperoleh hasil sebagai berikut

TABEL 3. PERHITUNGAN RSD UNTUK SAMPEL POSITIP

Kode

log Σ Simplo (loga)

log Σduplo (log b)

Rerata

selisih

Selisih/rerata

(Selisih/rerata)2

S1+C
S2+C
S3+C
S4+C
S5+C
S6+C
S7+C

2,230448921
2,260071388
2,204119983
2,206825876
2,252853031
2,23299611
2,227886705

2,23299611
2,209515015
2,201397124
2,222716471
2,201397124
2,181843588
2,217483944

2,231723
2,234793
2,202759
2,214771
2,227125
2,20742
2,222685

-0,00255
0,050556
0,002723
-0,01589
0,051456
0,051153
0,010403

-0,001141356
0,022622395
0,001236113
-0,007174825
0,023104184
0,023172992
0,004680267
Jumlah

1,30269E-06
0,000511773
1,52798E-06
5,14781E-05
0,000533803
0,000536988
2,19049E-05
0,001658777

RSD =

CV

RSD = √

= RSD x 100%
= 1,0885%
Syarat : RSD = maks : 0.1 ( ideal < 0.02)
CV = maksimum 10%

0,001658777
2×7

RSD = 0,010885
TABEL 4. HASIL UJIPRESISI PADA KONTROL POSITIP

Kode

0,3 mL
57
58
56
50
66
63
57

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Simplo
0,3 mL
57
59
55
64
60
63
54

0,4 mL
76
76
78
78
70
69
80

Σ Simplo
(koloni/m
L)
190
193
189
192
196
195
191

Rerata jumlah koloni pada kontrol positip = 193
cfu/mL. Dari hasil uji tersebut, kemudian dihitung RSD
nya akan diperoleh hasil sebagai berikut:
RSD =

2×7

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑝−𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑝
𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑝
166−0
193

Σ Duplo
(koloni/mL)
191
194
196
199
189
194
195

Dari hasil uji presisi , baik pada sampel negatip, sampel
positip maupun kontrol positip hasil RSD nya < 0,02 dan %
recoverinya > 70% berarti metode uji Staphylococcus dapat
digunakan.

a). Uji Sampel Negatip

0,000160112

RSD = 0,003382
CV = RSD x 100%
= 0,3382%
Syarat : RSD = maks : 0.1 (ideal < 0.02)
CV = maksimum 10%
%Recoveri uji S. aureus=

=

0,4 mL
78
77
75
74
80
79
92

B. Verifikasi bakteri uji Bacillus cereus

RSD = √

=

0,3 mL
53
58
60
62
54
56
50

Duplo
0,3 mL
60
59
61
63
55
59
53

x 100%

x 100% = 86% (Syarat % Recovery> 70%)
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TABEL 5.
HASIL UJI PRESISI PADA SAMPEL NEGATIP (B CEREUS)

Kode
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Simplo
0
0
0
0
0
0
0

Duplo
0
0
0
0
0
0
0

Rerata
0
0
0
0
0
0
0
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Hasil uji pada sampel negatip tidak didapati
pertumbuhan B cereus, hal tersebut memang untuk sampel

negatip dipakai sampel yang tidak mengandung bakteri
target yaitu B cereus.

b). Uji Sampel Positip
TABEL 6. HASIL UJI PRESISI PADASAMPEL POSITIP

Kode

Simplo
(koloni/0,1mL)

Duplo
(koloni/0,1mL)

Simplo
(koloni/mL)

Duplo
(koloni/mL)

Rerata
(koloni/mL)

S1+C
S2+C
S3+C
S4+C
S5+C
S6+C
S7+C

100
98
109
107
105
102
104

102
106
98
99
102
101
99

1000
980
1090
1070
1050
1020
1040

1020
1060
980
990
1020
1010
990

1010
1020
1035
1030
1035
1015
1015

Rerata jumlah koloni pada sampel positip 1023
koloni/mL. Dari hasil uji tersebut, kemudian dihitung RSD
nya akan diperoleh hasil sebagai berikut:
RSD =

RSD = √

0,000567076
2×7

= 0,006364386

CV

= RSD x 100%
= 0,6364386 %
Syarat : RSD = maks : 0.1 ( ideal < 0.02)
CV = maksimum 10%

C. Uji Kontrol Positip
TABEL 7. HASIL UJIPRESISI PADA KONTROL POSITIP

Kode

Simplo
(koloni/0,1 mL)

Duplo
(koloni/0,1 mL)

Simplo
(koloni/mL)

Duplo
(koloni/mL)

Rerata
(koloni/mL)

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

110
140
150
138
125
126
109

105
136
128
136
123
116
112

1100
1400
1500
1380
1250
1260
1090

1050
1360
1280
1360
1230
1160
1120

1075
1380
1390
1370
1240
1210
1105

Rerata jumlah koloni pada kontrol positip = 1253
koloni/mL. Dari hasil uji tersebut, kemudian dihitung RSD
nya akan diperoleh hasil sebagai berikut:
RSD =
RSD = √

0,000701178
2×7

RSD = 0,007077015
CV = RSD x 100% = 0,7077015%
Syarat : RSD = maks : 0.1 ( ideal < 0.02)
CV = maksimum 10%
% recoveri uji B cereus
𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑝−𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑝
=
x 100%
𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑝
1023−0

= 1253 x 100%=81,64%
(Syarat % Recovery > 70%)
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Dari hasil uji presisi untuk sampel negatip, sampel
positip maupun kontrol positip hasilnya <0,02,dan %
recoverinya > 70% yang berarti metode uji Bacillus cereus
bisa digunakan.
D. Hasil Uji bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus
cereus
Dari hasil uji 15 sampel mi instan, 2 sampel (kode 2
dan 14) ada pertumbuhan bakteri pada media Baird Parker
Agar (BPA) dengan koloni berwarna hitam, oleh karena itu
dilanjutkan dengan uji koagulasi, untuk meyakinkan
apakah bakteri tersebut adalah Staphylococcus aureus Pada
uji koagulasi diperoleh hasil bahwa koloni yang diduga S
aureus tidak menunjukkan reaksi koagulasi yang berarti
koloni bakteri tersebut bukan S aureus. Dengan demikian
dari 15 sampel mi instan yang disampling dari pasaran
tidak mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Menurut
SNI 7388:2009 (Batas maksimum cemaran mikroba dalam
pangan) untuk
mi instan batas maksimum untuk
Staphylococcus aureus adalah 1 x 103 koloni/g.
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TABEL 8.
HASIL UJI BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS PADA PRODUK MI INSAN YANG BEREDAR DIPASARAN PADA MEDIABAIRD PARKER

Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,3 mL
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0

Simplo
0,3 mL
0
32
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
0

0,4 mL
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0

Σsimplo
(koloni/mL)
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0

TABEL 9.HASIL UJI BAKTERI BACILLUS CEREUS
PADA PRODUK MI INSAN YANG BEREDAR DIPASARAN

Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Simplo
(koloni/g)
8 x 102
1,1 x 103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Duplo
(koloni/g)
6 x 102
7 x 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rerata
(koloni/g)
7 x 102
9 x 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,3 mL
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0

Duplo
0,3 mL
0
30
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
0

0,4 mL
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0

Σduplo
(koloni/mL)
0
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0

Rerata
(koloni/g)
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
805
0

7388:2009.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Pada verifikasi metode ujiStaphylococcus aureus dan
verifikasi metode uji Bacillus cereus dihasilkan uji
presisi dengan RSD < 0,02 dan uji % recoveri > 70%
menunjukkan bahwa metode uji S aureus dan metode
uji B cereus bisa diterapkan.
2. Hasil uji dari 15 sampel mi instan yang disampling di
pasaran
menunjukan
tidak
adanya
bakteriStaphylococcus aureus.
3. Hasil uji Bacillus cereus pada 15 sampel mi instan yang
disampling di pasaran menunjukan 2 sampel
mengandung bakteri B cereus yaitu 7 x 102 koloni/g dan
9 x 102 koloni/g, keduanya dibawah batas maksimum
yang dipersyaratkan pada SNI 7388:2009 yaitu 1 x 103
koloni/g.
V. DAFTAR PUSTAKA

Dari 15 sampel mi instan yang diuji ada 2 sampel (kode
1 dan 2) yang menunjukan adanya pertumbuhan bakteri
Bacillus cereus pada media agar Mannitol egg yolk
polymyixin (MYP) yang ditandai koloni eosin merah muda
penghasil lecithinase. Kemudian untuk memastikan bahwa
bakteri tersebut adalah B cereus, maka dilakukan uji
penegasan salah satunya dengan uji media modified VP.
Padauji media modified VP dihasilkan warna merah muda
atau violet yang berarti bahwa bakteri tersebut adalah B
cereus. Pada mi instan kode 1 jumlah B cereus adalah 7 x
102 koloni/g dan untuk mi instan kode 2 jumlah B cereus 9
x 102 koloni/g, keduanya dibawah batas maksimum yang
diijinkan yaitu 1 x 103 koloni/g (SNI 7388 : 2009),
sehingga mi instan tersebut memenuhi syarat SNI
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Abstrak— Cara kerja kipas angin listrik adalah berdasarkan prinsip Bernoulli, yaitu memanfaatkan perbedaan tekanan antara di
bagian depan dan bagian belakang baling-baling sehingga mendorong fluida udara di sekelilingnya. Mekanisme “baling-baling
Adjie” dapat meningkatkan performa baling-baling kapal laut dengan penambahan sirip pada tiap sudu baling-balingnya yang
memperbesar daya dorongnya.Penelitian ini memodifikasibaling-baling untuk meningkatkan efisiensi kipas angin listrik dengan
mengadopsi dan mengaplikasikan mekanisme ini pada baling-balingnya.Baling-baling bersirip dapat menghasilkan daya dorong
yang lebih besar daripada baling-baling aslinya.Uji coba sesuai metode uji RSNI menunjukkan bahwa Kecepatan aliran udara
maksimum terjadi pada axis anulus 26 dan 30 cm, serta performa/efisiensi kipas angin dapat ditingkatkan sebesar rata-rata 20%
dengan suplai daya yang sama.
Kata kunci : kipas angin listrik, efisiensi, performa
Abstract— The workings of the electric fan is based on Bernoulli's principle, which utilizes the pressure difference between the front and
rear side of the propeller to thrust the air fluid around.The "Adjie propeller" mechanism can improve the performance of a ship propeller
by adding fins on each propeller blade which increase the thrust.This research modifies the propeller to increase the efficiency of electric
fan by adopting and applying the mechanism on the propeller. Propeller with fin generates thrust greater than the original one does.
Testing according RSNI test methods showed that the maximum air flow rate occurs in the annulus axis on 26 and 30 cm, and the
performance/efficiency of the fan can be increased by an average of 20 % with the same power supply.
Keywords : electric fan, efficiency, performance

I. PENDAHULUAN
Kipas angin listrik adalah peralatan listrik yang dapat
menghasilkan hembusan angin dengan volume dan
kecepatan tertentu dengan arah hembusan yang ditentukan
pula berdasarkan konstruksinya. Cara kerjanya berdasarkan
prinsip Bernoulli yaitu memanfaatkan perbedaan tekanan
antara di bagian depan dan bagian belakang baling-baling.
Kipas angin ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan
yang pada dasarnya sama yaitu untuk penganginan atau
pendinginan di industri maupun rumah tangga. Disisi lain,
pertumbuhan global menyebabkan konsumsi energi di
seluruh dunia meningkat, hal ini akan berdampak pada
lingkungan. Untuk itu diperlukan berbagai inovasi untuk
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menghemat konsumsi energi di segala bidang melalui
efisiensi.
Sebagai salah satu contoh dalam hal efisiensi energi
adalah langkah bagaimana mendapatkan hasil output lebih
besar namun tidak menambah daya/energy yang
dikonsumsi. Pada kegiatan ini akan dibahas untuk
meningkatkan efisiensi dari performa sebuah kipas angin
listrik dengan cara mengaplikasikan “baling-baling Adjie”
pada baling-baling kipas angin listrik.Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk mendesain dan membuat baling-baling
yang bisa meningkatkan performa kipas angin secara
keseluruhan sehingga tersedia kipas angin dengan efisiensi
lebih tinggi yang bisa diproduksi oleh industri di Indonesia.

81

BLI Vol. 3 No. 2 November 2014 : 81 - 87
Langkah yang dipilih adalah mengoptimal-kan
konstruksi perangkat yang menghasilkan hembusan lebih
besar dengan merubah baling-baling mempunyai bentuk
dan konstruksi tertentu namun tidak akan merubah unit
yang ada tetapi efisiensi lebih mengutamakan desain yang
aplikatif dan tidak menjadikan kipas angin menggunakan
energy listrik tambahan.
Adapun solusi yang ditentukan adalah penyempurnaan
dan modifikasi pada sudu baling-baling dengan
penambahan sirip pada setiap sudu baling-baling kipas
angin dengan harapan dapat memperbaiki kinerja dan
meningkatkan efisiensi lebih besar dari pada kipas angin
dengan baling-baling tanpa sirip. Dengan selesainya
kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi
dalam perancangan kipas dengan baling-baling bersirip
yaitu dengan sedikit perubahan tetapi dapat memberikan
manfaat lebih besar dan tidak akan membebani industri
dalam manufaturnya karena komponen lainnya masih tetap
sama.
Kedepan diharapkan rancangan ini dapat dikembangkan
untuk bisa diproduksi secara masal.
Pada dasarnya, prinsip kerja dari kipas angin sama
dengan prinsip kerja baling-baling kapal laut. Dengan
adanya perbedaan tekanan dari bagian depan dan bagian
belakang baling-baling maka akan terjadi aliran, dapat
dilihat pada gambar dibawah.

suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya
dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang
sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan
Belanda/Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Dalam
bentuk yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat
dua bentuk persamaan Bernoulli; yang pertama berlaku
untuk aliran tak-termampatkan (incompressible flow), dan
yang lain adalah untuk fluida termampatkan (compressible
flow).
B. Aliran Tak-Termampatkan
Aliran tak-termampatkan adalah aliran fluida yang
dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan
massa (densitas) dari fluida di sepanjang aliran tersebut.
Contoh fluida tak-termampatkan adalah: air, berbagai jenis
minyak, emulsi, dll. Bentuk Persamaan Bernoulli untuk
aliran tak-termampatkan adalah sebagai berikut:

di mana:
v = kecepatan fluida
g = percepatan gravitasi bumi
h = ketinggian relatif terhadap suatu referensi
p = tekanan fluida
= densitas fluida
Persamaan di atas berlaku untuk aliran taktermampatkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Aliran bersifat tunak (steady state)

Tidak terdapat gesekan (inviscid)
Dalam bentuk lain, Persamaan Bernoulli dapat
dituliskan sebagai berikut:

C. Aliran Termampatkan
Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang
dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa
(densitas) dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh
fluida termampatkan adalah: udara, gas alam, dll.
Persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan adalah
sebagai berikut:

Gambar 1. Arah aliran fluida pada kipas angin dan baling-baling kapal

Pada bab ini akan dibahas beberapa hal yang
berhubungan dengan perancangan kegiatan ini diantaranya:
prinsip Bernoulli dan “propeller Adjie”.
A. Prinsip Bernoulli
Prinsip Bernoulli adalah istilah di dalam mekanika
fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida,
peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan
penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini
sebenarnya merupakan penyederhanaan dari Persamaan
Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada
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di mana:
= energi potensial gravitasi per satuan massa;
jika gravitasi konstan maka,
= entalpi fluida per satuan massa
Catatan:
,
di mana adalah energitermodinamikaper satuan
massa, juga disebut sebagai energi internal spesifik.
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D. Propeller Adjie(AdjiE Propeller, 2007)

Gambar 3. Penampang sudu
Gambar 2. Bentuk sudu dan alur sirip

Baling-baling bersirip adalah baling-baling sekrup yang
telah dimodifikasi dengan mengembangkan dua sirip pada
setiap belakang sudu baling-baling. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan daya dorong kinerja baling-baling.
Menurut elemen blade dan teori momentum baling-baling,
penam-bahan sirip dapat meningkatkan aliran fluida Va di
bagian belakang sudu baling-baling sehingga tekanan
turun. Secara teoritis, Baling-baling bersiripdapat
menghasilkan daya dorong yang lebih besar dari aslinya
sekrup baling-baling. Oleh karena itu, kapal berjalan lebih
cepat. Fungsi dasar dari baling-baling ini adalah dapat
mempercepat laju kapal tanpa mengubah mesin.Balingbaling ini diciptakan oleh Adjie bersama mahasiswa dan
dilakukanpercobaan pertamanya di tahun 2004 di kampus
ITS (Sepuluh Nopember Institute of Technology–
Surabaya), Indonesia. (Adjie-Marine News-2007).Hasil
penelitian membuktikan bahwa dengan menggunakan
Baling-baling bersiripmembuat kapal melaju hingga 20%
lebih cepat daripada menggunakan type original sekrup
baling-baling. Namun, penambahan sirip ini menyebabkan
konsumsi bahan bakar minyak meningkat karena adanya
peningkatan beban pada baling-baling. Karena kasus itu,
penelitian ini masih terus dikembangkan secara matematis
dan model komputerisasi.
E. Teori Elemen Blade
Gaya yang terjadi pada foil yang dihasilkan oleh fluida
aliran fenomena yang berubah dari energi kinetik dan
momentum.Pada foil, kecepatan aliran fluida di bagian
belakang lebih cepat dari pada faceside.Menurut hukum
bernoully, yang akan menyebabkan tekanan pada wajah
naik dan tekanan pada punggung turun sehingga
mengangkat kekuatan terjadi. Untuk baling-baling Fin,
penambahan sirip akan menyebabkan peningkatan aliran
fluida Va di bagian belakang sehingga tekanan turun.
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F. Teori Momentum Baling-baling
Menurut teori ini, daya dorong dihasilkan oleh kerja
baling-baling dalam air yang disebabkan oleh adanya
perbedaan momentum sehingga efisiensi baling-baling
tergantung pada sudu pembebanan. Gambar : 4,
menunjukkan bahwa di bawah baling-baling bergerak maju
di dalam air di mana air tersebut tidak bergerak.

Gambar 4. Diagram tekanan pada sudu

Sehingga tekanan reaksi yang dihasilkan oleh balingbaling ke cairan atau Thrust (T) adalah proporsi dengan
mening-katnya tekanan (P) dikalikan dengan luasan
permukaan baling-baling (Ao), maka :
T = P. Ao
P = P1 - P2
dimana :
P1 = Tekanan pada sisi wajah
P2 = Tekanan pada sisi belakang
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Gambar 5. Diagram Baling-baling bersirip

Gambar 6. Bentuk baling-baling kipas angin normal

Dalam
baling-baling
bersirip,
tekanan
di
bagianbelakang(P1)turunsehinggaperbedaan tekanan antara
wajah dan punggung (P ') meningkat.
P ' = P1-P'2
Jadi,
T ' = P'. Ao
dan,
T' >T
P'2 = Tekanan pada sisi belakang menurun.
T ' = Thrust pada baling-baling Fin

Kemudian dari baling-baling normal tersebut,
dimodifikasi dengan cara mengana-logikan dengan
“propeller Adjie” dengan bentuk seperti gambar berikut:

II. BAHAN DAN METODE
Agar diperoleh hasil uji yang mempunyai nilai aplikatif
maka dalam penelitian ini menggunakan unit kipas angin
biasa/umum yang banyak beredar di pasaran dan digunakan
untuk rumah tangga dengan type/jenis : duduk, stand,
dinding, atau ceiling. Pada umumnya semua kipas angin
tersebut menggunakan baling-balingbersudu 3 buah
simetris dengan konstruksi tertentu untuk menghasilkan
hembusan udara pada saat dinyalakan (ON).
Dalam penelitian ini digunakan jenis kipas angin berdiri
Merek Regency dengan daya 60 Watt sebanyak 3 unit
dengan ketentuan nilai hasil ujinya dibuat rata-rata.
Sebagai modifikasinya maka baling-baling dilakukan
pembentukan pada setiap sudunya dengan alur berbentuk
sirip sebanyak 2 alur yang timbul seperti pada konstruksi
Baling-baling Adjie yang digunakan untuk penggerak
kapal laut.
Selanjutnya setelah dilakukan modifikasi pada sudu
baling-balingnya tersebut, kipas angin masih dalam bentuk
unit lengkap dilakukan uji dengan metode uji, parameter
uji, cara uji sesuai RSNI performa.
A. Perancangan Baling-baling Bersirip
Baling-baling dengan sudu bersirip didapatdari
modifikasi baling-baling normal pada kipas angin. Untuk
memudahkan dalam modifikasi maka bahan yang
digunakan adalah kipas angin dengan baling-baling dari
bahan logam agar bisa dibentuk sirip yang
diinginkan.Adapun bentuk asli (normal) baling-baling
kipas angin pada umumnyaseperti gambar berikut:
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Gambar 7. Bentuk baling-baling Adjie

Pada tahap selanjutnya maka didapat baling-baling
bersirip hasil modifikasi dengan pembentukan seperti
gambar berikut:

Gambar 8. Modifikasi baling kipas angin dengan penambahan sirip pada
setiap sudunya
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B. Perancangan Pengujian
Pengujian pada penelitian ini mengacu pada Rancangan
Standar Nasional Indonesia pengujian performa kipas
angin. Pada RSNI tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan
adalah sebagai berikut :
a). Peralatan pengujian
b). Metode pengujian
c). Pengukuran saat uji coba
Seluruh kegiatan penelitian dan pengujian dilakukan di
Lab. Kelistrikan & Elektronika Balai Riset dan
Standardisasi Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian
R.I.
a). Peralatan Pengujian
Dari beberapa peralatan pengujian yang dibutuhkan
pada penelitian ini, yang perlu diperhatikan adalah sebagai
berikut :
(i).Chamber Pengujian
Untuk pengujian performa kipas angin
diperlukan sebuah chamber yang tertutup sehingga
tidak ada angin dari luar yang masuk ataupun angin
dari dalam yang keluar. Chamber tersebut
berukuran panjang 6 meter, lebar 4,5 meter dan
tinggi 3 meter dengan penataan sebagai berikut :

Gambar 10. Alat ukur kecepatan angin

(iii).Power Meter
Power meter adalah alat untuk mengukur daya
listrik. Karena pada RSNI diperlukan alat yang
dapat mengukur daya listrik, tegangan listrik, arus
listrik, cos phi, frekwensi dan energy, maka dipilih
power meter dengan tipe xxxxx, seperti gambar
berikut :

Gambar 11. Alat ukur karakteristik daya

(iv).Power Supply
Power Supply digunakan untuk mengkondisikan
tegangan listrik terhadap kipas yang diuji agar
tegangan dan arus tetap stabil, karena jika langsung
menggunakan tegangan jala-jala listrik PLN tentu
akan sangat tidak stabil. Maka dipilih power suplly
dengan tipe xxxx untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, seperti gambar berikut :
Gambar 9. Pengaturan untuk pengujian

(ii).Anemometer
Anemometer adalah alat untuk mengukur
kecepatan udara. Pada SNI dipersyaratkan bahwa
anemometer yang digunakanberdiameter maksimal
10 cm. Oleh karena itu dipilih anemometer dengan
tipe xxxx, seperti gambar berikut :
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Gambar 12. Alat pengatur tegangan
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b). Metode Pengujian
Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai
berikut :
(i). Menyiapkan unit kipas angin sebagai objek uji.
Kipas angin ditempatkan sesuai dengan
gambar9. Kemudian dinyalakan selama 2 jam
terlebih dahulu sesuai metode dalam RSNI. Hal ini
bertujuan agar kipas angin sudah mencapai kondisi
stabil ketika dilakukan pengujian.
(ii). Pengukuran daya masukan.
Pengukuran
terhadap
daya
masukan
menggunakan power meter sesuai dengan
spesifikasi diatas. Da yang dicatat adalah harga ratarata.
(iii). Pengukuran kecepatan udara.
Kecepatan udara diukur pada tiap-tiap annulus.
Anulus adalah segmentasi dari keseluruhan udara
yang dipindahkan. Digambarkan sebagai berikut :

(v). Perhitungan nilai Servis.
Dirumuskan sebagai berikut :

c). Pengukuran Saat Uji Coba
Pengukuran yang dilakukan saat pengujian adalah
sebagai berikut :
1. Kecepatan aliran udara didalam chamber,
2. Daya yang disuplai untuk kipas angin,
3. Tegangan suplai, arus, faktor daya.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengujian didapat data-data sesuai rencana
penelitian dengan sebagai berikut :
TABEL 1. UJI DENGAN BALING-BALING NORMAL

Catatan : Nilai servis sebesar 0,86

Gambar 13. Skema annulus untuk pengujian

Pengukuran kecepatan aliran udara dilakukan
pada titik 20 mm dari aksis baling-baling ke kiri dan
ke kanan dan digeser horisontal ke kiri dan ke kanan
dengan jarak 40 mm. Pembacaan dilakukan setiap 2
menit. Rata-rata kecepatan aliran udara dari setiap
annulus (cincin melingkar) merupakan rerata
pembacaan pada setiap sisi kiri dan kanan aksis
terhadap pusat baling-baling.
(iv). Perhitungan air flow.
Air flow adalah keseluruhan udara yang
dipindahkan. Rerata kecepatan yang diperoleh di
tahap tiga diatas dikalikan dengan luasan annulus
merupakan total kapasitas aliran udara yang melalui
annulus tersebut.Jumlah aliran udara melalui semua
annulus sampai titik batas pembacaan merupakan
kapasitas aliran udara yang dapat dipindahkan oleh
kipas angin.
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TABEL2. UJI DENGAN MODIFIKASI BALING-BALING I
(PERTAMA)

Catatan : Nilai servis sebesar 1,16
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TABEL 3. UJI DENGAN MODIFIKASI BALING-BALING II
(KEDUA)

Nilai servis memberikan ankat terbesar juga pada tabel
2 yaitu untuk Modifikasi sirip I mendapatkan nilai uji
optimal sebagai hasil dalam penelitian ini.
Berdasarkan perhitungan untuk efisiensi maka
didapatkan besaran rata-ratanya.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kecepatan dan kapasitas aliran udara maksimum terjadi
pada axis anulus 26 dan 30 cm.
Nilai servis terbesar terjadi pada modifikasi Balingbaling I dengan nilai servis sebesar 1,16.Hasil penelitian
secara umum menunjukkan bahwa penambahan sirip pada
baling-baling dapat meningkatkan nilai servis / efisiensi
kipas angin sebesar rata-rata 20%.

Catatan : Nilai servis sebesar 1,01

Pada tabel 1, menunjukkan bahwa kapasitas udara yang
dipindahkan sebesar 39,58 m3/menit dan nilai servis 0,86 8
untuk baling-baling kondisi normal.
Pada tabel 2menunjukkan bahwa kapasitas udara yang
dipindahkan sebesar 53,18 m3/menit dan nilai servis 1,16
dengan modifikasi sirip I.
Pada tabel 3terlihat bahwa kapasitas udara yang
dipindahkan sebesar 46,08 m3/menit dan nilai servis 1,01
dengan modifikasi sirip II.
Nilai tabel 2 terjadi peningkatan kapasitas udara oleh
adanya tekanan akibat sirip sebesar ± 30 % (maksimum)
dari pada baling-baling normal.
Nilai tabel 3 terjadi penurunan disbanding tabel 2 tetapi
masih lebih besar dari pada baling-baling normal, sehingga
keadaan menunjukkan perbaikan performa pada kapasitas
udara yang dihembuskan.
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B. Saran
Untuk menghasilkan nilai servis yang optimal dapat
dilakukan pembentukan sirip yang lebih sempurna dalam
skala manufaktur oleh industri kipas angin.
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Abstrak— Temperatur memiliki efek yang signifikan pada bahan dan proses dalam sektor industri. Oleh karena itu, diperlukan suatu peralatan
monitoring temperatur yang cukup akurat dan sensitif. Fiber optik memiliki beberapa kelebihan, termasuk diameter kecil, ringan, tahan terhadap
interferensi elektromagnetik, dapat digunakan dalam lingkungan yang kurang ramah (seperti diletakkan di tegangan tinggi dan suhu tinggi),
sensitivitas tinggi dan kemampuan untuk merasakan serta mengirimkan informasi. Sensing suhu menggunakan serat optik dapat diimplementasikan
melalui berbagai cara struktur konfigurasi, misalnya adalah : Fiber Bragg Grating (FBG), macro-bend Singlemode-Fiber (SMF), struktur serat
Singlemode-Multimode-Singlemode (SMS) dan lain - lain. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu model perancangan dan analisa fiber optik
sebagai sensor temperatur serta dianalisa performansi sistemnya. Fiber optik yang digunakan adalah dari material gelas dengan model core
hemicircular 1000RF digunakan untuk mengukur suhu dengan range pengukuran 25°C - 200°C. Pada pengujian pendahuluan (displacement sensor),
sensitivitas paling baik berada pada range pengukuran 1800-14750 μm (area back slope) yaitu sebesar 0.00852 mV/μm, dengan nilai linearitas =
99.02020%.Pada pengujian inti, fiber optik sebagai sensor temperatur didapat sensitivitas sebesar 0.09587 mV/ oC di semua range pengukuran (25°C 200°C), dengan nilai linearitas = 99.02020%. Jangkauan dinamis dari operasi sensor, sensitivitas yang tinggi, kestabilan serta repeatability dari sistem
yang baik menjadi keuntungan utama dari sensor ini.

Kata kunci : sensor, temperatur, fiber optik
Abstract— Temperature has a significant effect on the materials and process in the industrial sector. Therefore, it is important to have a
temperature monitoring equipment that’s very accurate and sensitive. Fiber optics has several advantages, such as small diameter,
lightweight, resistant to electromagnetic interference, can be used in hazardous environment (as laid out in the high voltage and high
temperature), high sensitivity and the ability to sense and transmit information. Fiber optic temperature sensing can be implemented
through many configuration structure ways, such as : Fiber Bragg Grating (FBG), macro-bend Singlemode-Fiber (SMF), SinglemodeMultimode fiber-Singlemode (SMS) structure, and etc. This research aims to create a model of the design and analysis of optical fiber as a
temperature sensor and analyzed the performance of the system. The type of optical fiber is glass material with 1000RF hemicircular core
model, used to measure the temperature of the measurement range 25 ° C - 200°C. This type of glass fiber has a max specification
threshold at 250°C. In preliminary testing (displacement sensor), best sensitivity in the range 1800-14750 mm measurements (area back
slop) is equal to 0.00852 mV/mm, with a linearity value = 99.02020 %. At the main testing, fiber optic temperature sensors obtained as a
sensitivity of 0.09587 mV/°C at all measurement range (25°C - 200°C), with a linearity value = 99.02020 %. Dynamic range of the sensor
operation, high sensitivity, stability and repeatability of the system either into the main advantage of this sensor.
Keywords: sensor, temperature, optical fiber

I. PENDAHULUAN
Monitoring suhu merupakan hal yang penting untuk
memantau kondisi ruangan maupun perangkat tertentu.
Pada umumnya, pengukuran suhu dalam aplikasi industri
dapat dilakukan menggunakan sensor suhu elektrik
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konvensional seperti thermokopel, sensor temperature
junction, dektektor suhu resistansi atau thermistor. Namun,
sensor suhu secara konvensional tersebut memiliki
beberapa kelemahan, antara lain adalah :
 Jarak luas yang harus dilingkupi adalah kasus beberapa
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pengukuran terdistribusi
 Sensor dalam jumlah banyak harus diintegrasikan untuk
memonitor beberapa status sistem atau gradien
temperature
 Adanya interferensi elektromagnetik yang dapat
mengurangi Signal to Noise Ratio (SNR) secara
signifikan
 Lingkungan yang bersifat explosive (mudah meledak)
dan melarang penggunaan perangkat elektrik
 Diinginkannya suatu peralatan pemantauan dengan
struktur ringan dan low mass impact
Berbagai peralatan dan teknik pengukuran telah
dikembangkan untuk mencapai hasil pengukuran suhu
yang optimal dan akurat. Sensor suhu serat optik
menawarkan keuntungan yang unik, seperti : kekebalan
terhadap
gangguan
elektromagnetik,
stabilitas,
pengulangan, daya tahan terhadap lingkungan yang keras,
sensitivitas tinggi, resolusi tinggi, dan respon yang cepat
[4]. Selain itu, keuntungan menggunakan serat optik
lainnya yaitu dapat dimonitor dari jarak jauh,
dapatdihubungkan dengan sistem komunikasi data serta
dimensinyayang kecil dan ringan memudahkan
penginstalannya. Prinsip kerja sensor serat optik dapat
diklasifikasikan menjadi tigakategori yaitu berbasis pada
modulasi panjang gelombang,modulasi fase dan modulasi
intensitas [3].
Teknologi serat optik telah menjadi pengguna secara
signifikan terhadap teknologi optoelektronika dan industri
telekomunikasi fiber optik. Banyak komponen yang terkait
dengan industri ini sering dikembangkan untuk serat optik
aplikasi sensor. Sampai saat ini, sensor serat optik telah
banyak digunakan untuk memantau berbagai parameter
lingkungan seperti posisi, getaran, ketegangan, suhu,
kelembaban, viskositas, bahan kimia, tekanan, arus, medan
listrik dan beberapa faktor lingkungan lainnya.
(Fidanboylu, K dan Efendioglu, H. S., 2009)
Pada aplikasinya sebagai sensor temperatur, serat optik
akan dilewati cahaya dengan panjang gelombang tertentu
dan saat diberikan perlakuan dengan temperatur yang
berbeda akan menghasilkan perubahan respon pada
intensitas atau power dari cahaya yang dilewatkan tersebut
(T. Venugopalan et al, 2010).
II. BAHAN DAN METODA
A. Bahan
Karakteristik sensor didapat dari data-data yang diambil
selama pengujian, yaitu suhu dan rugi daya serat optik.
Sedangkan perubahan karakteristik serat optik dapat dilihat
dari : Panjang (L), Diameter core (a), dan Indeks bias
(n).Selanjutnya, akan didapatkan nilai sensitivitas dan
linearitas yang menunjukkan seberapa layak serat optik
tersebut menjadi sensor. Dalam hal perancangan, yang
perlu diperhatikan adalah elemen pengontrol suhu perlu
menggunakan alat yang lebih presisi dan tertutup agar
pengaruh suhu pada serat optik benar-benar terjaga dari
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pengaruh suhu lingkungan, sehingga data hasil pengukuran
lebih presisi.
Dalam penelitian ini diperlukan beberapa peralatan
utama, yaitu:
 Fiber Optic Multimode Hemicirculartipe probe
bundled, dengan jumlah Transmitting Fiber (TF) 1000
dan jumlah Receiving Fiber (RF) 1000
 Laser Source (sinar merah) dengan panjang gelombang
674 nm
 Silicon Photodetector, Newport,dengan optical
response : 400- 1000 nm
 Multimeter Digital
 Hotplate sebagai pemanas, Thermo Scientific, Voltage :
220 – 240 V
 Kit penyangga
Sedangkan bahan percobaannya antara lain:
 Logam aluminum panjang 5 cm, ø 0,5 cm dan Logam
kuningan 5 cm, ø 0,5 cm.
B. Metode
Prosedur kerja dari alur perancangan alat ini adalah
(Gambar 4) :
 Cahaya dari laser ditransmisikan sepanjang core
melalui fiber probe menuju permukaan logam
aluminium / kuningan yang menjadi target.
 Cahaya yang dipantulkan dari target memasuki
receiving fiber probe bundle dan langsung menuju
photodetector.
 Sinyal dari photodetector dikonversikan ke bentuk
voltage dan diukur oleh Digital Multimeter.

Gambar 4. Metode Kerja Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian Pendahuluan
Percobaan awal (Experimental Setup) dilakukan dengan
mengambil data fiber optik sebagai displacement sensor
menggunakan sensor tipe hemicircular 1000 RF. Rancang
bangun peralatan sensor terdiri dari sumber cahaya (light
source), sebuah probe fiber optic bundled, sebuah
photodetector
silikon,
serta
digital
multimeter.
Pengambilan data displacement dilakukan per 50 µm
pergeseran.
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pengukuran kelinearitasan dibagi menjadi 2 region yaitu :
Front slope dan Backslope. Performa mengenai fiber
displacement sensor ini akan dijelaskan lebih terperinci
pada Tabel 1 :
TABEL 1. NILAI SENSITIVITAS DAN LINEARITAS PADA FRONT
SLOPE DAN BACK SLOPE

Front slope
Sensitivity
(mV/μm)
0.01355

Gambar 5. Grafik Data Displacement Sebagai Pengujian Pendahuluan

Analisa menggunakan Model Pendekatan General
Exponential Model untuk keseluruhan range pengukuran.
Model ini merupakan satu rumpun model eksponensial,
dengan persamaan sebagai berikut :

Linearity
range (µm)
800 - 1650

Back slope
Sensitivity
(mV/μm)
0.00852

Linearity
range (µm)
1800 - 14750

 Persamaan Vout terhadap displacement untuk front slope
(Seperti yang ditunjukkan Gambar 4.3) :
y = 0.01355x + 275.10674
%Linearity Full Scale Output minimal= 99.30118%
 Persamaan Vout terhadap displacement untuk back slope
(Seperti yang ditunjukkan Gambar 4.4) :
y = -0.00852x + 312.72878
%Linearity Full Scale Output minimal= 99.02020%
 Batas linearity yang digunakan untuk menentukan
linearity range dan persamaan regresi linear :
%Linearity Full Scale Output ≥ 99%

Gambar di atas menunjukkan hasil pengukuran pada
kondisi temperatur ruangan, dimana tegangan output
diukur pada gap antara fiber probe dan end surface dari
batang aluminium / kuningan. Fiber menerima pantulan
cahaya maksimum ketika gap-nya 0 (belum adanya
aktivitas pergeseran menjauh) dan demikian seterusnya
intensitas cahaya pantulan akan terukur maksimum pada
posisi peak (sesuai yang tertera pada grafik). Selanjutnya,
intensitas cahaya pantulan yang terukur akan berkurang
secara hampir linear pada saat jarak / gap bertambah.

Gambar 7. Grafik Analisa Kelinearitasan Sensor Area Front slope

Gambar 6. Grafik Hubungan Tegangan Output Terhadap Displacement

Gambar diatas menunjukkan analisa data hubungan
tegangan output terhadap displacement / pergeseran sensor
fiber optik bundle yang bergerak menjauh. Analisa
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Gambar 8. Grafik Analisa Kelinearitasan Sensor Area Back slope
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa grafik linear di
semua range pengukuran (25 - 200°C).

Gambar 9. Grafik Kestabilan Tegangan Output pada Nilai Terendah dan
Tertinggi

Pengukuran kestabilan dari sensor diukur dan diamati
kembali untuk periode 400 detik dengan pengamatan tiap
20 detik. Didapat standard deviasinya adalah 0,14% untuk
tegangan output terendah sebesar 150,8 mV dan 0,01%
untuk tegangan output tertinggi. Fluktuasi pengukuran
yang relatif kecil dari sinyal output ini kemungkinan
dikarenakan :
• Kondisi ambient yang tidak stabil
• Waktu reaksi dari sensor
Untuk memperbaiki sensitivitas dari sensor, sebaiknya
cahaya pada ruangan (ambient) harus dijaga agar tetap
konstan dan koneksi antara detektor dan receiving fiber
bundle tercover oleh black paper cover.
B. Pengujian Inti
Pengujian inti dilakukan dengan mengambil data fiber
optik sebagai temperature sensor menggunakan sensor tipe
hemicircular 1000 RF. Rancang bangun peralatan sensor
terdiri dari sumber cahaya (light source) berupa laser
merah dengan panjang gelombang 674 nm, sebuah probe
fiber optic bundled, sebuah photodetector silikon, digital
multimeter, hotplate sebagai piranti pemanas, serta logam
aluminium dan kuningan dengan Φ 0,5 cm panjang 5 cm.
Pengambilan data dilakukan per kenaikan suhu 20°C
(dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11).

Gambar 11. Grafik Hubungan Tegangan Output Terhadap Suhu (Logam
Kuningan)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa grafik linear di
range pengukuran 40 - 200°C. Data pengukuran di suhu
25°C karena dianggap outlier, kemungkinan dikarenakan
pada saat awal pengukuran sistem belum stabil.
Persamaan dari Linear Thermal Expansion dari batang
logam adalah :
ΔL = α L0 ΔT
Dimana ΔL adalah variasi panjang batang, L0 adalah
panjang awal, α adalah koeffisien thermal linear dari
batang logam (untuk aluminium = 23 x 10-6/°C dan untuk
kuningan = 19 x 10-6 /°C) . Berdasarkan persamaan
tersebut, terdapat hubungan linear antara tegangan output
dan pergeseran yang terjadi karena perubahan temperatur
bahan logam (aluminium dan kuningan). Ketika temperatur
bertambah, pantulan pada aluminium / kuningan juga akan
bertambah. Oleh karena itu, sensitivitas bertambah ketika
temperatur pada aluminium / kuningan dinaikkan ketika
menjaga linearitas dari output sensor. Sumber penyebab
error dari operasi sensor kemungkinan disebabkan oleh :
fluktuasi sumber cahaya, pengaruh cahaya dari luar serta
getaran mekanik di sekitar.
TABEL 2. KARAKTERISTIK SENSOR UNTUK PENGUKURAN
SUHU

Gambar 10. Grafik Hubungan Tegangan Output Terhadap Suhu (Logam
Aluminium)
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 Persamaan Vout terhadap suhu:
y = -0.09587x + 256.83403
%Linearity Full Scale Output minimal= 99.02020%
 Batas linearity yang digunakan untuk menentukan
linearity range dan persamaan regresi linear,
%Linearity Full Scale Output ≥ 99%
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TABEL 3. KARAKTERISTIK SENSOR UNTUK PENGUKURAN
SUHU

 Persamaan Vout terhadap suhu:
y = -0.02883x + 85.16
%Linearity Full Scale Output minimal= 99.63361%
 Batas linearity yang digunakan untuk menentukan
linearity range
dan persamaan regresi linear,
%Linearity Full Scale Output ≥ 99%

3. Pada pengujian inti, fiber optik sebagai sensor
temperatur didapat sensitivitas sebesar 0.09587 mV/oC
di semua range pengukuran (25°C - 200°C), dengan
nilai linearitas = 99.02020%.
4. Jangkauan dinamis dari operasi sensor, sensitivitas
yang tinggi, kestabilan serta repeatability dari sistem
yang baik menjadi keuntungan utama dari sensor ini.
Sedangkan keuntungan tambahannya adalah design
yang simpel, murah dalam hal fabrikasi dan mudah
dalam pengaplikasian.
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Abstrak— Seterika listrik adalah peranti listrik rumah tangga yang apabila beredar dipasaran wajib lulus uji sesuai SNI IEC 603351:2009 tentang persyaratan umum uji keselamatan dan SNI IEC 60335-2-3:2009 tentang persyaratan khusus untuk seterika listrik.
Klausal standard yang paling sering terjadi kegagalan pada proses pengujian adalah klausal 11 tentang pemanasan dan klausal 19
tentang uji operasi abnormal. Pengujiandilakukan untuk mengetahui perubahan suhu yaitu klausal 11 pada saat penggunaan normal
dan klausal 19 pada saat thermostat dihubungsingkatkan. Pengaruh keberadaan dan kinerja komponen termostat dan thermal fuse
menjadi topik yang dibahas pada penulisan ini. Cara kerja termostast sebagai pengatur suhu yang bekerja secara otomatis
berdasarkan prinsip umpan balik dan thermal fuse untuk menurunkan atau memutus arus yang masuk kedalam termostat secara
simultan dan periodik apabila telah melebihi batas ambang kapasitasnya sehingga menghindari resiko kebakaran dan pengaruh
buruk lainnya terhadap keselamatan pengguna. Hasil pengujian perubahan suhu terhadap 9 buah piranti seterika listrik yang
terekam pada alat hybrid recorder pada klausal 11 terlihat bahwa sebagian besar bentuk grafik mendekati lurus yang menunjukkan
bahwa termostat berfungsi dengan baik sedangkan pada klausal 19 terlihat sebagian besar bentuk grafik selalu naik hingga waktu
tertentu mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa thermal fuse bekerja menurunkan atau memutus arus yang berlebihan.
Kata kunci : seterika listrik, uji pemanasan, uji operasi abnormal, termostat, thermal fuse
Abstract— Electric iron is electric household appliances that if in the market shall be tested in accordanceon SNI IEC 60335-1:2009
about the general requirements for safety testing and ISO IEC 60335-2-3:2009 about special requirements for electric iron. The most
often failure of standard clause in the testing process is clause 11 about heating testing and clause 19 about abnormal operation testing.
Testing is done to determine temperature rise clause 11 during normal use and clause 19 when thermostat are short circuited. Influence of
the presence and performance thermostat and thermal fuse components become a topic that is discussed in this paper. How it works of
thermostat as temperature control that works automatically based on the principle of feedback and thermal fuse to lose or break the
current into the thermostat simultaneously and periodically if it has exceeded the threshold limit of its capacity to avoid t he risk of fire and
other bad influences on the user safety. The test results of temperature rise on 9 sample electric iron are recorded on hybrid recorder
instrument at clause 11 looks that most graphically chart approaches straightwhich indicate that thermostat is functioning properly while
at clause 19 looks that most graphically chart is always up until a certain time has decreased which indicate that thermal fuse working
lose or break excessive current
Keyword : electric iron, heating testing, abnormal operation testing, thermostat, thermal fuse
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I. PENDAHULUAN
Seterika listrik merupakan peralatan listrik yang umum
digunakan dalam rumah tangga. Seterika Listrik
mempunyai fungsi untuk menghaluskan pakaian kusut.
Caranya adalah menggunakan gabungan panas dan tekanan
untuk menghilangkan kusut. Pada dasarnya ada dua jenis
seterika listrik yaitu otomatis dan non otomatis. Jenis
seterika listrik otomatis memiliki satu pengaturan untuk
mengendalikan suhu dari elemen sehingga menyesuaikan
suhu dari seterika. Suhu seterika perlu dikendalikan karena
pada masa kini pakaian menggunakan berbagai jenis kain,
seperti katun, linen, sutra dan sebagainya. Maka untuk
menyesuaikan suhu yang dibutuhkan pada setiap jenis kain
digunakan pengendali suhu[1].
Seterika listrik pada dasarnya memanfaatkan perubahan
energi dari listrik menjadi panas. Energi panas itulah yang
kemudian dimanfaatkan untuk menghaluskan permukaan
pakaian yang kusut. Akan tetapi, tentunya perubahan
energi listrik dari seterika tidak terjadi begitu saja. Ada
beberapa komponen yang mendukung cara kerja seterika
lisrik sehingga dapat menghasilkan panas. Komponen
utama pada seterika listrik yaitu elemen pemanas, plat
dasar (alas/sole plat), besi pemberat, selungkup penutup,
pemegang, kabel penghubung, lampu dan pengatur on-off
panas [2].
Bila seterika listrik dihubungkan ke sumber tegangan
listrik dan dihidupkan (ON), maka arus listrik mengalir
melalui elemen pemanas. Dengan adanya arus listrik yang
mengalir ini, elemen pemanas membangkitkan panas.
Panas ini kemudian disalurkan secara konduksi pada
permukaan dasar seterika (permukaan yang digunakan
untuk melincinkan pakaian /
sole plat). Panas yang
dibangkitkan ini akan terus meningkat bila arus listrik terus
mengalir. Oleh karena itu, bila seterika tidak dilengkapi
dengan pengatur suhu untuk mencegah terjadinya panas
berlebih maka seterika harus diputuskan dari sumber
listriknya dan disambungkan kembali bila suhu mulai
kurang. Demikian kondisi ini terjadi secara berulang.
Namun bila seterika sudah dilengkapi dengan pengantur
suhu maka seteria akan memutuskan aliran lisriknya secara
otomatis setelah mencapai maksimal. Sebaliknya bila suhu
menurun sampai nilai tertentu, seterika secara otomatis
menghubungkan aliran listriknya. Demikianlah siklus kerja
otomatis ini berulang [3].
Perubahan bentuk energi dihasilkan rangkaian oleh
rangkaian listrik yang memiliki hambatan cukup besar.
Elemen pemanas membangkitkan panas secara bertahap
dan seterika listrik modern sudah dilengkapi dengan
komponen yang disebut termostat. Dengan adanya
komponen ini dalam rangkaian listrik maka panas yang
dikehendaki oleh pengguna dapat diatur dan stabil sehingga
tidak menyebabkan timbulnya panas berlebih yang dapat
memicu kebakaran pada elemen. Arus listrik mengalir dari
sumber tegangan menuju lampu, kemudian langsung ke
saklar bimetal. Pada sistem saklar ini, ketika kedua logam
tersebut kontak maka arus akan terus mengalir menuju
elemen pemanas yang terdiri dari lilitan kawat sebagai
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bentuk resistor. Saklar yang kontak tersebut menyebabkan
rangkaian tertutup dan seterika akan mengalami pemanasan
pada tingkatan tertentu. Ketika panas yang ditentukan telah
mengalami maksimal maka secara otomatis termostat pada
rangkaian saklar akan bekerja. Rangkaian akan terputus
karena prinsip bimetal menyebabkan salah satu logam
mengalami pemuaian dan menyebabkan saklar terbuka.
Akibatkan tidak ada arus yang mengalir serta lampu
indikator akan mati. Hal tersebut digunakan agar tidak
menimbulkan overheat (panas berlebih) pada elemen
pemanas sehingga tidak mengalami kerusakan maupun
terbakar. Jadi sebenarnya prinsip rangkaian seterika listrik
sebenarnya sederhana [2].
Seterika listrik adalah peranti listrik rumah tangga yang
apabila beredar dipasaran wajib lulus uji sesuai SNI IEC
60335-1:2009 tentang persyaratan umum uji keselamatan
[4] dan SNI IEC 60335-2-3:2009 tentang persyaratan
khusus untuk seterika listrik [5]. Klausal standard yang
paling sering terjadi kegagalan pada proses pengujian
adalah klausal 19 tentang operasi abnormal. Penyebab
yang sering terjadi adalah kurang maksimalnya fungsi
komponen termostat sebagai pengatur panas dari arus
berlebihan dikarenakan kesalahan pengoperasian sehingga
terjadi percikan api dan bahaya kebakaran lainnya yang
mengancam keselamatan penggunanya. Permasalahan yang
sering terjadi adalah keterbatasan pengetahuan konsumen
terhadap pentingnya keberadaan dan kapasitas kemampuan
termostat pada berbagai macam seterika listrik yang
beredardipasaran serta kurangnya pengawasan terhadap
pengunanaan label berlogo SNI sebagai standard mutu
produk yang telah diberlakukan secara wajib.
Penentuan parameter yaitu persentase kenaikan suhu
termostat dibandingakan batas ambang yang terdapat pada
penandaannya dan waktu respon untuk menurunkan arus
yang masuk pada termostat yang hasilnya menjadi acuan
nilai aman terhadap kinerja termostat menjadi state of the
art pada penulisan ini. Tujuan penulisan ini adalah
mengetahui kapasitas kemampuan termostat dan termal
fuse untuk mengamankan piranti seterika listrik terhadap
pemanasan berlebihan danbahaya keselamatan pengguna
seperti timbul api, logam yang meleleh dan gas yang
berbahaya akibat kesalahan pengoperasian atau hal lainnya
II. TINJAUAN DAN PEMBAHASAN
Termostat adalah suatu komponen pengatur suhu yang
bekerja secara otomatis berdasarkan prinsip umpan balik.
Pada sistem umpan balik yang menggunakan termostat,
tinggi atau rendahnya suhu yang diatur dibandingkan
dengan suatu acuan. Apabila suhu tidak sesuai dengan suhu
acuan maka termostat akan bekerja mengirimkan sinyal
listrik untuk menurunkan atau menaikkan suhu sesuai
kebutuhan. Termostat bimetal merupakan termostat yang
sederhana tetapi sangat efektif [6].
Termostat tersusun dari bahan bimetal yaitu lempengan
dua logam yang berbeda koefisien muai panjangnya.
Kedua logam disatukan menjadi satu lempengan. Apabila
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lempengan logam ini terkena panas maka salah satu akan
memuai lebih dahulu sehingga lempengan tadi
membengkok. Arah bengkok ini kemudian dimanfaatkan
untuk melepas atau menghubungkan kontak. Jadi apabila
panas berlebihan maka kontak memutus sehingga elemen
panas tidak lagi dialiri arus listrik sebaliknya apabila
suhunya turun dan mengembalikan posisi logam maka
kontak akan menghubung kembali dan arus lisrik kembali
mengalir ke elemen pemanas. Dengan demikian kondisi
panas seterika dapat dipertahankan pada panas tertentu
sesuai dengan yang diinginkan melalui pengatur tombol
panas. Skema pengatur panas diperlihatkan sesuai gambar
1 [7].

Gambar 1. Pengatur panas pada seterika listrik

Mekanisme perpindahan kalor yang terjadi pada setrika
listrik terdapat pada kontak langsung antara elemen
pemanas dengan alas setrika. Panas akan merambat dari
elemen pemanas secara konduksi menuju ke alas setrika
karena panas ditransfer tanpa adanya perpindahan massa di
antara kedua logam tersebut. Untuk memindahkan arus
listrik atau muatan listrik diperlukan usaha listrik sebesar :
[8]
W = usaha listrik dalam joule = watt detik
V = tegangan listrik dalam dalam volt (V)
Q = jumlah muatan listrik dalam dalam coulomb (C)
Daya listrik adalah usaha listrik tiap satuan waktu :

Jika R adalah konstan, maka grafik
digambarkan dalam Grafik 1 sebagaiberikut :
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dapat

Grafik 1. Korelasi daya fungsi arus saat R konstan

Pada SNI IEC 60335-1:2009 pada klausal 11.1
menyebutkan bahwa Peranti harus tidak menimbulkan suhu
yang berlebihan pada penggunaan normal dan klausal 19.1
menyebutkan bahwa peranti harus berkontruksi sedemikian
sehingga resiko kebakaran, kerusakan mekanis yang
merusak keselamatan atau pelindung terhadap kejut listrik
sebagai akibat operasi abnormal atau kecerobohan dapat
dihindari sejauh dapat dihindari. Peralatan yang digunakan
adalah :
 Digital Power meter
 Thermo Recorder
 Stabilizer Voltage
 Slide Regulator
 Thermocuple
 Multimeter
 Test Corner
Pengujian operasi abnormal pada peranti seterika listrik
yang paling sering terjadi kegagalan adalah pada klausal
19.4 yang menyebutkan bahwa peranti dioperasikan seperti
pada klausul 11 tetapi pada daya masukan nominal, semua
kendali pembatas suhu yaitu thermostat dihubungsingkatkan
selama pengujian klausul 11 (SNI 04-6292.2.3-2003)
Metode dan teknik pngukuran yang digunakan pada
klausal 11 adalah :
- setrika ditempatkan di atas dudukannya di atas
lantai pojok uji dan jauh dari dinding
- Setrika selain setrika nirkabel senur, juga diuji
dengan pelat dasar setrika pada posisi horizontal
yang ditempatkan pada penyangga logam berkaki
tiga yang mempunyai tinggi sekurang-kurangnya
100 mm.
- Power input (daya) pada contoh uji x 1.15,
kemudian atur slidge regulator untuk menaikan
power input (daya) sesuai hasil perkalian.
- Operasikan Thermo Recorder pada setingan kondisi
maksimal bersamaan dengan menekan tombol
record pada Thermo Recorder.
- Biarkan sampai kondisi stabil tercapai, durasi
pengoperasian produk disesuaikan dengan kondisi
yang paling tidak menguntungkan dari penggunaan
normal. (± 2 jam).
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Setelah kondisi stabil tercapai, catat suhu yang
terukur dan bandingkan dengan Tabel 1.
Metode dan teknik pengukuran yang digunakan pada
klausal 19 adalah :
- Letakkan sampel uji dengan posisi berdiri diatas
lantai test corner .
- Tempelkan thermocouple pada titik yang
ditunjukkan Tabel 1.
- Operasikan thermo recorder.
- Lakukan pengukuran seperti pada uji kenaikan
temperature dengan metode pengukuran dengan
tegangan suplai sesuai tegangan kerja dari PTC
yang digunakan, biarkan sampai kondisi saturasi
tercapai.

-

-

-

Pengujian dilakukan pada tegangan pengenal
sampai kondisi saturasi tercapai (± 1 jam). Atau
selama kondisi yang mungkin saat pemakaian
normal tapi hanya satu siklus operasi dan hanya jika
kegagalan tidak dapat dirasakan oleh pemakai,
seperti perubahan temperatur.
Setelah pengoperasikan kondisi gagal tercapai,
matikan semua peralatan uji dan produk uji, biarkan
beberapa saat pada suhu ruang (±1 jam) kemudian
lakukan pengujian kekuatan dielektrik pada suhu
ruang dan uji tegangan sisa pada pin AC cord.
Catat hasil pengukuran suhu dan bandingkan
dengan Tabel 2.

TABEL 1. KENAIKAN SUHU NORMAL MAKSIMUM

Bagianuji
Suhusekitar dari sakelar, termostat dan pembatassuhu :
- tanpatanda T
- dengantanda T
Terminal, termasuk terminal pembumian, untukkonduktorluar dari
perantistasioner, kecualijikadilengkapidengansenursuplai
Kayu pada umumnya
- Penyangga kayu, dinding, langit-langit dan lantai dari sudut uji dan
kabinet kayu:
 peranti stasioner yang memungkinkan untuk dioperasikan
secara terus- menerus untuk jangka waktu lama
 peranti lainnya

Kenaikansuhu (K)
30
T-25
60

65
60
65

TABEL 2. KENAIKAN SUHU MAKSIMUM ABNORMAL

Bagianuji
Kenaikansuhu (K)
Dinding, langit – langit dan lantai dari sudutuji a
150
Insulasikabelsenursuplai daya a
150
Insulasi tambahan dan insulasi yang diperkuat selain dari bahan – bahan
1,5 kali batasan pada kenaikan suhu kondisi
thermoplastik b
normal
a
Untuk peranti yang dioperasikan motor kenaikan suhu tidak ditetapkan
b
tidak ada batasan khusus untuk isolasi tambahan dan isolasi diperkuat pada bahan thermoplastik tetapi jika ditentukan bahan
tersebut harus lulus uji ball presure

Setelah pengukuran pengujian operasi abnormal
dilakukan maka yang menjadi keputusan terhasap
kelulusan piranti adalah :
 Temperatur yang terukur harus tidak melebihi dari
nilai yang ditentukan pada Tabel 1 pada klausal 11
dan Tabel 2 pada klausal 19.
 Untuk bagian yang dapat disentuh (seperti pin AC
cord) disuplai pada tegangan ekstra rendah tegangan
yang terukur tidak melebihi 42,4 Vp a.c atau 42,4
Vd.c.
 Pada klausal 19, selama kondisi operasi abnormal
disimulasikan harus tidak timbul api, ada logam
yang meleleh dan ada racun atau gas yang
berbahaya.
Metode ilmiah yang digunakan pada penulisan ini
adalah menjelaskan pengujian operasi abnormal pada
piranti seterika listrik yang menggunakan thermostat dan
thermal fuse. Dari hasil pengujian yang digambarkan
berupa grafik kenaikan suhu dapat diketahui pengaruh
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keberadaan dan pentingnya kemampuan termostat dan
thermal fuse. Parameter yang menjadi acuan tingkat
kapasitas terhadap karakteristik sesuai penandaannya
adalah :
 Perubahan suhu yang terpasang pada termostat dan
sebagian bagian plastik seperti penutup terminal
untuk memperoleh suhu maksimal (0C) dan selisih
suhu maksimal hasil pengukuran dengan batas
ambang penandaan (0C) pada pengujian klausal 11
 Perubahan suhu yang terpasang saat termostat
dihubung singkat pada senur suplai, plastik pada
bodi, dudukan, pengangan / handle, knob, lantai,
dinding untuk memperoleh suhu maksimal (0C)
pada waktu tertentu dan setelah mendapatkannya
maka suhu bergerak turun hingga piranti dimatikan
sesuai pengujian klausal 19. Pengujian ini untuk
mengetahui fungsi thermal fuse sebagai penurun
atau memutus arus bila suhu berlebihan.
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Parameter ini dianggap penulis untuk menentukan
tingkat keselamatan penggunan pada pemakaian seterika
listrik dengan tidak timbul api, bagian yang meleleh dan
gas yang berbahaya serta tidak melebihi suhu maksimal
sesuai Tabel 1 dan Tabel 2 selama pengujian.
Untuk mengetahui kinerja thermostat dan thermal fuse
maka dilakukan pengujian sesuai klausal 11.8 dan 19.7

pada SNI IEC 60335-1:2009 tentang persyaratan umum uji
keselamatan [4] dan SNI IEC 60335-2-3:2009 tentang
persyaratan khusus untuk seterika listrik[5] untuk beberapa
peranti seterika listrik dengan berbagai daya masukan,jenis
thermostat dan jenis thermal fuseyang berbeda. Data dari
sampel atau contoh uji yang digunakan untuk pengujian
adalah sesuai tabel berikut :

TABEL 3. DATA SAMPLE PIRANTI SETERIKA LISTRIK UNTUK PENGUJIAN

No. Sample
Piranti
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DayaMasukan
(Watt)
300
300
320
350
300
300
300
300
300

PenandaanpadakomponenTermostat
2500C ; 250 V ; 10 A
2500C ; 250 V ; 10 A
Penandaantidakada
Penandaantidakada
Penandaantidakada
250V – 10 A; T 250
Penandaantidakada
2500C ; 250 V ; 10 A
Penandaantidakada

Pengujian klausal 11 tentang pemanasan dilakukan
dengan melihat perubahan suhu yang telah terpasang
thermocouple pada sekitar thermostat, senur suplai, knop,
pengangan / handle, plastik pada bodi, dan dinding / lantai
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Penandaanpadakomponen
Thermal Fuse
2300C ; 250 V ; 10 A
2500C ; 250 V ; 10 A
3080C
3080C
Tidak ada thermal fuse
2400C; 10 A ; 250V
98°C; 250V; 10A
2300C ; 250 V ; 10 A
2500C ; 250 V ; 10 A

kayu. Setelah dilakukan pengujian sesuai metode
pengukuran pada bab 3, didapatkan grafik untuk 9 buah
peranti seterika listrik adalah sebagai berikut :

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

(g)

(h)

Grafik 2. Hasil pengukuran perubahan suhu pada pengujian
klausal 11 pada 9 buah seterika listrik
(a) peranti 1
(d) peranti 4
(g) peranti 7

(b) peranti 2
(e) peranti 5
(h) peranti 8

(c) peranti 3
(f) peranti 6
(i) peranti 9

(i)

Berdasarkan Grafik 2 tentanghasil pengukuran
perubahan suhu klausal 11 diatas menunjukkan bahwa :
 Kemampuan dan kapasitas thermostat terlihat pada
penandaannya. Suhu maksimal yang diperoleh harus
sesuai dengan Tabel 1 yaitu apabila T-25 dan apabila
tidak terlihat pada penandaannya maka suhu maksimal
adalah 300C. Termostat berfungsi mengatur suhu yang
bekerja secara otomatis berdasarkan prinsip umpan
balik. Lempengan logam akan membengkok jika
terkena panas berlebihan dan memutus kontak sehingga
elemen panas tidak lagi dialiri arus listrik. Apabila
suhunya turun maka lempengan logam kembali ke
posisi awal dan menghubung kembali arus lisrik
mengalir ke elemen pemanas lagi.
 Pada Grafik 1 terlihat bahwa perubahan suhu pada
waktu tertentu terlihat stabil. Hal ini menunjukkan
termostat berfungsi dengan baik. Semakin mendekati
lurus bentuk grafik maka kapasitas thermostat semakin
baik. Dikarenakan bahan lempengan logam mempunyai
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kualitas baik dengan koefisien muai yang mampu
merespon cepat perubahan suhu dari masukan sinyal
pada saklar kendali suhu dan keluaran panas yang
dihasilkan oleh soleplate / elemen pemanas seterika
listrik.
 Pada piranti 5 dinyatakan gagal pengujian dikarenakan
tidak ada penandaaan pada thermostat sehingga sesuai
standard SNI IEC 60335-1:2009 menyatakan suhu
maksimal 300C. Pada Grafik 1 terlihat pada piranti 5
mempunyai suhu maksimal 910C dan perubahan suhu
juga menunjukkan mempunya amplitudo yang terlalu
besar.
Pengujian klausal 19 tentang kondisi abnormal
dilakukan dengan melihat perubahan suhu yang telah
terpasang thermocouple padasenur suplai, plastik pada
bodi, dudukan, pengangan / handle, knob, lantai, dinding.
Setelah dilakukan pengujian sesuai metode pengukuran
pada bab 3, didapatkan grafik untuk 9 buah peranti seterika
listrik adalah sebagai berikut :
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)
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Grafik 3. Hasil pengukuran perubahan suhu pada pengujian
klausal 19 pada 9 buah seterika listrik:
(a) peranti 1
(b) peranti 2
(c) peranti 3
(d) peranti 4
(e) peranti 5
(f) peranti 6
(g) peranti 7
(h) peranti 8
(i) peranti 9

(i)
TABEL 4. NILAI NOMINAL SUHU MAKSIMAL, SELISIH TERHADAP BATAS AMBANG PENANDAAN PADA THERMAL FUSE
No. Sample
Piranti

Suhu penandaan
(0C)

Suhu maksimal hasil
pengukuran (0C)

Selisih suhu maksimal hasil pengukuran dengan batas
ambang penanndaan (0C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

230
250
308
308
240
240
98
230
250

68
330
83
103
>131
49
52
102
92

-162
+80
-225
-205
Piranti terbakar
-191
-46
-128
-216

Berdasarkan Grafik 3 tentang pengukuran perubahan
suhu pada pengujian klausal 19 dan Tabel 4 tentang nilai
nominal suhu maksimal, selisih terhadap batas ambang
penandaan pada thermal fuse diatas menunjukkan bahwa :
 Thermal fuse bekerja menurunkan atau memutus arus
yang masuk kedalam thermostat secara simultan dan
periodik apabila telah melebihi batas ambang kapasitas
thermal fuse sesuai penandaanya sehingga bentuk
grafik yang selalu naik dan turun.
 Pada piranti 2 suhu maksimal yang terukur melebihi
ambang batas pada penandaan thermal fuse tetapi
thermal fuse mampu memutus arus sehingga
dinyatakan lulus uji operasi abnormal dikarenakan tidak
timbul api, ada logam yang meleleh dan ada racun atau
gas yang berbahaya.
 Pada piranti 5 sengaja dimatikan dari sumber AC. Hal
tersebut dilakukan dikarenakan timbul api, gas dan ada
logam yang meleleh yang terlihat pada gambar 2
sehingga mengancam keselamatan pengguna dan
produk tersebut dinyatakan gagal uji operasi abnormal.

Gambar 2. Foto produk gagal uji operasi abnormal pada peranti seterika
listrik yang tidak menggunakan thermal fuse

IV. KESIMPULAN
1. Termostat adalah suatu komponen pengatur suhu yang
bekerja secara otomatis berdasarkan prinsip umpan
balik. Pada sistem umpan balik yang menggunakan
termostat, tinggi atau rendahnya suhu yang diatur
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dibandingkan dengan suatu acuan. Sedangkan Thermal
fuse bekerja menurunkan atau memutus arus yang
masuk kedalam thermostat secara simultan dan periodik
apabila telah melebihi batas ambang kapasitasnya.
2. Pada grafik terhadap 9 piranti seterika listrik pada
pengujian klausal 11 terlihat bahwa perubahan suhu
pada waktu tertentu sebagian besar terlihat stabil. Hal
ini menunjukkan bahwa termostat berfungsi dengan
baik. Semakin mendekati lurus bentuk grafik maka
kapasitas thermostat semakin baik. Sedangkan pada
grafik pengujian klausal 19 terlihat grafik terlihat naik
hingga waktu tertentu mengalami penurunan. Hal ini
menunjukkan bahwa thermal fuse bekerja menurunkan
atau memutus arus yang berlebihan.
3. Pada pengujian piranti 5 dinyatakan gagal pengujian
klausal 11 dikarenakan tidak ada penandaaan pada
thermostat sehingga sesuai standard SNI IEC 603351:2009 menyatakan suhu maksimal 300C. Pada Grafik 1
terlihat pada piranti 5 mempunyai suhu maksimal 910C
dan perubahan suhu juga menunjukkan mempunya
amplitudo yang terlalu besar. Pada pengujian klausal 19
juga dinyatakan gagal pengujian dikarenakan piranti
tidak dilengkapi thermal fuse yang menyebabkan suhu
melebihi batas dikarenakan arus berlebihan sehingga
timbul api, gas dan ada logam meleleh yang
mengancam keselamatan pengguna.
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Abstrak— Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya merupakan suatu lembaga dibawah naungan Kementrian
Perindustrian yang bertanggung jawab dalam hal manajemen mutu dan standardisasi mutu di Indonesia. Dalam penelitian ini akan
dilakukan peramalan jumlah permintaan pengujian sampel untuk bulan Agustus-September 2014 di laboratorium Kimia dan Fisika
milik Baristand Industri Surabaya. Data permintaan pengujian sampel yang digunakan adalah data bulan Januari 2011 sampai
dengan Juni 2014 yang dibagi menjadi data training dan data testing. Metode peramalan yang digunakan adalah metode ARIMA
yang sesuai dengan metodologi Box-Jenkins dengan langkah-langkah analisis meliputi identifikasi, estimasi parameter, uji diagnostik,
dan peramalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laboratorium yang memperoleh permintaan pengujian sampel dan parameter
terbanyak adalah laboratorium Kimia dan laboratotium Fisika, namun kedua laboratorium tersebut merupakan laboratorium
dengan persentase keterlambatan tertinggi daripada laboratorium lainnya. Model terbaik untuk meramalkan permintaan pengujian
sampel dan parameter di laboratorium Kimia Baristand Industri Surabaya pada April-Juni2014 adalah AR(1) dengan hasil
peramalan secara berturut-turut sebesar 124,908; 123,654 dan 123,145. Sedangkan model ARIMA(0,1,1) tidak cukup baik untuk
meramalkan permintaan pengujian sampel dan parameter di laboratorium Fisika Baristand Industri Surabaya pada April-Juni2014
dikarenakan memiliki hasil peramalan yang tidak mendekati data aktualnya.
Kata kunci : peramalan, ARIMA, permintaan pengujian sampel
Abstract— Institute for Research and Standardization (Baristand) of Industry Surabaya is an institution under the Ministry of Industry
that responsible for quality management and quality standardization in Indonesia. This study will forecast total demand of samples testing
on August-September 2014 in laboratory of Chemistry and Physics Baristand Industrial Surabaya. Data that used in this study is the
demand data in January 2011 to June 2014 were divided into training data and testing the data. Forecasting method that used in this study
is ARIMA Box-Jenkins methodology with analysis steps include the identification, parameter estimation, diagnostic testing, and
forecasting. The results showed that Chemistry and Physics laboratories received most of samples and parameters, but both laboratories
have the highest percentage of delays than other laboratories. The best model to predict demand of sample testing in Chemistry laboratory
of Baristand Industry Surabaya on April-Juni 2014 is AR (1) with the results of forecasting is 124.908, 123.654 and 123.145. ARIMA
(0,1,1) is not good enough to predict demand of sample testing in Physics laboratory of Baristand Industry Surabaya on April-Juni 2014
because the forecasting results have not approached the actual data.
Keywords: forecast., ARIMA, demand of sample testing
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I. PENDAHULUAN
Kualitas merupakan salah satu prioritas utama bagi
konsumen dalam memilih suatu produk. Pengetahuan
masyarakat mengenai kualitas produk mendorong para
produsen untuk berlomba-lomba menciptakan produk
berkualitas sesuai dengan kebutuhan para konsumennya.
Selain itu kualitas juga memegang peranan penting dalam
manajemen operasi suatu perusahaan karena kualitas suatu
produk menyangkut reputasi perusahaan, kehandalan
produk, dan kekuatan dalam persaingan dengan perusahaan
pesaing. Oleh karena itu, untuk mewujudkan jaminan
kualitas/mutu diperlukan suatu sistem yang saat ini dikenal
sebagai sistem standardisasi mutu.
Sistem standardisasi mutu yang diterapkan di Indonesia
diantaranya adalah Standar nasional Indonesia (SNI) dan
sistem standar yang diterbitkan oleh International
Organization of Standardization (ISO). Tujuan penerapan
standardisasi mutu selain untuk mewujudkan jaminan mutu
produk juga dapat memberikan perlindungan terhadap
produsen, konsumen, dan masyarakat dalam hal kesehatan,
keamanan, keselamatan, serta pelestarian lingkungan.
Kementrian Perindustrian sebagai lembaga yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
perindustrian memiliki tanggung jawab dalam hal
standardisasi mutu produk-produk yang beredar di
Indonesia. Balai Riset dan Standardisasi (Baristand)
Industri Surabaya merupakan suatu lembaga dibawah
naungan Kementrian Perindustrian yang mempunyai tugas
meningkatkan kompetisi serta memberikan pelayanan
teknis kepada industri kecil, menengah, dan besar yang
juga merupakan suatu kegiatan bisnis. Sebagai satusatunya lembaga standardisasi mutu yang terletak di
Surabaya, maka Baristand Industri Surabaya harus
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
khususnya bagi mereka yang berada dalam lingkungan
perindustrian. Namun pada kenyataannya ada beberapa
kendala yang selama ini dialami oleh Baristand Industri
Surabaya, salah satunya adalah keterlambatan dalam
menyelesaikan pengujian sampel. Laboratorium Kimia dan
Fisika merupakan laboratorium yang cukup sering
mengalami keterlambatan dengan presentase lebih dari 5%.
Salah satu penyebab keterlambatan tersebut adalah karena
kurangnya perencanaan seperti perencanaan bahan kimia,
laboran, dan teknisi. Untuk mengatasi masalah tersebut
maka dilakukan peramalan terhadap jumlah sampel uji
yang masuk khususnya yang ditujukan kepada
laboratorium Kimia dan Fisika.
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
adalah salah satu metode time series nonstasioner yang
dapat digunakan untuk meramalkan perencanaan diwaktu
yang akan datang berdasarkan data saat ini maupun data
masa lampau. Model ARIMA meliputi model ARIMA
non-musiman dan musiman. Model non-musiman terdiri
dari AR (p), MA (q), ARMA (p,q), dan ARIMA (p,d,q).
Dari keempat model tersebut, dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu model stasioner dan model nonstasioner. AR(p), MA(q), dan ARMA(p,q) merupakan
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model stasioner. Sedangkan ARIMA (p,d,q) adalah model
non-stasioner. Secara umum, model ARIMA dapat
dituliskan dengan ARIMA
dengan
persamaan seperti berikut:
(2.1)
dengan:
= orde dari autoregressive
= orde dari differencing
= orde dari moving average
= periode musiman
= orde dari autoregressive musiman
= orde dari differencing musiman
= orde dari moving average musiman

Jika order dalam persamaan diatas adalah nol, maka
persamaan tersebut merupakan model non-musiman.
Sebaliknya, jika order S pada persamaan tersebut besarnya
tidak nol, maka persamaan tersebut merupakan model
musiman. Ada beberapa langkah untuk mendapatkan nilai
peramalan menggunakan metode ARIMA yang sesuai
dengan metodologi Box-Jenkins. Langkah-langkah tersebut
meliputi identifikasi, estimasi parameter, uji diagnostik,
dan peramalan (Box et al., 1994;Wei, 2006; Cryer dan
Chan, 2008).
A. Identifikasi
Tahap identifikasi adalah tahapan untuk mengetahui
apakah diperlukan transformasi untuk menentukan
penggunaan  0 ketika d > 0, dan menentukan orde p, q, P,
Q, dan S pada model. Langkah awal tahap identifikasi
adalah membuat plot time series dan memilih tranformasi
yang sesuai, serta menghitung dan membuat plot ACF
(Autocorrelation
Function)
dan
PACF
(Partial
Autocorrelation Function) untuk menentukan model
ARIMA dugaan awal. Berikut ini adalah petunjuk umum
untuk penentuan orde p dan q pada suatu data runtun waktu
yang sudah stasioner.:
TABEL 1. KARAKTERISTIK ACF DAN PACF UNTUK PROSES
STASIONER

Model
Non Musiman

ACF

PACF

Turun cepat

1.

MA

Terpotong setelah
lag (yang
signifikan hanya lag
)

2.

AR

Turun cepat

Terpotong setelah lag
(yang signifikan
hanya lag )

Turun cepat

Turun cepat

Terpotong setelah
lag (yang

Terpotong setelah lag
(yang signifikan

3.
4.

ARMA
AR
atau
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signifikan hanya lag
)

MA

ˆ1 

Musiman
1.

MA

2.

AR

Terpotong setelah
lag
(yang
signifikan hanya lag
)
Turun cepat di lag
musiman
(
)
Turun cepat di lag
musiman
(
)
Terpotong setelah
lag
(yang
signifikan hanya lag
)
No spike

ARMA

3.

AR
atau
MA

4.

Proses random

Turun cepat di lag
musiman
(
)
Terpotong setelah lag
(yang signifikan
hanya lag )
Turun cepat di lag
musiman
(
)
Terpotong setelah lag
(yang signifikan
hanya lag )
No spike

B. Estimasi Parameter
Ada beberapa metode untuk mengestimasi nilai
parameter pada ARIMA (Wei, 2006). Metode tersebut
meliputi metode moment, maximum likelihood, nonlinier,
dan ordinary least square (OLS). Pada penelitian ini akan
digunakan metode Least square. Pada bagian ini hanya
akan diberikan ilustrasi penerapan metode least squares
untuk estimasi parameter model AR(1) seperti pada
persamaan (2.2).
Zt    1(Zt 1   )  at
(2.2)
Model ini dapat dilihat sebagai suatu model regresi
dengan variabel prediktor Zt 1 dan variabel respon Zt .
Estimasi least squares dilakukan dengan cara mencari nilai
parameter yang meminimumkan jumlah kuadrat error,
yaitu
n

2
S * (1 ,  )   ( Z t   )  1 (Z t 1   ) .

(2.3)

t 2

Melalui penerapan diferensial terhadap  dan
kemudian disamakan dengan 0, akan diperoleh estimasi
parameter model AR(1) ini seperti sebagai berikut :
n

Z

ˆ 

t 2

n

t

 1  Z t 1
t 2

(n  1)(1  1 )

(2.4)

Sekarang untuk n yang besar
n

 Zt

t 2

(n  1)



t 2

(n  1)

Z

(2.5)
Dengan demikian, persamaan (2.4) dapat direduksi
menjadi

ˆ 

Z  1Z
Z
(1  1 )

(2.6)

Dengan cara yang sama, dilakukan differensial terhadap

1 akan diperoleh :
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 (Zt  Z )(Zt 1  Z )

(2.7)

t 2

n

 ( Zt  Z ) 2

t 2

Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa metode momen
dan metode least squares akan menghasilkan nilai estimasi
parameter yang hampir identik, terutama untuk data yang
besar (n besar).
C. Signifikansi Parameter
Secara umum, misalkan 

adalah suatu parameter

pada model ARIMA (mencakup  ,  , dan  ) dan ˆ
adalah nilai estimasi (taksiran) dari parameter tersebut,
serta s.e(ˆ ) adalah standar error dari nilai taksiran ˆ
maka uji signifikansi parameter dapat dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut.
1. Hipotesa: H0 :   0
H1 :   0
2. Statistik Uji:

t

ˆ
s.e(ˆ )

3. Daerah Penolakan
Tolak H0 jika t  t / 2;df nn ,
p
np = jumlah parameter
D. Uji Diagnostik
Pada tahap uji diagnostik yang dilakukan meliputi
pengujian white noise dan uji distribusi normal dari .
White noise menunjukkan bahwa nilai random tidak
berkorelasi dengan rata-rata nol dan memiliki varian yang
konstan. Pengujian white noise dapat dilakukan secara
individu ataupun secara bersama-sama. Pengujian secara
individu dapat dilakukan jika diketahui distribusi dari
estimasi residual, yaitu secara umum mendekati normal
dengan mean 0. Pada bagian ini akan dijelaskan uji
kesesuaian model secara bersama-sama, yaitu uji LjungBox. Sebagai ringkasan hipotesa, statistik uji dan daerah
penolakan dari uji Ljung-Box ini adalah sebagai berikut.
1. Hipotesa:
H0:
(residual white
noise)
H1: minimal terdapat satu
,
(residual tidak white noise)
2. Statistik Uji : Ljung-Box statistics, yaitu

n

 Zt 1

n

hanya lag )

(2.8)
dimana:
adalah taksiran autokorelasi residual
lag k
3. Daerah penolakan
Tolak H0 jika
, dimana
dan nilai p dan q adalah order dari
ARMA(p,q)
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Sedangkan uji distribusi normal dari
dapat
dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov atau uji yang
lainnya. Berikut ini hipotesis, statistik uji dan daerah
penolakan pada pengujian Kolmogorov-Smirnov:
1. Hipotesa:
H0 :
(residual berdistribusi normal)
H1:
(residual tidak berdistribusi
normal)
dimana
: fungsi peluang kumulatif distribusi
normal
2. Statistik Uji :
(2.9)
dimana:
: fungsi distribusi sampel (empiris)
3. Daerah penolakan
Tolak H0 jika
,
merupakan banyaknya data
E. Deteksi Outlier
Pada suatu pengamatan memungkinkan adanya suatu
outlier. Dalam peramalan, outlier merupakan pengamatan
yang tidak konsisten menurut waktu. Karena outlier dapat
menjadi masalah dalam peramalan maka diperlukan
prosedur untuk mendeteksi dan menghilangkan beberapa
efek outlier. Menurut Wei (2006) outlier pada peramalan
dibedakan menjadi empat, yaitu additive outlier (AO),
innovational outlier (IO), level shift (LS), dan temporary
change (TC). Deteksi outlier dengan cara iteratif
dikenalkan oleh Wei (2006) pada dua macam outlier, yaitu
AO dan IO. Suatu AO memberikan pengaruh pada
pengangamatan ke- , IO berpengaruh pada pengamatan
ke. Berikut ini langkah-langkah mendeteksi
outlier dengan metode iteratif sesuai pada buku Wei (2006)
halaman 226:
1. Memodelkan data dengan asumsi tidak terdapat outlier.
Kemudian menghitung residual dari estimasi model,
yaitu
(2.10)
Setelah mendapatkan residual, kemudian menghitung
estimasi
.
2. Menghitung
menggunakan
terjadinya
dan

dan
untuk
dengan
model
estimasi.
Definisikan
, dimana
merupakan waktu

maksimum. Persamaan untuk menghitung
seperti pada persamaan 2.46 dan 2.47.

;
dengan

(2.11)
,

,

, dan

.
Dari

, jika

, dimana

merupakan konstanta yang bernilai positif (biasanya
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bernilai antara 3 sampai 4), maka terdapat Additive
Outlier (AO) pada waktu dengan estimasi efek oleh
. Sehingga dapat dimodelkan dengan persamaan
berikut
(2.12)
dan residual menjadi
. Jika
, maka terdapat Inovational Outlier
(IO) pada waktu dengan efek
. Sehingga rumus
modelnya ialah
(2.13)
dan residual menjadi

dengan
(2.14)

3. Menghitung kembali nilai
dan
berdasarkan
residual yang baru dan
, dan ulangi langkah ke-2
sampai semua outlier terdeteksi, dengan catatan nilai
tidak berubah.
4. Menghitung estimasi parameter outlier
pada waktu
terjadi outlier, dimana
merupakan banyaknya outlier. Sehingga parameter time
series berbentuk
dimana
untuk AO dan
untuk IO pada
. Serta residualnya ialah
, dengan
dihitung sesuai yang baru.
Sedangkan model untuk LS seperti pada persamaan (2.54)
berikut ini
(2.15)
Serta model untuk TC sesuai persamaan (2.55) berikut:
(2.16)
II. BAHAN
DAN METODA
(2.7)
A. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
data sekunder yang diperoleh dari Laboratorium Kimia,
Laboratorium Fisika, dan bagian Loket di Baristand
Industri Surabaya. Data permintaan pengujian sampel
yang digunakan adalah data bulan Januari 2011 sampai
dengan Juni 2014. Data permintaan pada bulan Januari
2011 hingga Maret 2014 digunakan sebagai data in sample
(data training), sedangkan data permintaan bulan April
2014 hingga Juni 2014 digunakan sebagai data out sample
(2.9)
(data testing).
B. Variabel Penelitian
Terdapat dua variabel yang digunakan pada penelitian
ini, yaitu.
1. Jumlah permintaan pengujian sampel di Laboratorium
Kimia Baristand Industri Surabaya
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2.

Jumlah permintaan pengujian sampel di Laboratorium
Fisika Baristand Industri Surabaya

C. Langkah analisis
Berikut ini adalah langkah analisis yang dilakukan
dalam membuat penelitian ini.
1. Mengelompokkan data menjadi data in sample dan
data out sample.
2. Melakukan pengecekan stasioneritas baik stasioner
mean maupun stasioner varians. Bila diketahui bahwa
data tidak stasioner dalam varians makan harus
dilakukan transformasi, sedangkan bila diketahui
bahwa data tidak stasioner dalam mean maka harus
dilakukan differencing.
3. Mengidentifikasi plot ACF dan PACF untuk
menentukan nilai p,d, dan q
4. Melakukan uji kelayakan model dengan melihat
signifikansi estimasi parameter, uji diagnostik atau
pengujian pada residual, dan pengecekan outlier.
5. Melakukan peramalan berdasarkan data training
6. Menguji model peramalan menggunakan data out
sample dengan memperhatikan nilai MSE
7. Memilih model terbaik
8. Melakukan peramalan
tiga
bulan kedepan
berdasarkan data keseluruhan.
Diagram alir dari langkah analisis diatas ditunjukkan oleh
Gambar 1 berikut ini.
Data
Data Testing

Data Training

Data stasioner dalam
varian?

Transformasi

Data stasioner dalam
mean?
Differencing
Identifikasi plot ACF
dan PACF
Estimasi Parameter

Membandingkan hasil
peramalan dengan data
testing

Uji kebaikan model
(Apakah model memenuhi
syarat cukup?)

Memilih model
terbaik

Peramalan

Peramalan tiga bulan
kedepan

Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
memiliki 5 laboratorium, yaitu laboratorium Fisika, Kimia,
Pencemaran, Kalibrasi, serta laboratorium Elektronika dan
Telematika. Kelima laboratorium tersebut digunakan untuk
menguji produk-produk hasil Industri yang akan
mendapatkan sertifikat SNI maupun ISO. Berikut ini
adalah jumlah sampel dan parameter yang diterima Balai
Riset dan Standardisasi Industri Surabaya Tahun 20112013.

Gambar 2. Jumlah Sampel dan Parameter yang Diterima Baristand
Industri Surabaya Tahun 2011-2013

Pada Gambar 2 tampak bahwa keempat laboratorium
selain laboratorium Kimia mengalami kenaikan jumlah
permintaan pengujian sampel dan parameter. Kenaikan
jumlah permintaan pengujian tertinggi dialami oleh
laboratorium Fisika, yakni pada tahun 2012 mengalami
kenaikan sebesar 41,42% dari tahun sebelumnya dan pada
tahun 2013 mengalami kenaikan permintaan pengujian
sebesar 33,86%. Meskipun permintaan pengujian pada
laboratorium Kimia cenderung menurun setiap tahunnya,
namun laboratorium ini merupakan laboratorium yang
menerima permintaan pengujian paling banyak bila
dibandingkan dengan laboratorium-laboratorium lainnya.
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa 42% dari keseluruhan
permintaan pengujian sampel dan parameter yang diterima
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya tahun
2011-2013 ditujukan untuk laboratorium Kimia dengan
rata-rata permintaan pertahunnya sebesar 1506 sampel dan
parameter. Persentase permintaan pengujian terbanyak
setelah laboratorium Kimia adalah laboratorium Fisika
dengan rata-rata permintaan pertahunnya sebesar 728
sampel, sedangkan rata-rata permintaan pengujian untuk
laboratorium Pencemaran, Kalibrasi serta laboratorium
Elektronika dan Telematika secara berturut-turut adalah
sebesar 580, 374, dan 370 sampel per tahunnya.

Gambar 1. Diagram Alir Langkah Analisis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Lima Laboratorium di Balai Riset dan
Standardisasi Industri Surabaya
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Tingginya permintaan pengujian sampel dan
parameter di laboratoriun Kimia dan Fisika tampaknya
belum diimbangi dengan pelayanan yang maksimal. Hal ini
terlihat dari adanya sampel yang lama pengujiannya
melebihi batas yang ditentukan oleh manajemen Baristand
Industri Surabaya. Berdasarkan Gambar 4, laboratorium
Fisika dan Kimia merupakan dua laboratotium yang
memiliki persentase keterlambatan paling tinggi. Kedua
laboratorium ini pada tahun 2013 beberapa kali mengalami
keterlambatan dengan persentase melebihi 5%, hal ini
menunjukkan bahwa kedua laboratorium ini membutuhkan
perhatian lebih besar dalam hal ketepatan waktu pengujian.
Manajer teknis laboratorium Kimia menyatakan
bahwa keterlambatan pengujian sering kali terjadi karena
persediaan bahan kimia yang tidak mencukupi saat
permintaan pengujian cukup banyak selain itu dikarenakan
adanya pengujian parameter yang disubkontrakkan kepada
pihak lain. Berdasarkan pernyataan laboran ini dapat
disimpulkan bahwa perencanaan persediaan bahan kimia
belum cukup baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal
tersebut adalah melakukan peramalan terhadap banyaknya
sampel yang masuk pada laboratorium Kimia setiap
bulannya sehingga pihak laboratorium Kimia dapat
memperkirakan banyaknya bahan Kimia yang perlu
disediakan setiap bulannya serta dapat memperkirakan total
jam kerja minimal seluruh analis pada bulan tersebut untuk
meminimalisir terjadinya keterlambatan pengujian sampel.

Gambar 4. Persentase Banyaknya Sampel yang Lama Pengujiannya
Melebihi Batas yang Ditentukan oleh Manajemen Baristand Industri
Surabaya Tahun 2013
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Gambar 3. Persentase Permintaan Pengujian Sampel dan Parameter di
Tiap Laboratorium pada Tahun 2011-2013

B. Peramalan Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Kimia Baristand Industri
Surabaya
Jumlah permintaan pengujian sampel dan parameter di
laboratorium Kimia Baristand Industri Surabaya dapat
diprediksi dengan menggunakan pemodelan time series
berdasarkan data jumlah permintaan pengujian pada
Januari 2013-Maret14. Data jumlah permintaan pengujian
pada Januari 2013-Maret14 digunakan membuat model
atau sebagai data in sample, sedangkan dari bulan April
2014 hingga Juni 2014 digunakan untuk mengecek apakah
model sesuai atau tidak. Berikut ini adalah plot time series
data permintaan pengujian sampel dan parameter yang
ditujukan untuk laboratorium Kimia di Baristand Industri
Surabaya pada Januari 2011 hingga Maret 2014.
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Gambar 5. Plot Time Series Data Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Kimia

Plot time series pada Gambar 5 menunjukkan bahwa
permintaan pengujian tertinggi terjadi pada Juni 2012
dengan permintaan sebesar 214 sampel, sedangkan
permintaan pengujian terendah terjadi pada Januari 2014
dengan permintaan pengujian sampel sebanyak 62 sampel.
Pada Gambar 5 tampak bahwa data berfluktuasi
disekitar nilai rata-ratanya yang mengindikasikan bahwa
data telah stasioner dalam mean. Selain itu, plot time series
diatas menunjukkan bahwa selisih antar nilai cenderung
sama yang mengindikasikan bahwa data telah stasioner
dalan varians. Namun untuk meyakinkan hal tersebut perlu
dilakukan peninjauan pada plot Box Cox dan ACF. Berikut
ini adalah plot Box Cox dari data tersebut.
Plot Box Cox pada Gambar 6 menunjukkan bahwa data
telah stasioner dalam varians yang ditunjukkan oleh nilai
antara Upper CL dan Lower CL yang telah memuat nilai
λ=1, dengan demikian data tersebut tidak perlu dilakuan
transformasi apapun. Langkah selanjutnya adalah
melakukan pengecekan stasioneritas pada mean dengan
memperhatikan plot ACF dari data tersebut. Berikut ini
adalah plot ACF dari data permintaan pengujian sampel
dan parameter di laboratorium Kimia.
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Lower CL

90

Upper CL
Lambda
(using 95,0% confidence)

80

StDev

70

Estimate

0,24

Lower CL
Upper CL

-0,77
1,30

Rounded Value

0,00

60

differencing. Karena data telah stasioner dan mean dan
varians makan plot ACF dan PACF dari data tersebut dapat
digunakan untuk mengidentifikasi tingkat p dan q. Plot
ACF tampak turun secara eksponensial, sedangkan plot
PACF tampak cut off pada lag 1. Jadi orde p=1 sedangkan
orde q=0, maka model yang digunakan
ialah
ARIMA(1,0,0) atau AR(1). Plot ACF dapat juga dikatakan
cut off pada lag 1 sehingga kemungkinan model lain yang
sesuai adalah ARIMA(0,0,1) atau MA(1).
a)

50

Pemodelan Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Kimia Baristand Industri
Surabaya dengan AR(1)
Berikut ini adalah hasil estimasi parameter model
AR(1).

40
Limit

30
-5,0

-2,5

0,0
Lambda

2,5

5,0

TABEL 2. HASIL ESTIMASI PARAMETER MODEL AR(1)

Gambar 6. Plot Box Cox Data Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Kimia
Autocorrelation Function for KIMIA

(with 5% significance limits for the autocorrelations)

Final Estimates of Parameters
Type
Coef SE Coef T P
AR 1 0,4091 0,1501 2,73 0,010
Constant 72,192 6,199 11,65 0,000
Mean 122,18 10,49

1,0

Number of observations: 39
Residuals: SS = 55438,9 (backforecasts excluded)
MS = 1498,3 DF = 37

0,8

Autocorrelation

0,6
0,4
0,2

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua parameter signifikan
pada α=5%. Nilai koefisien yaitu
= 0,4091, sehingga
model AR(1) adalah
. Selanjutnya
dilakukan pengujian white noise terhadap model ditas
dengan menggunakan nilai Ljung-Box.
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TABEL 3. PENGUJIAN WHITE NOISE RESIDUAL MODEL AR(1)

Modified Box-Pierce(Ljung-Box) Chi-Square statistic
Lag
12 24 36 48
Chi-Square 15,4 24,1 31,1 *
DF
10 22 34 *
P-Value 0,119 0,341 0,613 *
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Gambar 7. Plot ACF dan PACF Data Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Kimia

Gambar 7 menujukkan plot ACF yang berbentuk
sinusoidal atau menyerupai kurva sinus kosinus sehingga
dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner dalam mean,
dengan demikian data ini tidak memerlukan proses
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Gambar 8. Hasil Uji Normalitas Residual Model AR(1)
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Hasil uji Ljung-Box pada Tabel 4.2 menunjukkan
bahwa semua lag memiliki pvalue lebih besar dari 0,05,
artinya ρ1= ρ2=...= ρk = 0 dan menunjukkan bahwa tidak
ada kasus autokorelasi pada residual atau residual
independen.
Selanjutnya
dilakukan
pemeriksaan
kenormalan pada residualnya, hasil uji normalitas residual
pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa residual
berdistribusi normal karena pvalue>α=0,05. Selain itu,
hasil deteksi outlier menunjukkan tidak ditemukan outlier
pada data.

70
60
50
40
30
20
10
5

b)

Pemodelan Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Kimia Baristand Industri
Surabaya dengan MA(1)
Berikut ini adalah hasil estimasi parameter model
MA(1).
TABEL 3. HASIL ESTIMASI PARAMETER MODEL MA(1)

Final Estimates of Parameters
Type
Coef SE Coef T P
MA 1 -0,3485 0,1554 -2,24 0,031
Constant 122,279 8,472 14,43 0,000
Mean 122,279 8,472
Number of observations: 39
Residuals: SS = 57037,6 (backforecasts excluded)
MS = 1541,6 DF = 37

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua parameter
signifikan pada α=5%. Nilai koefisien yaitu = 0,3485,
sehingga model MA(1) adalah
.
Selanjutnya dilakukan pengujian white noise terhadap
residual model diatas dengan menggunakan nilai LjungBox.
TABEL 4. PENGUJIAN WHITE NOISE RESIDUAL MODEL MA(1)

Modified Box-Pierce(Ljung-Box) Chi-Square statistic
Lag
12 24 36 48
Chi-Square 17,2 26,0 34,1 *
DF
10 22 34 *
P-Value 0,070 0,252 0,462 *
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Gambar 9. Hasil Uji Normalitas Residual Model MA(1)

Hasil uji Ljung-Box pada Tabel 4 menunjukkan bahwa
semua lag memiliki pvalue lebih besar dari 0,05, artinya
ρ1= ρ2=...= ρk = 0 dan menunjukkan bahwa tidak ada kasus
autokorelasi pada residual atau residual independen.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kenormalan pada
residualnya, hasil uji normalitas residual pada Gambar 4.9
menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena
pvalue > α=0,05. Selain itu, hasil deteksi outlier
menunjukkan tidak ditemukan outlier pada data.
c)

Peramalan Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Kimia Baristand Industri
Surabaya dengan AR(1) dan MA(1)
Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa semua
parameter signifikan pada α=0,05 dan hasil pengecekan
residual menunjukkan bahwa residual model AR(1) dan
MA(1) memenuhi asumsi IIDN (0,σ) sehingga model
tersebut dapat dikatakan layak untuk meramalkan
permintaan pengujian sampel dan parameter di
laboratorium Kimia Baristand Industri Surabaya. Model
AR(1) dan MA(1) bila digunakan untuk meramalkan
permintaan pengujian sampel dan parameter di
laboratorium Kimia Baristand Industri Surabaya pada
April-Juni2014 akan menghasilkan nilai sebagai berikut.
TABEL 5. PERBADINGAN HASIL PERAMALAN DENGAN DATA
AKTUAL

Bulan
April-14
Mei-14
Juni-14

Data
Aktual
122
148
128

AR(1)
Hasil Peramalan
127,749
121,975
133,188

MA(1)
Hasil Peramalan
131,562
119,588
132,281

Pada Tabel 4.5, dilihat bahwa hasil peramalan dengan
menggunakan AR(1) dan MA(1) memiliki perbedaan yang
kecil. Namun nilai hasil peramalan menggunakan model
AR(1) lebih mendekati nilai data aktual. Untuk melihat
seberapa cocok hasil peramalan dengan data observasi asli
data dilihat dari plot time series berikut ini.
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MSE
In Sample
Out Sample

AR(1)
1498,3
245,756

MA(1)
1541,6
305,667

Pada Tabel, dilihat bahwa hasil peramalan dengan
menggunakan AR(1) dan MA(1) memiliki perbedaan yang
kecil. Namu nilai hasil peramalan menggunakan model
AR(1) lebih mendekati nilai data aktual dan memiliki nilai
MSE in sample dan out sample yang lebih kecil daripada
model MA(1). Berdasarkan hal ini disimpulkan bahwa
model ARIMA(1,1,0) lebih tepat digunakan untuk
memprediksi jumlah permintaan pengujian sampel dan
parameter di laboratorium Kimia Baristand Industri
Surabaya pada bulan-bulan selanjutnya. Hasil peramalan
jumlah permintaan pengujian sampel dan parameter di
laboratorium Kimia Baristand Industri Surabaya pada
bulan Juli-September 2014 adalah sebagai berikut.
TABEL 7. HASIL PERAMALAN JUMLAH PERMINTAAN
PENGUJIAN SAMPEL DI LABORATORIUM BULAN JULISEPTEMBER 2014

Bulan
Hasil Peramalan
Batas Bawah
Batas Atas

Jul-14
124,908
51,458
198,359

Agust-14
123,654
44,388
202,920

Sep-14
123,145
42,962
203,328

tidak. Berikut ini adalah plot time series data permintaan
pengujian sampel dan parameter yang ditujukan untuk
laboratorium Fisika di Baristand Industri Surabaya pada
Januari 2011 hingga Maret 2014.
Gambar 4.12 menunjukkan bahwa permintaan
pengujian tertinggi terjadi pada Juni September 2012
dengan permintaan sebesar 186 sampel, sedangkan
permintaan pengujian terendah terjadi pada Maret 2014
dengan permintaan pengujian sampel sebanyak 9 sampel.
Data tampak tidak berfluktuasi disekitar nilai rataratanya yang mengindikasikan bahwa data telah stasioner
dalam mean. Selain itu, plot time series diatas
menunjukkan bahwa selisih antar nilai cenderung tidak
sama yang mengindikasikan bahwa data belum stasioner
dalan varians. Untuk meyakinkan hal tersebut perlu
dilakukan peninjauan pada plot Box Cox dan ACF. Berikut
ini adalah plot Box Cox dari data tersebut.
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TABEL 6. PERBADINGAN MSE MODEL AR(1) DAN MA(1)
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Gambar 11. Plot Time Series Data Permintaan Pengujian Sampel di
Laboratorium Fisika

Data Aktual

175
150
125

Lower CL

600

Upper CL
Lambda
(using 95,0% confidence)

100

Estimate

500

0,16

Lower CL
Upper CL

75

400
1

5

10

15

20

25
Time

30

35

40

45

Gambar 10. Plot Time series dan Hasil Peramalan Jumlah Permintaan
Pengujian Sampel di Laboratorium Bulan Juli-September 2014

C. Peramalan Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Fisika Baristand Industri
Surabaya
Banyaknya
permintaan pengujian sampel dan
parameter di laboratorium Fisika Baristand Industri
Surabaya dapat diprediksi dengan menggunakan
pemodelan time series berdasarkan data jumlah permintaan
pengujian pada Januari 2013-Maret 2014. Data jumlah
permintaan pengujian pada Januari 2013-Maret14
digunakan membuat model atau sebagai data in sample,
sedangkan dari bulan April 2014 hingga Juni 2014
digunakan untuk mengecek apakah model sesuai atau
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Gambar 12. Plot Box Cox Data Permintaan Pengujian Sampel di
Laboratorium Fisika
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Gambar 13. Plot Box Cox Data Permintaan Pengujian Sampel di
Laboratorium Fisika Setelah Ditransformasi
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Gambar diatas memperlihatkan bahwa data belum
stasioner dalam varians yang ditunjukkan oleh nilai antara
Upper CL dan Lower CL yang tidak memuat nilai λ=1,
dengan demikian data tersebut perlu dilakuan transformasi
ln sebagai mana yang ditunjukkan oleh nilai rounded value
yang bernilai 0. Setelah dilakukan transformasi kemudian
dilakukan pengecekan stasioneritas pada mean dengan
memperhatikan plot ACF dari data yang telah
ditransformasi tersebut tersebut. Berikut ini adalah plot
ACF dari data permintaan pengujian sampel dan parameter
di laboratorium Kimia.
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Gambar 15. Plot ACF dan PACF Data Permintaan Pengujian Sampel di
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Gambar 14. Plot ACF Data Permintaan Pengujian Sampel di
Laboratorium Fisika Sebelum Differencing
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Pada Gambar 14, plot ACF tampak turun secara
perlahan sehingga dapat disimpulkan bahwa data belum
stasioner dalam mean sehingga memerlukan proses
differencing. Setelah dilakukan differencing plot ACF
tampak turun secara ekponensial , hal ini menunjukkan
bahwa data yang telah differencing telah stasioner dalam
mean. Dengan demikian, karena data telah stasioner dan
mean dan varians makan plot ACF dan PACF dari data
tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat p
dan q. Plot ACF tampak turun secara eksponensial, namun
bisa juga dikatakan cut off setelah lag 1 sedangkan plot
PACF tampak terpotong pada lag 1 dan 3 jadi
kemungkinan
model
yang
sesuai
adalah
ARIMA([1,3],1,0),
ARIMA(0,1,1),
atau
ARIMA([1,3],1,1).
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a) Pemodelan Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Fisika Baristand Industri
Surabaya dengan ARIMA(0,1,1)
Berikut ini adalah hasil estimasi parameter model
ARIMA(0,1,1).
TABEL 8. HASIL ESTIMASI PARAMETER MODEL ARIMA(0,1,1)

Final Estimates of Parameters
Type
Coef SE Coef T P
MA 1 1,0593 0,0439 24,15 0,000
Constant 0,039561 0,004937 8,01 0,000
Differencing: 1 regular difference
Number of observations: Original series 42, after differencing 41
Residuals: SS = 12,4142 (backforecasts excluded)
MS = 0,3183 DF = 39

Tabel 8 menunjukkan bahwa semua parameter
signifikan pada α=5%. Nilai koefisien yaitu
= 1,0593,
sehingga
model
ARIMA(0,1,1)
adalah
. Selanjutnya dilakukan
pengujian white noise terhadap model ditas dengan
menggunakan nilai Ljung-Box.
TABEL 9. PENGUJIAN WHITE NOISE RESIDUAL MODEL AR(1)

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic
Lag
12 24 36 48
Chi-Square 8,9 19,7 29,2 *
DF
10 22 34 *
P-Value 0,541 0,602 0,700 *
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Gambar 16. Hasil Uji Normalitas Residual ARIMA(0,1,1)

Hasil uji Ljung-Box pada Tabel 9 menunjukkan bahwa
semua lag memiliki pvalue lebih besar dari 0,05, artinya
ρ1= ρ2=...= ρk = 0 dan menunjukkan bahwa tidak ada kasus
autokorelasi pada residual atau residual independen.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kenormalan pada
residualnya, hasil uji normalitas residual pada Gambar 4.17
menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena
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pvalue > α=0,05. Selain itu, hasil deteksi outlier
menunjukkan tidak ditemukan outlier pada data.
b)

Peramalan Permintaan Pengujian Sampel dan
Parameter di Laboratorium Fisika Baristand Industri
Surabaya dengan ARIMA(0,1,1)
Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa semua
parameter signifikan pada α=0,05 dan hasil pengecekan
residual
menunjukkan
bahwa
residual
model
ARIMA(0,1,1) memenuhi asumsi IIDN (0,σ) sehingga
model tersebut kemungkinan dapat dikatakan layak untuk
meramalkan permintaan pengujian sampel dan parameter
di laboratorium Fisika Baristand Industri Surabaya. Model
ARIMA(0,1,1) bila digunakan untuk meramalkan
permintaan pengujian sampel dan parameter di
laboratorium Kimia Baristand Industri Surabaya pada
April-Juni 2014 akan menghasilkan nilai sebagai berikut.
TABEL 10. PERBADINGAN HASIL PERAMALAN DENGAN DATA
AKTUAL

Bulan

Data Aktual

April-14
Mei-14
Juni-14

46
111
48

ARIMA(0,1,1)
Hasil Peramalan
95,353
98,309
101,357

Pada Tabel 4.5, dilihat bahwa hasil peramalan dengan
menggunakan ARIMA(0,1,1) kurang baik karena memiliki
perbedaan yang cukup besar dengan data aktual. Peramalan
menggunakan model ARIMA(0,1,1) MSE in sample
sebesar 1,35812 dan MSE out sample sebesar 1814,583.
Meskipun MSE in sample kecil, namun dengan MSE out
sample sebesar itu tidaklah bijak bila menggunakan model
ini untuk meramalkan permintaan pengujian sampel dan
parameter di laboratorium Fisika Baristand Industri
Surabaya pada April-Juni2014. Dengan demikian dapat di
nyatakan bahwa model ini belum dapat meramalkan
permintaan pengujian sampel dan parameter di
laboratorium Fisika Baristand Industri Surabaya pada
April-Juni2014 karena memiliki hasil peramalan yang
cukup jauh dengan data aktualnya.
IV. KESIMPULAN
1. Laboratorium yang memperoleh permintaan pengujian
sampel dan parameter terbanyak adalah laboratorium
Kimia dan laboratotium Fisika, namun kedua
laboratorium tersebut merupakan laboratorium dengan
persentase
keterlambatan
tertinggi
daripada
laboratorium lainnya.
2. Model terbaik untuk meramalkan permintaan pengujian
sampel dan parameter di laboratorium Kimia Baristand
Industri Surabaya pada April-Juni2014 adalah AR(1)
dengan hasil peramalan secara berturut-turut sebesar
124,908; 123,654 dan 123,145.
3. Model ARIMA(0,1,1) tidak cukup baik untuk
meramalkan permintaan pengujian sampel dan
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parameter di laboratorium Fisika Baristand Industri
Surabaya pada April-Juni2014 dikarenakan memiliki
hasil peramalan yang tidak mendekati data aktualnya.
Oleh karena itu sebaiknya data yang digunakan lebih
panjang agar error yang dihasilkan semakin kesar.
Selain itu, sebaiknya mencoba menggunakan metode
lain seperti Average Seasonal yang mungkin
menghasilkan prediksi lebih mendekati data aktual.
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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung tempe terhadap kualitas naget ayam yang
disukai konsumen. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan masingmasing perlakuan diulang 4 kali. Perlakuan penambahan tepung tempe terdiri dari 0% (A1), 5% (A2), 10% (A3), 15% (A4), 20%
(A5), dan 25% (A6) dari berat daging ayam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan
penambahan tepung tempe 15%. Produk tersebut mempunyai kadar air 49,66%, kadar protein 17,60%, kadar lemak 15,47%, kadar
serat kasar 4,08%, kadar karbohidrat 11,71% dan skor kesukaan warna 4,00 (suka), aroma 3,80 (cukup suka sampai suka), rasa 4,50
(suka sampai sangat suka) dan tekstur 3,95 (cukup suka sampai suka).
Kata kunci: ayam, tepung tempe, naget ayam.
Abstract— The aim of this research is to determine the effect of addition tempeh flour to the quality of chicken nugget in terms of
consumers taste. The method used in this research was the Complete Random Design (CRD) by six treatments were 0% (A1), 5% (A2),
10% (A3), 15% (A4), 20% (A5), and 25% (A6) of tempeh flour from meat chicken weight. The research showed that the best treatment was
the addition of tempeh flour 15%. The product had a water 49.66%, a protein content 17.60%, a fat content 15.47%, a fiber content 4.08%,
a carbohydrate content 11,71% and a hedonic scale for color of 4.00 (like), flavor of 3.80 (like slightly to like), taste of 4.50 (like to like
very much) and texture of 3.95 (like slightly to like).
Keywords: chicken, tempeh flour, chicken nugget.

I. PENDAHULUAN
Naget adalah suatu bentuk produk olahan yang dibuat
dari daging giling yang diberi bumbu, dicampur bahan
pengikat, kemudian dicetak dengan bentuk tertentu,
dikukus, dipotong dan dilumuri perekat tepung (batter) dan
diselimuti tepung roti (breading). Naget digoreng setengah
matang dan dibekukan untuk mempertahankan mutunya
selama penyimpanan (Astawan,2007).
Naget merupakan salah satu bentuk produk makanan
beku siap saji, yaitu produk yang telah mengalami
pemanasan sampai setengah matang. Produk beku siap saji
ini hanya memerlukan waktu penggorengan selama satu
menit pada suhu 150oC. Tekstur naget tergantung dari
bahan asalnya (Astawan,2007).
Standardisasi kualitas untuk bahan pangan naget
meliputi sifat kimia dan organoleptik. Persyaratan untuk
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menguji kualitas bahan pangan menurut Anonim (2002),
menggunakan uji kualitas kimia meliputi kadar air, protein,
lemak dan karbohidrat. Uji kualitas organoleptik meliputi
warna, rasa dan tekstur. Anonim (2002) pada SNI 01-66382002 mendefinisikan naget ayam sebagai produk olahan
ayam yang dicetak, dimasak, dibuat dari campuran daging
ayam giling yang diberi bahan pelapis dan atau tanpa
penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan
makanan yang diijinkan.
Tepung tempe merupakan salah satu bahan yang dapat
ditambahkan untuk pembuatan naget.
Tempe merupakan salah satu produk pangan yang
sangat populer di Indonesia yang diolah dengan proses
fermentasi menggunakan kapang Rhizopus sp. Pada
awalnya tempe masih dianggap sebagai makanan inferior
yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat lapisan menengah
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kebawah, karena harganya yang relatif murah. Meskipun
dahulu tempe diremehkan sebagai makanan khusus bagi
golongan menengah kebawah, namun para ahli telah
membuktikan bahwa tempe merupakan pemasok tinggi
dalam kebutuhan gizi dan memberi manfaat besar bagi
kesehatan tubuh. Sebagai sumber protein nabati, tempe
tidak hanya disukai oleh rakyat Indonesia saja, tetapi juga
oleh bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika (Ko Swan
Djien,1965). Kecenderungan ini diduga karena orang mulai
menyadari makin mahalnya dan terbatasnya bahan
makanan sumber protein hewani. Protein nabati dari tempe
kedelai potensial sebagai pengganti protein hewani dari
susu, daging sapi dan telur ayam disamping harganya yang
jauh lebih murah. Menurut Koswara (1995), tempe
potensial sebagai makanan sumber protein khususnya
untuk rakyat Indonesia karena kandungannya mencapai
18,9 gram per 100 gram bahan.
Manfaat tempe bagi tubuh sangat besar sehingga tempe
digunakan sebagai bahan makanan alternatif yang
berfungsi ganda yaitu sebagai sumber gizi bagi tubuh dan
sebagai bahan makanan kesehatan. Jenis kapang yang
terlibat dalam fermentasi tempe tidak memproduksi racun
(toksin), namun sebaliknya mampu melindungi tempe
terhadap
racun
aflatoksin
dari
kapang
yang
memproduksinya (Koswara,1995). Proses fermentasi
tempe mampu meningkatkan aktifitas dan jumlah enzim
superoksida dismutase, salah satu enzim antioksidan yang
dipergunakan untuk menjaga tubuh dari serangan radikal
oksigen bebas yang tidak terkendali yaitu penyakit kanker
(Syarief,1998).
Tempe juga mengandung vitamin B12 yang sangat
tinggi dan diperlukan oleh mereka yang menu sehariharinya terdiri dari bahan makanan nabati (Koswara,1995).
Vitamin B12 diperlukan dalam pembentukan butir-butir
darah merah dan bila dikonsumsi sebanyak 100g/hari
jumlahnya lebih dari cukup dibanding yang dianjurkan
oleh FAO (3mcg/orang dewasa), sehingga dapat mencegah
penyakit anemia.
Tempe kedelai memiliki serat kasar yang merupakan
karbohidrat atau polisakarida sebanyak 7,2g/100g bahan
yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Walaupun serat kasar
tidak memberi nilai gizi yang tidak berarti bagi tubuh tetapi
berperan sangat penting bagi kesehatan pencernaan
(Sarwono,2003).
Tempe mempunyai daya hipokolesterolemik yaitu
kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol sehingga
dapat mencegah penyakit degeneratif seperti jantung
koroner, stroke dan kanker (Suprapti,2003). Menurut
Syarief (1988), efek hipokolesterolemik tempe atau potensi
tempe dalam menurunkan kadar kolesterol telah teruji baik
yaitu dengan mengkonsumsi tempe sebanyak 200 gram
setiap hari dapat mencegah peningkatan kadar kolesterol.
Namun tempe yang dikonsumsi tersebut tidak diolah
dengan digoreng karena kolesterol dalam makanan juga

Berita Litbang Industri

dapat disintesa didalam tubuh dari asam lemak jenuh yang
terdapat pada makanan yang digoreng.
Pemanfaatan tempe secara optimal dan agar tempe
semakin digemari oleh masyarakat adalah dengan
diversifikasi produk tempe yang memiliki variasi pada
warna, bentuk, aroma dan rasa. Diversifikasi tempe dalam
bentuk tepung tempe menjadikan tempe lebih fleksibel
dalam penggunaannya dan lebih lama masa simpannya.
Salah satu fleksibilitas tepung tempe yaitu dapat digunakan
sebagai bahan tambahan dalam pembuatan naget ayam.
Harga naget ayam akan menjadi lebih murah karena
adanya substitusi daging ayam oleh tepung tempe.
Sehingga produk ini diharapkan mempunyai prospek
pemasaran yang baik terutama untuk kalangan ekonomi
menengah kebawah.
Pengolahan tempe pada umumnya masih terbatas
sebagai bahan sayur, digoreng sebagai lauk pauk atau
dibuat keripik. Sifat tempe yang mudah rusak dengan daya
tahan 2 sampai 3 hari dapat diawetkan dengan cara
pengeringan. Tempe kering yang baik dapat disimpan
berbulan-bulan pada suhu ruang tanpa perubahan nyata
pada warna dan rasa. Jika pengeringan dilakukan dengan
penjemuran atau dalam alat pengering pada suhu 60-70oC
maka tempe yang telah diiris tipis harus direbus dulu dalam
air pada suhu didih selama 5 menit untuk mematikan
cendawan (Sadikin,1985).
Penggunaan tepung tempe dalam pembuatan naget
ayam diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk
menganekaragamkan citarasa naget ayam, mengurangi
kebutuhan bahan dasar daging, ekonomis serta dapat
bermanfaat untuk kesehatan.
Atas dasar hal tersebut diatas dan dalam rangka
mengembangkan tepung tempe sejalan dengan program
pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat
melalui bahan makanan yang terjangkau harganya maka
dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan
tepung tempe terhadap kualitas dan citarasa naget ayam.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh penambahan tepung tempe terhadap kualitas
naget ayam yang disukai konsumen.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filet
daging ayam broiler yang diperoleh dari pasar Swalayan
Superindo Surabaya dan tempe yang diperoleh dari pasar
Gadang Malang. Sedangkan bahan penolong seperti tepung
terigu, tepung roti, telur, bawang putih, merica dan garam
diperoleh dari pasar Pucang Surabaya.
B. Peralatan
Peralatan yang digunakan adalah timbangan, pisau,
dandang, baskom, kompor, loyang, oven, pengaduk,
blender, ayakan,wajan, lemari pendingin dan freezer.
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C. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu tahap
pertama pembuatan tepung tempe dan tahap kedua
pembuatan naget ayam dengan penambahan tepung tempe.
D. Pembuatan tepung tempe
Berikut diagram alir pembuatan tepung tempe.

Tempe segar
Pengirisan
Pengukusan 10 menit
Penirisan
Pengeringan suhu 60oC
Tempe kering
Penggilingan
Pengayakan
Pengemasan
Tepung tempe
Gambar 1 Diagram alir proses pembuatan tepung tempe.

F. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan masing-masing
perlakuan diulang 4 kali. Perlakuannya adalah penambahan
tepung tempe yang terdiri dari 0% (A1), 5% (A2), 10%
(A3), 15% (A4), 20% (A5) dan 25% (A6) dari berat daging
ayam.
Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan
analisa sidik ragam dan bila ada perbedaan antar perlakuan
dilanjutkan dengan uji DMRT 5% (Gaspersz,1991).

E. Pembuatan naget ayam dengan penambahan tepung
tempe.
Berikut diagram alir pembuatan naget.

Filet daging ayam broiler
Penggilingan
Daging ayam giling
Penambahan tepung tempe sesuai perlakuan (0%, 5%,
10%, 15%, 20%, 25%)
Pengadukan
Penambahan tepung terigu, bumbu, telur dan air
Pengadukan
Pencetakan dalam Loyang
Pengukusan
Pendinginan
Pemotongan bentuk stik
Pencelupan kedalam putih telur
Pelapisan dengan tepung roti
Pembekuan selama 10 menit
Penggorengan setengah matang
Pendinginan
Pengemasan

G. Pengujian
Analisa yang dilakukan terhadap tepung tempe dan filet
daging ayam broiler meliputi kadar air, kadar protein,
kadar lemak, kadar serat kasar dan kadar karbohidrat.
Untuk naget, analisa yang dilakukan meliputi kadar air,
kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar
karbohidrat dan uji organoleptik (warna, aroma, rasa dan
tekstur).
H. Uji organoleptik
Uji organoleptik dilakukan oleh 20 orang panelis tidak
terlatih terhadap naget berdasarkan uji penerimaan. Panelis
diminta untuk menilai berdasarkan tingkat kesukaan yang
meliputi warna,aroma, rasa dan tekstur. Penilaian kesukaan
sesuai skala hedonik (Soekarto,1993). Skor skala hedonik
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Pembekuan
Naget.
Gambar 2 Diagram alir pembuatan naget.

yang digunakan untuk warna, aroma, rasa dan tekstur
adalah 5 (sangat suka), 4 (suka), 3 (cukup suka), 2 (kurang
suka) dan 1 (tidak suka). Data hasil uji organoleptik yang
meliputi parameter warna, aroma, rasa dan tekstur
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji Friedman
(Rosida,2008). Adapun tujuan dari analisis tersebut untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh perlakuan penelitian
terhadap tingkat kesukaan konsumen pada parameter
warna, aroma, rasa dan tekstur naget.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bahan Baku.
Sebelum dilakukan perlakuan bahan baku tepung tempe
dan filet daging ayam broiler, maka terlebih dahulu
dilakukan analisis terhadap parameter kadar air, kadar
protein, kadar lemak, kadar serat kasar dan kadar
karbohidrat.
TABEL 1 HASIL ANALISIS TEPUNG TEMPE DAN FILET DAGING
AYAM BROILER.

4,11% (Tabel 1) dibandingkan dengan kadar air filet
daging ayam broiler yaitu sebesar 73,25% (Tabel 1).
Kadar air naget berkisar antara 39,91% - 56,91%.
Menurut SNI 01-6683-2002 tentang naget ayam, kadar
air maksimal adalah 60% (Anonim,2002). Kadar air
naget hasil penelitian memenuhi SNI naget ayam.
b). Kadar Protein
Berdasarkan hasil analisis ragam, menunjukkan
bahwa perlakuan penambahan tepung tempe
berpengaruh nyata (p < 0,05) terhadap kadar protein
naget ayam. Nilai rata-rata kadar protein naget ayam
dengan penambahan tepung tempe dapat dilihat pada
Tabel 3.

Komponen

Tepung
tempe

Filet daging ayam
broiler

Air (%)

4,11

73,25

Protein (%)
Lemak (%)

49,60

23,09

30,28

1,24

Serat kasar (%)

8,28

0

Penambahan
tepung tempe

Kadar protein
(%)

Karbohidrat (%)

6,04

0

0% (A1)

15,49

-

a

5% (A2)

16,46

0,5049

b

B. Hasil Analisis Naget Ayam Dengan Penambahan
Tepung Tempe.

10% (A3)

17,28

0,5304

c

15% (A4)

17,60

0,5457

c

a). Kadar Air
Berdasarkan hasil analisis ragam, menunjukkan
bahwa perlakuan penambahan tepung tempe
berpengaruh nyata (p < 0,05) terhadap kadar air naget
ayam. Nilai rata-rata kadar air naget ayam dengan
penambahan tepung tempe dapat dilihat pada Tabel 2.

20% (A5)

18,26

0,5559

d

TABEL 3 NILAI RATA-RATA KADAR PROTEIN NAGET AYAM.

TABEL 2 NILAI RATA-RATA KADAR AIR NAGET AYAM.

Penambahan tepung
tempe

Kadar air
(%)

DMRT

Notasi

0% (A1)

56,91

4,1832

b

5% (A2)

54,90

4,1202

b

10% (A3)

52,41

4,0446

b

15% (A4)

49,66

3,9312

b

20% (A5)

43,47

3,7422

a

25% (A6)
39,91
a
Keterangan: Nilai rata-rata yang didamping huruf yang berbeda
menyatakan terdapat perbedaan yang nyata.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar air
naget ayam dengan penambahan tepung tempe berkisar
antara 39,91% - 56,91%. Perlakuan penambahan tepung
tempe 25% menunjukkan kadar air terendah (39,91%)
sedangkan perlakuan penambahan tepung tempe 0%
menunjukkan kadar air tertinggi (56,91%). Dengan
semakin meningkatnya penambahan tepung tempe
maka kadar air naget ayam akan semakin menurun.
Penurunan kadar air tersebut dikarenakan tepung tempe
memiliki kadar air yang lebih rendah yaitu sebesar

Berita Litbang Industri

DMRT
5%

Notasi

25% (A6)
19,41
0,5644
e
Keterangan: Nilai rata-rata yang didampingi huruf yang berbeda
menyatakan terdapat perbedaan yang nyata.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar
protein naget ayam dengan penambahan tepung tempe
berkisar antara 15,49% - 19,41%. Perlakuan
penambahan tepung tempe 0% menunjukkan kadar
protein terendah (15,49%) sedangkan perlakuan
penambahan tepung tempe 25% menunjukkan kadar
protein tertinggi (19,41%). Dengan semakin
meningkatnya penambahan tepung tempe maka kadar
protein naget ayam akan semakin naik. Hal ini
disebabkan karena tepung tempe memiliki kadar
protein yang lebih tinggi yaitu sebesar 49,60% (Tabel
1) dibandingkan dengan kadar protein filet daging ayam
broiler yaitu sebesar 23,09% (Tabel 1).
Kadar protein naget berkisar antara 15,49% 19,41%. Menurut SNI 01-6683-2002 tentang naget
ayam, kadar protein minimal 12% (Anonim,2002).
Kadar protein naget hasil penelitian memenuhi syarat
SNI naget ayam.
b). Kadar Lemak
Berdasarkan hasil analisis ragam, menunjukkan
bahwa perlakuan penambahan tepung tempe
berpengaruh nyata (p < 0,05) terhadap kadar lemak
naget ayam. Nilai rata-rata kadar lemak naget ayam
dengan perlakuan penambahan tepung tempe dapat
dilihat pada Tabel 4.
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TABEL 4 NILAI RATA-RATA KADAR LEMAK NAGET AYAM.

Penambahan
tepung tempe

Kadar
lemak (%)

DMRT
5%

0% (A1)

10,38

b

Notasi

5% (A2)

12,52

0,4752

a

10% (A3)

13,33

0,4992

c

15% (A4)

15,47

0,5136

d

20% (A5)

16,66

0,5232

e

25% (A6)

17,86

0,5312

f

Keterangan: Nilai rata-rata yang didampingi huruf yang berbeda
menyatakan terdapat perbedaan yang nyata.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar
lemak naget ayam dengan perlakuan penambahan
tepung tempe berkisar antara 10,38% - 17,86%.
Perlakuan penambahan tepung tempe 0% menunjukkan
kadar lemak terendah (10,38%) sedangkan perlakuan
penambahan tepung tempe 25% menunjukkan kadar
lemak
tertinggi
(17,86%).
Dengan
semakin
meningkatnya penambahan tepung tempe maka kadar
lemak naget ayam akan semakin naik. Hal ini
disebabkan karena tepung tempe memiliki kadar lemak
yang lebih tinggi yaitu sebesar 30,28% (Tabel 1)
dibandingkan dengan kadar lemak filet daging ayam
broiler yaitu sebesar 1,24% (Tabel 1).
Kadar lemak naget berkisar antara 10,38% 17,86%. Menurut SNI 01-6683-2002 tentang naget
ayam, kadar lemak maksimal 20% (Anonim,2002).
Kadar lemak naget hasil penelitian memenuhi syarat
SNI naget ayam.
c). Kadar Serat Kasar
Berdasarkan hasil analisis ragam, menunjukkan
bahwa perlakuan penambahan tepung tempe
berpengaruh nyata (p < 0,05) terhadap kadar serat kasar
naget ayam. Nilai rata-rata kadar serat kasar naget ayam
dengan perlakuan penambahan tepung tempe dapat
dilihat pada Tabel 5.
TABEL 5 NILAI RATA-RATA KADAR SERAT KASAR NAGET
AYAM.

Penambahan
tepung tempe

Kadar serat
kasar (%)

DMRT
5%

Notasi

0% (A1)

1,60

-

a

5% (A2)

3,05

0,5346

b

10% (A3)

3,63

0,5616

c

15% (A4)

4,08

0,5778

c

20% (A5)

4,92

0,5886

d

25% (A6)

5,99

0,5976

e

Keterangan:Nilai rata-rata yang didampingi huruf yang berbeda
menyatakan terdapat perbedaan yang nyata.

Berita Litbang Industri

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar serat
kasar naget ayam dengan penambahan tepung tempe
berkisar antara 1,60% - 5,99%. Perlakuan penambahan
tepung tempe 0% menunjukkan kadar serat kasar terendah
(1,60%) sedangkan perlakuan penambahan tepung tempe
25% menunjukkan kadar serat kasar tertinggi (5,99%).
Dengan semakin meningkatnya penambahan tepung tempe
maka kadar serat kasar naget ayam akan semakin tinggi.
Hal ini disebabkan karena tepung tempe memiliki kadar
serat kasar yang tinggi yaitu 8,28% (Tabel 1) sedangkan
filet daging ayam broiler tidak mengandung serat kasar
atau kadar serat kasar 0% (Tabel 1). Faktor lain yang
mempengaruhi yaitu kadar air naget. Kadar serat kasar
mempunyai korelasi dengan kadar air.
Menurut Astawan,dkk (2005), penurunan kadar air
akan diikuti kenaikan kadar serat pangan. Kadar air yang
berkorelasi dengan kadar serat kasar yang menyebabkan
perbedaan nyata pada serat kasar naget.
d). Kadar Karbohidrat.
Berdasarkan hasil analisis ragam, menunjukkan
bahwa perlakuan penambahan tepung tempe tidak
berpengaruh nyata terhadap kadar karbohidrat naget
ayam. Nilai rata-rata kadar karbohidrat naget ayam
dengan perlakuan penambahan tepung tempe dapat
dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 Nilai rata-rata kadar karbohidrat naget ayam.

Penambahan
tepung tempe

Karbohidrat (%)

Notasi

0% (A1)

14,30

tn

5% (A2)

11,72

tn

10% (A3)

11,95

tn

15% (A4)

11,71

tn

20% (A5)

12,57

tn

25% (A6)

15,14

tn

Keterangan: tn= menyatakan tidak berbeda nyata.

Tabel 6 menunjukkan bahwa penambahan tepung
tempe tidak memberikan pengaruh nyata terhadap
kadar karbohidrat naget ayam. Pada penentuan kadar
karbohidrat naget dilakukan dengan metode
perhitungan. Hasil perhitungan diketahui besarnya nilai
komponen gizi lain. Menurut Sugito dan Ari (2006),
kadar karbohidrat dipengaruhi komponen gizi lain,
semakin tinggi kadar komponen gizi lain maka kadar
karbohidrat akan semakin rendah.
Kandungan karbohidrat naget ayam pada
penelitian ini berkisar antara 11,71% sampai 15,14%
berada dalam kisaran SNI naget ayam yaitu maksimal
25% (Anonim,2002). Kadar karbohidrat naget hasil
penelitian memenuhi syarat SNI.
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e). Uji Organoleptik Naget Ayam Dengan Penambahan
Tepung Tempe.
Kualitas bahan pangan dapat diketahui dengan dua
cara yaitu kimiawi dan sensorik. Diterima tidaknya
produk pangan oleh konsumen, banyak ditentukan oleh
faktor mutu terutama mutu organoleptik.
Sifat organoleptik adalah sifat bahan yang dimulai
dengan menggunakan indera manusia yaitu indera
penglihatan, pembau dan perasa. Uji organoleptik naget
ayam dengan penambahan tepung tempe digunakan uji
kesukaan (uji hedonik). Skala hedonik yang digunakan
terdiri dari 5 level (sangat suka – tidak suka). Dalam uji
organoleptik ini terdiri dari 20 orang panelis untuk
menyatakan tanggapan pribadinya tentang kesukaannya
terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur naget.
f). Uji Kesukaan Warna.
Produk pangan yang memiliki warna yang menarik
akan berpeluang besar dibeli konsumen. Pengaruh
warna terhadap penerimaan konsumen merupakan salah
satu pelengkap kualitas yang penting sehingga dapat
mengisyaratkan produk berkualitas (Kartika,1988).
Menurut Winarno (1997), secara fisik faktor warna
merupakan hal yang sangat penting menentukan mutu
suatu bahan pangan. Suatu bahan yang dinilai bergizi,
enak dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan
apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang
atau menyimpang dari warna yang seharusnya.
Berdasarkan uji Friedman terhadap warna naget
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan kontrol (tanpa penambahan
tepung tempe). Hal ini disebabkan karena naget
digoreng sampai berwarna kuning keemasan sehingga
warna naget akibat penambahan tepung tempe
warnanya sama. Nilai rata-rata kesukaan warna naget
seperti pada Tabel 7. Dari data pada Tabel 7, terlihat
bahwa skor kesukaan warna naget berkisar antara 3,90
– 4,00 (suka). Nilai kesukaan warna naget pengaruh
penambahan tepung tempe disukai panelis dan tidak
berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol.
g). Uji Kesukaan Aroma.
Menurut Kartika (1988), aroma yaitu bau yang
diukur sehingga biasanya menimbulkan pendapat yang
berlainan dalam menilai kualitas aromanya. Perbedaan
pendapat disebabkan tiap orang memiliki perbedaan
penciuman meskipun mereka dapat membedakan aroma
namun setiap orang mempunyai kesukaan yang
berlainan.
Berdasarkan uji Friedman terhadap aroma naget
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan kontrol (tanpa penambahan
tepung tempe). Hal ini disebabkan karena dipengaruhi
oleh bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan
naget yaitu tepung terigu, tepung tempe, tepung roti,
telur, bawang putih, merica dan minyak goring yang
masing-masing mempunyai aroma yang khas.
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Disamping itu, lemak yang terkandung dalam tempe
tahan terhadap proses ketengikan yang dipengaruhi
oleh produksi antioksidan alami oleh kapang tempe
(Koswara,1995), sehingga naget yang dihasilkan
memiliki aroma harum yang khas. Nilai rata-rata
kesukaan aroma naget seperti pada Tabel 7. Dari data
pada Tabel 7, terlihat bahwa skor kesukaan aroma naget
berkisar antara 3,60 – 4,00 (suka).
h). Uji Kesukaan Rasa.
Rasa dapat dipakai sebagai indikator kesegaran dan
penyimpangan bahan pangan. Rasa lebih banyak
melibatkan pancaindera yaitu lidah, agar suatu senyawa
dapat dikenali rasanya, senyawa tersebut harus dapat
mengadakan hubungan dengan mikrovilus dan impuls
yang terbentuk dikirimi melalui syaraf ke pusat susunan
syaraf (Winarno,1997).
Berdasarkan uji Friedman terhadap rasa naget
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan kontrol (tanpa penambahan
tepung tempe). Semakin banyak penambahan tepung
tempe nilai kesukaan rasa naget semakin tinggi. Hal ini
disebabkan oleh penggunaan tepung tempe yang
mengandung protein dan lemak yang tinggi sehingga
berpengaruh pada rasa naget. Rasa gurih tepung tempe
diimbangi oleh bahan lainnya seperti telur dan minyak
untuk menggoreng naget. Nilai rata-rata kesukaan rasa
naget seperti terlihat pada Tabel 7. Dari data pada Tabel
7 terlihat bahwa skor kesukaan rasa naget berkisar
antara 4,00 – 4,75 (disukai hingga sangat disukai). Nilai
kesukaan rasa naget pengaruh penambahan tepung
tempe disukai panelis dan tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan kontrol.
i). Uji Kesukaan Tekstur.
Tekstur merupakan salah satu parameter fisik untuk
uji kesukaan konsumen terhadap produk pangan.
TABEL 7.NILAI RATA-RATA KESUKAAN WARNA, AROMA,
RASA DAN TEKSTUR NAGET.

Penambahan
tepung tempe

Warna

Aroma

Rasa

Tekstur

0% (A1)

4,00

4,00

4,00

4,00

5% (A2)

4,00

4,00

4,05

4,00

10% (A3)

4,00

4,00

4,05

4,00

15% (A4)

4,00

3,80

4,50

3,95

20% (A5)

3,90

3,60

4,60

3,95

25% (A6)

3,90

3,60

4,75

3,95

Keterangan: Semakin besar nilai maka semakin disukai.

Berdasarkan uji Friedman terhadap tekstur naget
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan kontrol (tanpa penambahan
tepung tempe). Nilai rata-rata kesukaan tekstur naget
seperti pada Tabel 7. Dari data pada Tabel 7, terlihat
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bahwa skor kesukaan tekstur naget berkisar antara 3,95
– 4,00 (suka). Nilai kesukaan tekstur naget pengaruh
penambahan tepung tempe disukai panelis dan tidak
berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol.
IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil
kesimpulan bahwa :
1. Penambahan tepung tempe berpengaruh menurunkan
kadar air, meningkatkan kadar protein, kadar lemak dan
kadar serat kasar akan tetapi tidak berpengaruh
terhadap kadar karbohidrat serta meningkatkan nilai
rasa naget ayam.
2. Naget hasil penelitian memenuhi syarat SNI 01-66832002 untuk naget ayam.
3. Perlakuan yang memberikan hasil optimal untuk naget
adalah perlakuan penambahan tepung tempe 15%
dengan kadar air 49,66%, kadar protein 17,60%, kadar
lemak 15,47%, kadar serat kasar 4,08%, kadar
karbohidrat 11,71% dan nilai organoleptik berkisar
antara 3,80 sampai 4,50 (disukai hingga sangat
disukai).
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Abstrak— Pada makalah ini akan dibahas hasil desain dan pengendali suspensi aktif yang menggunakan tenaga mandiri hasil
pembangkitan dari getaran. Peredam kejut suspensi berupa motor DC yang nilai redamannya dapat divariasikan melalui
pengaturan arus. Desain kendali didasarkan pada pengaturan arus motor DC untuk mendapatkan tingkat kenyamanan yang
memadai selama penyimpanan energi berlangsung. Pengendali tracking torsi motor DC akan diterapkan untuk model quarter car.
Dari hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa pelepasan energi dilakukan saat osilasi getaran kendaraan berada di bawah nilai 2.5
Hz, sedangkan penyimpanan energi terjadi saat osilasi pada frekuensi di atas 2.5 Hz untuk mempertahankan percepatan arah
vertikal pada kendaraan sebesar 0.158 m/s2 dan defleksi roda maksimum sebesar 4mm sehingga kriteria kenyamanan dan handling
dapat dipenuhi. Rata-rata energi yang disimpan/dilepas sebesar 18 Watt dengan eksitasi random antara frekuensi 0-5Hz.
Kata kunci : suspensi, aktif tenaga mandiri, bangkitan getaran.
Abstract— In this paper, the design of self active suspension while vibration energy recovery and its controller are presented. DC motor as
suspension damper is varied by current control. Controller is design to achieve optimal comfort and handling while energy recovery
occurred by adjust DC motor current. DC torque tracking controller is applied to a quarter car model. Experiment result is : energy
dissipation occurred when frequency oscillation below 2.5 Hz and over 2.5 Hz for energy regeneration in order to maintain vertical
vibration of vehicle is 0.158 m/s2 due to comfort and handling criterion are fulfilled. Regenerated/dissipated energy is 18 Watt by 0-5Hz
random excitation.
Keywords: suspension , self active , vibration recovery

I. PENDAHULUAN
Tuntutan terhadap kendaraan yang aman dan nyaman,
telah dipenuhi berbagai produsen otomotif dengan berbagai
inovasi pengembangan sistem suspensi. Sistem suspensi
menentukan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam
berkendara. Pengembangan sistem suspensi dewasa ini
mengarah pada implementasi suspensi semi-aktif dan
suspensi aktif. Suspensi aktif mempunyai prospek yang
bagus untuk dikembangkan karena kehadalanya dalam
mengatasi stabilitas dan kenyamanan kendaraan. Namun
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demikian banyak hal yang harus dikorbankan untuk
mendapatkan kenyamanan dan kestabilan terhadap
penggunaan suspensi aktif, diantarannya : menambah berat
kosong kendaraan, mengurangi ruang pada chasis dan
suatu hal yang penting untuk diperhatikan adalah
kebutuhan daya kompensator. Beberapa sistem suspensi
aktif menggunakan energi yang didapat dari engine untuk
menggerakkan aktuator suspensi aktif. Hal ini akan
menambah konsumsi bahan bakar kendaraan. Perlu inovasi
dan pengembangan desain suspensi aktif yang dapat
mengurangi kebutuhan suplai energi dari engine kendaraan,
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dengan tidak mengurangi tingkat keamanan dan
kenyamanannya (Smart suspension system).
 Pada penelitan tahun lalu telah dikembangkan
prototype shock absorber elektromagnetik yang mampu
menangkap energi getaran dan mengubahnya menjadi
energi listrik untuk disimpan [1]. Beberapa penelitian
lain tentang penangkapan energi getaran dikemukakan
oleh suda dan shiba [2] yang mendesain suspensi
regeneratif menggunakan aktuator motor DC dengan
gear rack-pinion sebagai konstruksi mekanis pengubah
arah gerak. Zhong Ji Li dkk [3], mendesain,
memodelkan dan melakukan uji coba layak jalan untuk
peredam kejut elektromagnetik pengumpul energi.
 Pada penelitian ini diusulkan sistem suspensi aktif yang
sebagian energinya didapat dari hasil penangkapan
energi getaran. Penggabungan secara hibrid antara
energi dari engine dan hasil harvesting ini selanjutnya
disebut sebagai manajemen energi suspensi aktifregeneratif. Untuk pengaturan mekanisme tersebut,
dibutuhkan skema pengendali.
 Ada berbagai skema pengendali yang dapat diterapkan
pada sistem ini. Beberapa diantaranya adalah sebagai
berikut:
 Multi objective H-infinitive control strategy diusulkan
oleh Fabio dan Casavola [4] untuk mendapatkan nilai
penyerapan energi, sudut rolling, sudut pitct dan
defleksi roda yang optimum.
 Geysen dkk mencoba menggunakan pengendali LQR
(Linear Quadratic Controller ) [5], untuk mendapatkan
regenerasi energi yang optimum dengan memilih dua
parameter pembobot. Pembobot body acceleration yang
berhubungan dengan kenyamanan atau pembobot tire
load yang berhubungan dengan handling kendaraan.
 Kontroler PI (Proporsional-Integral) digunakan untuk
mengendalikan electromagnetic active damper oleh K
Singal dan Rajamani [6]. Damper elektromagnetik yang
ditenagai sendiri hampir menyamai performa suspensi
aktif.
II. BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilaksanakan dengan empat tahap.
Kegiatan pertama melakukan prototyping suspensi aktifregeneratif
elektromagnetik
dengan
menggunakan
komponen-komponen yang tersedia di pasaran. Kedua,
memperoleh model matematis prototype melalui proses
identifikasi. Ketiga mendesain kontroler yang sesuai
dengan kondisi kerja prototype untuk mendapatkan respon
sesuai
keinginan/ketentuan.
Tahap
keempat
mengimplementasikan kontroler yang telah didisain pada
prototype.
Prototype dimanufaktur sesuai desain yang telah
dilakukan. Prototype terdiri dari komponen-komponen
mekanis berupa : roda gigi dan elektrik seperti ditunjukkan
pada diagram Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Prototype

Identifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan model
dinamis prototype dengan metode ARMAX. Sinyal input
digenerasi melalui PC dengan bantuan software LabView
dan dikomunikasikan melalui card NI USB 6221. Output
nilai percepatan pada sprung mass dan unsprung mass serta
daya listrik hasil recovery diukur menggunakan
accelerometer dan
multimeter. Data numerik hasil
pengukuran disimpan selama jangka waktu pengukuran
(waktu pengukuran ≥ rise time proses). Konfigurasi
pengambilan data untuk identifikasi prototype ditunjukkan
Gambar 2.
Power
Amplifier

NI
Card
6221

Vibrator/
Excitator

Accelerometer

Quarter
Car
Test
Rig

Power meter

Gambar 2. Konfigurasi Pengambilan Data

Konstruksi test rig direperesentasikan secara skamatis
seperti Gambar 3.

Gambar 3. Skema Test Rig
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Input gangguan yang diakibatkan kondisi jalan
digenerasi oleh aktuator road (Fr) sedangkan input kontrol
dilakukan oleh aktuator elektromagnetik.
(Fact). Identifikasi terhadap prototype dilakukan dengan
memberikan input PRBS terhadap Fact dan mengukur
percepatan pada sprung dan unsprung mass dengan tanpa
memberikan aktuasi pada Fr (Fr = 0). Identifikasi terhadap
karakteristik aktuator Fact karena pengaruh input jalan,
dilakukan dengan memberikan gaya input random white
noise pada aktuator Fr dengan spektrum frekuensi:
(3.1)
dimana :
Vx : laju kendaraan,
K : konstanta kondisi jalan,
ts : time sampling,
Hzr berupa filter frekuensi yang dinyatakan sebagai :
(3.2)
Nilai K dan α, untuk berbagai kondisi kondisi jalan
ditunjukkan Tabel 1 dan densitas frekuensi spektralnya
ditunjukkan Gambar 4.
TABEL 1. PARAMETER KONDISI JALAN

Tipe Jalan

α (rad/m)

Kroad (m)

Jalan Beraspalt

0,2

0,05

Paving kasar

0,8

0,125

Rt =f(SOC)

Re =f(SOC)

Rc =f(SOC)

Motor/
Generator

Cc

Gambar 5. Proses Penyimpanan/Pelepasan Daya Pada ESS

Kontroler didesain untuk mempertahankan kenyamanan
kendaraan baik saat suspensi bekerja pada mode aktif
maupun pada mode regeneratif. Plant secara keseluruhan
ditunjukkan Gambar 6. Sistem berupa moder quarter car
dengan supply dayanya. Gambar 7 adalah struktur kontrol
untuk mengendalikan getaran kendaraan agar pengendara
selalu dalam keadaan nyaman dan mengendalikan supply
arus sumber utama berdasarkan status pengisian battery.
Pengendalian getaran sebagai kontrol utama (outer loop)
sedangkan untuk pengaturan power module sebagai
kontrol sekunder (inner loop) pada sistem cascade.
Kontroler

ms
Motor /
Generator

Output pengukuran adalah percepatan pada sprung
mass dan unsprung mass serta daya aktuator Fact. Daya
aktuator dapat bernilai positif atau negative yang
menunjukkan
penyimpanan
atau
pelepasan
(charge/discharge). Proses charge/discharge dilakukan oleh
Ultra Capacitor (UC) sedangkan battery digunakan sebagai
tempat penyimpanan energi.

ks

Power

celect

Module

mus
Energy
Storage
System

kw

Electrical
Supply

mr
Aliran kontrol
Aliran energi

kr

Fr
Gambar 6. Sistem Pengendalian

+

Gcacc
-

CV1 +

Gci

CV2

Gi

PV2

Gacc

PV1

-

Inner Loop

Gambar 4. Densitas Spektral untuk berbagai kondisi jalan.

Rangkaian UC dan battery sebagaimana Gambar 5 yang
selanjutnya dinamakan Energi Storage System (ESS).
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Gambar 7. Struktur Kontrol Cascade

Implementasi kontroler pada sistem dilakukan dengan
menggunakan drive motor yang diintegrasikan pada sistem
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konfigurasi Gambar 2. Drive motor mengendalikan keluar
masuk arus pada motor listrik DC sebagai aktuator.
Pengendalian arus ditunjukkan pada Gambar 8.
+

ir

-

Arus tracking ( ir ) yang dinyatakan pada Persamaan
(3.4) dan Gambar 3.8 ditentukan oleh kebutuhan torsi (T ref)
motor untuk mengatur percepatan vibrasi yang sistemnya
ditunjukkan Gambar 10. Eksitasi jalan berupa sinyal
harmonik dan random. Gambar prototype yang terpasang
pada set-up eksperimen ditunjukkang Gambar 11.
Eksitasi jalan

R

i
Tact

UB

E Pa

Us

Aktuator
Model
Kendaraan

-UB

L
Baterai

Gambar 8. Pengendalian arus pada motor listrik DC.

Arus listrik ir diberikan sebagai nilai referensi traking
(tracking reference) mengikuti besarnya percepatan yang
terjadi akibat eksitasi jalan. Kesetimbangan penyimpanan/
pendisipasian daya pada batarai mengikuti model Gambar
3.8, dinyatakan sebagai berikut :
(3.3)
(3.4)
(3.5)

Active /
Regeneratif
Kontroler
Percepatan

Accref

Kontroler
Arus
Tref

Gambar 1.0 Pengendalian Percepatan Vibrasi

(3.6)
dengan :
PB : Status daya baterai (Watt)
Pa : Status daya aktuator (Watt)
UB : Tegangan nominal baterai (Volt)
US : Tegangan suplai untuk motor listrik (Volt)
i : arus listrik (Amp)
Φ : konstantan motor listrik (Volt.Sec/rad)
ω : kecepatan putar motor listirik (rad/sec)
Kondisi penyimpanan/ pendesipasian daya ditentukan
dengan batasan yang ditunjukkan pada Gambar 9.
i

kE

i

R

kE

R

v

v

Konsumsi sepenuhnya
dari baterai

Pa  0, PB  0

Konsumsi dari baterai dan
Hasil regenerasi
i kE

Pa  0, PB  0

R

v

Pa  0, PB  0

Penyimpanan sepenuhnya
Pada baterai

Gambar 9. Kondisi batas aktifitas penyimpanan/pendesipasian daya
Gambar 11. Prototype Terpasang Pada Set-Up Eksperimen
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi
dimaksudkan
untuk
mengetahui
karakteristik prototype untuk keperluan desain kontroler.
Identifikasi dilakukan dengan memberikan gaya harmonik
pada prototype. Stroke maksimal ditentukan 30 mm sesuai
dengan standar ruang antara chassis dan bodi kendaraan
penumpang. Hasil pengujian ditunjukkan Gambar 12 yang
menggambarkan kemapuan prototype sebagai damper
untuk menahan beban fluktuatif.

pada sprung mass, kenyamanan berkendara dan handling
roda. Kepadatan Sinyal respon frekuensi ditunjukkan
Gambar 14.
Dari grafik dapat diketahui bahwasanya percepatan
yang diterima sprung mass maksimal bernilai 0.173 m/s
pada frekuensi getaran 0.1 Hz. Pada frekuensi di atas 2 Hz,
percepatan dapat diredam sedemikian hingga dibawah nilai
0.12 m/s2, sehingga memenuhi persyaratan kenyamanan
penumpang.

1000

0.035

750

0.03

500

PSD [(m/s 2)2/Hz]

Gaya Peredaman (N)

0.025
250

0

0.02

0.015

-250

0.01
-500

0.005
-750
-30

-20

-10

0
Perpindahan (mm)

10

20

30

0
-2
10

-1

0

10

10

1

10

Frequency (Hz)

Gambar 12. Gaya peredaman terhadap defleksi

Dari grafik Gambar 12 dapat dinyatakan bahwa
prototype telah mampu menahan beban sekitar 500 N
dengan perpindahan 25 mm. Namun demikian terdapat
ripple pada kontour grafik yang menggambarkan terjadinya
gaya gesek mekanis antar roda – roda gigi dan motor
listrik.
Diagram damping terhadap kecepatan osilasi
ditunjukkan Gambar 13.
1000

Gambar 14. Kepadatan Sinyal Respon Frekuensi

Handling ditunjukkan besar defleksi yang terjadi pada
roda. Defelksi roda harus sekecil mungkin agara selalu
menempel pada jalan saat diberikan input sinyal random
yang merepresentasikan kerataan jalan selama dilalui
kendaraan. Besar defleksi suspensi dalam domain frekuensi
hasil eksperimen ditunjukkan Gambar 15 . Dari grafik,
tampak bahwa defleksi sering terjadi pada frekuensi
getaran 1.2 Hz dengan nilai maksimum 4 mm, sehingga
kendaraan masih dalam batas kondisi dapat dikendalikan

750

10e-4

250

PSD Defleksi (mm2/Hz)

Gaya damping (N)

500

0

-250

-500

-750
-0.3

-0.2

-0.1

0
0.1
kecepatan (m/s)

0.2

0.3

0.4

Gambar 13. Diagram Gaya Damping terhadap Kecepatan Osilasi

Dari diagram Gambar 13 tampak gerakan kompresi dan
rebound dengan kecepatan osilasi 0.3 m/s. Kecepatan
osilasi 0.3 m/s merupakan kecepatan osilasi rata-rata bila
kendaraan melalui kelas jalan C (jalan berpaving).
Hysterisis gerakan kompresi dan rebound masih belum
sempurna akibat gesekan mekanis sehingga terjadi
hambatan gerakan ke arah berlawanan yang megakibatkan
faktor kenyamanan sedikit berkurang.
Dengan input random untuk kelas jalan C, percepatan
dan besarnya defleksi ditujukan untuk mengisolasi getaran
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10e-5

1

10
Frequency (Hz)

Gambar 15. Kepadatan Sinyal Defleksi Roda

Stroke suspensi berhubungan dengan ruang kerja yang
tersedia antara chassis dan bodi kendaraan. Stroke harus
lebih pendek daripada ruang suspensi.
Defleksi suspensi dalam domain waktu selama
eksperimen ditunjukkan Gambar 16. Dari grafik tersebut
dapat diketahui bahwa gerakan osilasi berkisar 20 mm pada
arah kompresi atau rebound. Sehingga memungkinkan
untuk ruang kerja suspensi.
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Penyerapan/pendisipasian daya ditunjukkan Gambar
4.6. Dibawah frekuensi osilasi 2.5 Hz dibutuhkan energi
untuk mengisolasi getaran yang diterima pengendara,
sedangkan pada frekuensi osilasi di atas 2.5 Hz, prototype
mampu menangkap energi rata-rata 18W.
Aktifitas penyimpanan/pendisipasian energi dalam
domain waktu selama eksperimen ditunjukkan Gambar 18.
Aktifitas pendisipasian energi ditunjukkan nilai positif
sedangakan nilai negatif menunjukkan aktifitas

penyimpanan.
25

20

Stroke (mm)

15

-15

-20

10

20

30

40

50

Waktu (det)

Gambar 16. Stroke/Pergerakan Suspensi

IV. KESIMPULAN
Pada makalah ini disajikan perancangan dan hasil
analisa prototype shock absorber elektromagnetik untuk
suspensi kendaraan aktif yang ditenagai sendiri melalui
penangkapan energi getaran. Prototype dapat melakukan
dua fungsi, fungsi aktif dan fungsi regenerative sesuai
kondisi jalan. Prototype membutuhkan daya saat kondisi
mode aktif dan menyimpan daya saat mode regenerative.
Pengendalian penyimpanan dan pendisipasian daya diatur
dalam manajemen energi untuk rangkaian eksperimen yang
terpasang pada sistem quarter car. Dari hasil eksperimen
dapat disimpulkan bahwa :
 Prototype telah mampu melakukan fungsi penangkapan
atau pendisipasian daya sesuai kondisi yang diperlukan.
 Aselerasi sebesar 0.158 m/s2 terjadi pada frekuensi 1
Hz dan 2 Hz, sehingga kriteria kenyamanan sudah
dapat dipenuhi.
 Regenerasi terjadi pada frekuensi getaran di atas 2.5Hz
sedangkan di bawah 2.5 Hz dibutuhkan energi untuk
mengisolasi getaran dengan daya rata-rata 18 Watt.
 Defleksi maksimum sebesar 4mm terjadi pada
frekuensi getaran 1.2 Hz.
 Masih terdapat gaya friksi (coulomb friction) yang
terjadi akibat gesekan mekanis mengakibatkan
ketidakteraturan gerakan rebound dan kompresi.

40
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Abstrak— Energi panas matahari dapat diserap oleh solar cell menggunakan panel sel surya menghasilkan daya rata-rata 54 – 74
watt / meter2 luasan panel dan sekitar setara 320 watt dari tenaga kincir angin sudu savonious 2,3 meter dan tinggi 6 meter pada v = 4
– 8 m/detik. Sehingga dihasilkan 4.622,4 watt.jam dari solar cell seluas 12 m2 selama 6 jam dan 2.880 watt.jam dari savonious selama
9 jam hembusan angin efektif sehingga diperoleh total 7.502,4 watt.jam/hari. Daya tersebut dimanfaatkan untuk pemanas sebesar
1.200 watt dan blower 95 watt atau total daya 1.295 watt. Dengan demikian diperoleh waktu pemanasan sejumlah 5,25 jam yang
cukup untuk mengeringkan gabah basah hasil panen menjadi gabah kering dengan kapasitas sekitar 400 Kg – 500 Kg dengan suhu
pemanasan sekitar 40 – 50O C. Konstruksi cukup sederhana yang bisa dibuat oleh bengkel konstruksi biasa dan memanfaatkan
bahan / komponen solar cell import. Pemanfaatan 2 sumber tenaga dimaksudkan agar saling mengisi bila terjadi ketidak mampuan
dari salah satu sumber tenaga agar suplai dapat berlangsung terus. Dampak yang dihasilkan adalah mempercepat pengeringan hasil
panen di sawah yang selama ini mengandalkan panas matahari langsung.
Kata kunci : sumber tenaga, pengering, panen.
Abstract— Solar energy can be absorbed by the solar cells and solar panels generate power using an average 54 to 74 watts / meter2 area
of the panel and approximately equivalent to 320 watts of power windmill blade savonious with diameter at 2.3 meters and high 6 meters at
v = 4 - 8 m / sec. So that the result is 4,622.4 Watt.hours from an area of 12 m 2 of solar cells for 6 hours and 2880 watt.hours from
savonious during 9 hours of effective wind in order to obtain the total 7,502,4 watt.hours / day. Power is used for heating at 1200 watts
and blower 95 watts or 1,295 watts total power. Thus obtained heating time of 5.25 hours which is sufficient to dry the wet grain to dry rice
harvest with a capacity of about 500 kg - 600 kg with heating temperature of about 40 - 50° C. Construction is simple enough that can be
made by the small workshop and utilize a common construction material / solar cell components imported. Used for 2 Utilization of energy
sources is meant to complement each other in case of incapacity of one of the sources of energy but the supply can last. The resulting
impact is to accelerate the drying crops in the fields that have been relying on the sun's heat directly.
Keywords: energy sources, drying, harvest.

I. PENDAHULUAN
Bahan bakar fosil (minyak bumi) semakin menipis dan
semakin mahal, sehingga berbagai cara dilakukan untuk
menemukan sumber energi baru yang terbarukan yaitu
dengan memafaatkan fenomena alam seperti ; angin, panas
matahari, ombak laut, panas bumi, bioenergi, dll. Sumber
energi angin dan panas matahari adalah yang paling murah
karena mudah dieksploitasi dan cepat dikonsumsi untuk
berbagai keperluan.
Sumber tenaga ini mempunyai keterbatasan karena
karakteristiknya hanya wilayah tertentu yang bisa
memanfaatkannya. Di Indonesia sinar matahari bisa
dimanapun bila tidak tertutup awan / hujan dan angin
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hanya wilayah tertentu di Indonesia yang mempunyai
kecepatan potensial diatas 3 m2 / detik dan hembusan angin
hanya pada bulan tertentu atau waktu terbatas, tetapi pada
sebagian daerah di Jawa Timur mempunyai potensi angin
cukup banyak yaitu Tuban, Nganjuk, Probolinggo dengan
durasi waktu 10 – 16 jam / hari terutama pada musin
kemarau. Eksploitasi tenaga angin pada umumnya
menggunakan kincir angin dan tenaga panas matahari
menggunakan komponen solar cell atau panel sel surya
Berbagai jenis kincir angin telah digunakan dan sudah
pernah dibuat serta dimanfaatkan di Indonesia dengan
ukuran kecil sampai cukup besar untuk menggerakkan
pompa air, mesin sederhana, atau sebagai hiasan yang
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menggerakkan peralatan untuk mendapatkan suara.
Dalam pengembangan pemanfaatan kincir angin
sebagai sumber tenaga yang terbarukan maka beberapa
cara dapat digunakan sebagai tenaga penggerak generator
untuk menghasilkan tenaga listrik disesuaikan dengan
iklim dan sumber potensial angin di wilayah tersebut. Data
menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan angin di wilayah
Jawa Timur berkisar antara 2 – 5 meter / detik pada musim
penghujan dan mencapai antara 2,4 – 10 meter / detik di
musim kemarau dengan sumber angin terbesar antara bulan
Juni sampai Oktober [(1), (3), (6)]. Dilain pihak panas
matahari sangat banyak bersinar sepanjang tahun di
Indonesia yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai
sumber tenaga menggunakan panel sel surya (solar cell)
yang menyerap sinar matahari dan diubah menjadi arus
listrik dan sampai saat ini sudah banyak digunakan namun
terhambat oleh harga solar cell mahal dan kualitas yang
bagus sulit didapat. Kelemahan lainnya adalah tidak dapat
berfungsi pada malam hari atau saat mendung / hujan.
Dengan keadaan tersebut akan sulit mendapatkan daya
secara kontinyu. Untuk itu dalam penelitian ini adalah
menggabungkan dua sumber tenaga tersebut yang bisa
saling mengisi yaitu bila tidak ada angin maka sinar
matahari dapat menghasilkan arus yang ditampung dalam
baterai dan bila malam hari namun masih ada angin maka
kincir angin yang bekerja untuk mendapatkan tenaga listrik
dan bila keduanya ada maka akan mengisi bersama dan
akan didapatkan dua sumber arus listrik yang lebih besar
untuk menjaga bila kedua sumber tersebut suatu saat tidak
ada sama sekali tetapi sudah ada cadangan dalam baterai
yang cukup. Kedua sumber arus listrik tersebut bersamaan
ditampung dalam baterai yang dikhususkan untuk itu
sebelum dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya
penerangan.
Di wilayah pedesaan setiap kali panen terjadi
permasalahan baku yaitu proses pengeringan hasil panen
yang dipersyaratkan harus kondisi kering dengan kadar air
minimal agar bisa tahan lama dan laku dijual atau
dikonsumsi sendiri. Biasanya pengeringan hasil panen
tersebut selalu mengandalkan panas matahari langsung,
namun berbagai hal karena awan / mendung maka hasil
pengeringan tidak sempurna serta membutuhkan waktu
yang lama.
Dengan adanya potensi alam yang cukup dan
permasalahan yang ada di pedesaan diatas maka solusi
yang bisa ditawarkan adalah memanfaatkan sumber tenaga
angin dan panas matahari yang dirubah menjadi sumber
tenaga listrik selanjutnya dirubah menjadi pengering
mekanis.
Faktor yang harus diperhatikan adalah tidak cukup atau
terbatasnya sumber tenaga tersebut sehingga dengan cara
penggabungan keduanya akan mendapatkan sumber tenaga
kontinyu yang saling mengisi dan selanjutnya akan tersedia
sumber tenaga listrik yang siap pakai setiap saat.
Potensi angin sangat berpengaruh terhadap suplai
tenaga penggerak kincir angin maka wilayah yang dipilih
adalah Kabupaten Nganjuk karena ketersediaan angin
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cukup baik dan kontinyu. Untuk selanjutnya maka acuan
data penelitian ini difokuskan di Gondang-Nganjuk, yang
dari pengamatan sebelumnya mempunyai potensi angin
dengan kecepatan sekitar 3 – 12 m/detik dengan durasi
sekitar 12 – 14 jam perhari antara bulan April – Nopember
namun menurun di bulan-bulan yang lain meskipun masih
berhembus dan memberikan tenaga cukup untuk
mendapatkan tenaga penggerak generator ditambahkan
sumber listrik solar cell yang bisa diperoleh selama siang
hari.
Maksud dan tujuan, kegiatan penelitian ini adalah
memanfaatkan tenaga dorongan angin yang bisa
menggerakkan kincir angin type savonious dan sinar
matahari kepada panel sel surya untuk mendapatkan tenaga
listrik sebagai sumber tenaga yang terbarukan untuk
pengeringan hasil panen dari sawah.
Hasil yang diharapkan, diperoleh desain konstruksi
gabungan antara kincir angin untuk menggerakkan
generator tenaga listrik putaran rendah dan panel sel surya
yang menggunakan komponen solar cell sehingga
menghasilkan arus tenaga listrik selanjutnya dapat
dimanfaatkan untuk pemanasan di alat pengering hasil
pertanian berupa gabah (pasca panen).
Ruang lingkup kegiatan adalah, mendapatkan masukan
tentang kecepatan angin, lama hembusan angin, konstruksi
kincir angin, generator putaran rendah, dan bahan yang
bisa digunakan, mengidentifikasi / mendata kecepatan
angin dan panas matahari di lokasi tertentu, mendapatkan
data spesifikasi solar cell yang memadai untuk iklim tropis
dan lama waktu sinar matahari, jumlah arus listrik yang
bisa diserap, system mekanisme untuk membangkitkan
generator, menganalisa daya angin dan panas matahari
yang dikorelasikan terhadap daya listrik, menganalisa
tentang konstruksi kotak pemanas / pengering dengan
persyaratan yang dibutuhkan untuk hasil panen yang
dikeringkan dan dibutuhkan dalam tujuan penelitian ini.
Batasan Kegiatan, dalam riset ini untuk mendapatkan
inovasi atau modifikasi type kincir angin savonious dan
panel sel surya yang umum digunakan (banyak beredar di
pasaran) sehingga diperoleh desain yang paling efisien
untuk mendapatkan tenaga listrik serta kotak pemanas yang
digunakan dalam proses pengeringan dengan tenaga listrik
yang dihasilkan oleh 2 sumber tenaga diatas.
Pemanfaatan lain, adanya kemungkinan bila ada daya
tersisa atau tidak termanfaatkan dalam proses pengeringan
maka bisa digunakan sebagai penerangan umum terutama
pada malam hari.
A. Tinjauan Pustaka
Solar cell merupakan komponen utama untuk menyerap
sinar matahari sekaligus mengeluarkan arus listrik dalam
luasan bidang yang mencakup permukaan yang dikenai
sinar matahari, demikian pula pada kincir angin dengan
adanya kuat hembus sangat mempengaruhi besaran tenaga
yang diterima oleh luasan bidang sudu kincir angin sebagai
tenaga dorong sehingga memaksa poros berputar pada
sumbunya yang ditumpu oleh sudu penerima dorongan te-
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naga angin.
Selanjutnya arus listrik yang diperoleh dari solar cell
ditampung dalam baterai dan demikian pula akibat
dorongan angin akan memutar sudu sekaligus poros kincir
angin diteruskan ke generator, maka akan menghasilkan
arus listrik untuk seterusnya ditampung dalam baterai
bersama dengan arus yang dihasilkan oleh solar cell. Arus
tersebut menjadi daya listrik yang cukup untuk
memanaskan heater (elemen pemanas) dan memutar
blower sehingga timbul udara panas kemudian dimasukkan
kedalam kotak pemanas dimana kotak pemanas berisi hasil
panen yang akan dikeringkan.
Daya listrik yang dihasilkan tergantung variabel ;
waktu, kecepatan angin, siang hari, daya tampung baterai,
serta jumlah konsumsi listrik yang dipergunakan untuk
kotak pengering tersebut.
a). Perhitungan energi angin
Kenyataan yang ada bahwa kecepatan angin selalu
berubah sepanjang waktu. Untuk itu dalam menentukan
besarnya energi yang tersedia di lokasi ditentukan
kecepatan angin rata-rata dengan menggunakan rumus
berikut didapat dari persamaan : [ (7) dan (8) ]
W = ½ ρ Av³ ……….. (1)
Dimana :
W = Energi angin (Watt)
ρ = Kerapatan udara (Kg/m3)
A = Area penangkapan angin (m2)
V = Kecepatan angin (m/s)
b). Perhitungan Teknis energi "Sel Surya" [ (4) ]
Daya yang dihasilkan oleh panel surya maksimum
diukur dengan besaran Wattpeak (Wp), yang konversinya
terhadap Watthour (Wh) tergantung intensitas cahaya
matahari yang mengenai permukaan panel. Selanjutnya
daya yang dikeluarkan oleh panel sel surya adalah daya
panel dikalikan lama penyinaran.
Misalnya sebuah panel surya berkapasitas 50 Wp
disinari matahari dengan intensitas maksimum selama 8
jam maka daya yang dihasilkan adalah 50 kali 8 Wh atau
400 Wh. Daya sebanyak ini dapat digunakan untuk
menyalakan 4 buah lampu 25 Watt selama 4 jam atau
sebuah televisi hitam putih 40 Watt selama 10 jam.
Di Indonesia, daya (Wh) yang dihasilkan perhari
biasanya sekitar 3-5 kali daya panel maksimum (Wp), 3
kali untuk cuaca mendung, dan 5 kali untuk kondisi panas
terik.
Misalnya untuk sebuah panel surya berdaya maksimum
50 Wp, daya yang dihasilkan pada cuaca mendung perhari
adalah 3 x 50 Wp x 8 jam = 1.200 Watt.jam.
c). Perhitungan Jumlah Solar Cells Panel [(2) dan (5)]
Bila kita membutuhkan daya listrik Alternating Current
sebesar 2000 Watt selama 10 jam per hari (20KWh/hari)
maka dibutuhkan 24 panel sel surya dgn kapasitas masingmasing 210WP dan 30 aki @12V 100Ah. Ini berdasarkan
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perhitungan energi surya dari jam 7 pagi s/d jam 5 sore (10
jam) dan asumsi konversi energi minimal 4 jam sehari.
TABEL 1. PERHITUNGAN JUMLAH SOLAR CELL

Energi
surya

Jumlah
panel
sel surya

Kapasitas
panel
Perhitungan
sel surya

4 jam

24 panel

210 Watt

4 x 24 x 210

Hasil
20.160 Watt
hour

Dasar perhitungan jumlah aki adalah 2 x 3 x kebutuhan
listriknya.
Adanya faktor pengali 3 untuk mengantisipasi bila
hujan/mendung terus-menerus selama 3 hari berturut-turut.
Sedangkan faktor pengali 2 disebabkan battery tidak boleh
lebih dari 50% kehilangan kapasitasnya bila ingin batterynya tahan lama, terutama untuk battery kering seperti type
gel dan AGM. Dengan kata lain diusahakan agar DOD
(Depth of Discharge) tidak melampaui 50% karena sangat
mempengaruhi life time dari battery itu sendiri.
d). Perhitungan Daya Yang Dihasilkan :
TABEL 2. PERHITUNGAN DAYA

Jumlah
Aki

Voltage

100

12 Volt

Ampere

Perhitungan

Hasil

100 Ampere
120.000
100 x 12 x 100
hour
Watt hour

e). Instalasi Implementasi Solar Cells Panel :
Untuk Perhitungan daya yang dihasilkan per hari adalah
50 Watt X 5 Jam maximun kapasitas Panel Sel Surya.
Perhitungan hasil 4 Jam 24 panel 210 Watt 4 X 24 X 210
from solarcellspanel.com
Untuk instalasi listrik tenaga surya sebagai pembangkit
listrik, diperlukan komponen sebagai berikut:
 Panel sel surya / solar cell / solar panel
 Charge controller
 Inverter
 Battery (accumulator)
f). Perhitungan Teknis Pengeringan :
Pengeringan adalah proses pengurangan sejumlah air
dari suatu gabah. Pengurangan kadar air dalam bijian
seperti gabah dilakukan dengan cara penguapan air dari
dalam gabah. Proses ini meliputi penguapan air dari
permukaan biji dan perpindahan massa air dari dalam
gabah ke permukaan secara diffusi.
Susut pengeringan adalah kehilangan hasil selama
proses pengeringan. Pengeringan dilakukan sesuai dengan
kebiasaan setempat, seperti cara pengeringan, tempat
pengeringan dan perlakuan selama pengeringan [ (9) ].
Rumus yang dipakai dalam perhitungan pengeringan
gabah adalah :
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-

BKGb - BKGk
SK =

x 100 %

BKGb
Keterangan :
SK
= susut pengeringan gabah
BKGb
= berat kering gabah sebelum pengeringan
BKGk
= berat kering gabah setelah pengeringan
100 – KAb
BKGb =
(GKP)

x berat gabah sebelum pengeringan
100
100 – KAk

BGk =
(GKG)

x berat gabah setelah pengeringan
100

Keterangan :
KAb : kadar air gabah sebelum jemur/basah
KAk : kadar air gabah setelah kering
BGb : berat gabah sebelum pengeringan
BGk : berat gabah setelah pengeringan
BGk
KKG =

x 100 %
BGb - BGbs

Keterangan :
KKG
= konversi pengeringan gabah
II. BAHAN DAN METODA
A. Kebutuhan komponen dan rancang bangun kincir angin
& panel sel surya
a). Komponen Kincir Angin:
- Unit kincir angin type savonious (vertixcal axis) tinggi
6 meter, diameter 2,3 meter,
- Unit pembangkit (Generator) DC kapasitas 1.500 Watt,
menggunakan bekas pakai,
- Pulley-belt untuk meningkatkan putaran sumbu kincir
angin ke poros generator,
- Charge controller untuk mengatur tegangan dan arus
yang dihasilkan generator sebelum masuk accu,
- Charge controller dilengkapi kabel penghubung antara
charge controller kincir angin dengan Accu sebagai
penampung daya yang menjadi satu paket dengan panel
sel surya.
b). Komponen Panel Sel Surya (Solar cell):
- Unit lengkap yang terdiri dari : panel sel surya
berkapasitas 100 Wp sejumlah 12 unit yang dlengkapi
dengan charge controller dan inventer serta Accu mobil
3 unit (masing-masing 80 Ah) disambung secara pararel
yang bisa menampung secara bersamaan antara daya
yang dihasilkan oleh kincir angin diatas dan panel sel
surya,
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Penyangga panel sel surya diatas atap yang harus
disediakan sebelumnya

c). Komponen unit pengering:
- Unit kotak pemanas/pengering berukuran lebar 1,5
meter x panjang 2 meter x tinggi kotak 2 meter (total
tinggi 2,5 meter) dari rangka besi siku dengan penutup
kayu lapis dilengkapi heater (elemen pemanas) berupa
elemen 300 Watt 4 unit dan blower tekanan rendah 1
unit daya 95 Watt semua berada di dalam kotak
pemanas serta kabel penyambung dari unit elemen
pemanas + blower ke accu melalui inverter,
- Tray dari kawat kasa dengan rangka kayu untuk
hamparan gabah basah yang akan dikeringkan dan
dimasukkan di dalam kotak pengering sejumlah 5 buah.
d). Unit pendukung:
- Gubug (bangunan) sederhana untuk rumah unit
pengering dan perangkat Accu sekaligus atapnya untuk
penempatan panel sel surya serta penerangan lampu
secukupnya untuk kontrol dan menjaga unit peralatan,
- Fondasi untuk bangunan dan dudukan kincir angin
savonious,
- Lahan seluas 7 x 4 m2 untuk penempatan semua
peralatan yang berada di sawah,
- Alat ukur kadar air gabah,
- Termometer suhu untuk mengukur temperatur didalam
kotak pemanas.
Sebelum dilakukan proses pengeringan maka semua
disiapkan dan saat angin berhembus akan memutar sudu
kincir angin sehingga memutar poros yang diteruskan ke
pulley – belt yang disambung ke generator. Putaran pada
generator akan menghasilkan arus listrik yang bervariasi
terus sesuai dengan besar putaran poros yang ditentukan
oleh kecepatan angin yang berhembus. Arus yang
dikeluarkan oleh generator masuk charge kontroller untuk
diatur tegangan yang boleh masuk ke accu.
Pada panel sel surya, dengan adanya sinar matahari
akan menghasilkan tegangan dan arus yang masuk ke
charge controller sebelum masuk ke accu. Dengan
demikian maka ada 2 sumber tenaga listrik yang masuk ke
accu secara bersamaan dan untuk output telah disiapkan
inverter yang mengubah tegangan DC menjadi AC sebagai
konsumsi untuk elemen pemanas dan blower.
Apabila daya yang ditampung accu telah cukup maka
unit kotak pengering siap untuk beroperasi yaitu bila
ampere yang tersedia di accu telah mencukupi untuk
menjalankan blower dan pemanas.
Selanjutnya gabah basah dihamparkan diatas tray
dengan tebal hamparan sekitar 5 – 7 cm sejumlah 5 tray
dan dimasukkan kedalam kotak pengering kemudian
ditutup rapat dan unit blower dinyalakan sampai hembusan
cukup kuat dan pada akhirnya unit pemanas dinyalakan
maka proses pengeringan akan berlangsung.
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Pengeringan dilakukan sistem batch karena tidak
dirancang untuk proses pengeringan kontinyu (butuh
tenaga listrik untuk konveyor).

Gambar 1. Bentuk konstruksi kincir angin savonious

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada awalnya menggunakan panel sel surya jenis Wp
80 (Ex China) namun dari beberapa percobaan
menunjukkan kekurangan yaitu tegangan yang dihasilkan
maksimum hanya 12,4 volt, hal ini akan menghasilkan
daya rendah, maka diganti/dipilih jenis Wp 100 dan
menghasilkan tegangan berkisar antara 11,8 s/d 18,9 volt
(sianghari jam 10.00 – 16.00) padalah harga per unit tidak
berbeda terlalu jauh, sehingga lebih ekonomis
menggunakan Wp 100.
Daya yang dihasilkan rata-rata setelah dikonversikan
mencapai 64,2 watt.jam sehingga dalam 6 jam efektif = 6 x
64,2 = 385,2 watt.jam per panel sel surya. Apabila ada 12
panel maka dihasilkan daya listrik setara = 4.622,4
watt.jam. Daya yang dihasilkan pada jam 08.00-10.00 dan
diatas jam 16.00 sudah tidak banyak menghasilkan daya
dengan arus yang sangat kecil, demikian pula pada saat
mendung meskipun menghasilkan daya listrik tetapi hanya
sekitar 7 – 12 watt saja sehingga diabaikan.
Kincir angin savonious daat bergerak pada kecepatan
angin 2,8 meter/detik namun belum bisa menghasilkan
daya listrik, selanjutnya bergerak cukup kuat
menggerakkan generator saat kecepatan angin mencapai
3,5 meter/detik yang menghasilkan daya listrik yang setara
dengan 40 – 60 watt. Semakin tinggi kecepatan angin maka
diperoleh daya listrik semakin tinggi yaitu untuk
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kecepataan angin rata berkisar antara 7 – 8 meter/detik
dihasilkan daya listrik mencapai 320 watt atau sekitar 2880
watt.jam untuk 9 jam hembusan angin yang kuat tersebut.
Kecepatan angin di wilayah tersebut mulai berhembus kuat
sekitar jam 08.00 – 11.00 dan mereda antara 11.00 s/d
13.00 selanjutnya berhembus kuat lagi pada jam 13.00 s/d
jam 21.00 malam hari (data bulan Agustus – September)
atau sekitar 12 jam/hari selama ± 3 bulan. Data lain dari
BMKG ternyata pada musim penghujan kecepatan angin
menurun rata untuk setiap hari hanya berhembus sekitar 6 –
7 jam dengan kecepatan angin 4 – 6 meter/detik
Total daya yang dihasilkan dari 2 sumber mencapai =
4.622,4 watt.jam + 2880 watt.jam = 7.502,4 watt.jam/hari.
Secara teoritis daya yang dihasilkan oleh kincir angin
berdasarkan rumus diatas;
Daya listrik dari panel sel surya (W):
W = 12 panel 100 wat = 1.200 watt
Daya yang dihasilkan dari kincir angin savonious tinggi
setiap sudu 3 meter, lebar sudu 2,3 meter diperoleh;
W = ½ ρ Av³ ……….. (1)
Dimana :
W = Energi angin (Watt)
ρ = Kerapatan udara (Kg/m3)
A = Area penangkapan angin (m2)
V = Kecepatan angin (m/s)
W = 0,5 x 1,225 Kg/m3 x (2,3 x 3) m2 x (7)3 = 1.450 watt.
Total daya secara teoritis sebesar = 2.650 watt. Dan
untuk 6 jam dan 9 jam diperoleh daya listrik sebesar
20.250 watt.jam/hari (cerah dan musim kemarau).
Daya yang dihasilkan ini hanya sekitar 37 % saja
dibandingkan dengan perhitungan teoritis yang dianggap
sebagai efisiensi daya.
Kerugian daya yang terjadi atau adanya efisiensi yang
rendah ini bisa diakibatkan oleh sebagai berikut :
1. Panel sel surya yang digunakan diperoleh dari barang
yang beredar di pasar sehingga tidak bisa terjamin
kualitasnya yang juga sangat ditentukan oleh harga per
unitnya dan terbukti untuk Wp 100 hanya menghasilkan
sekitar 64 watt (teori seharusnya 100 watt).
2. Panel sel surya ditempatkan dengan sudut pasang tidak
bisa mengikuti arah sinar matahari yang bergerak dari
pagi sampai sore karena dipasang tetap diatas atap.
3. Kincir angin dibuat tidak dengan presisi sehingga
terjadi kerugian pada porosnya yaitu terjadi hambatan
(drag) saat berputar, juga terjadi kerugian hambatan
pada sambungan transmisi daya dari poros kincir ke
poros generator melalui pulley-belt.
4. Generator menggunakan genset portable bekas yang
sudah terjadi penurunan kinerjanya sehingga arus yang
dihasilkan tidak bisa maksimal.
5. Arus listrik yang dihasilkan oleh kedua sumber tersebut
melalui kabel yang juga mengalami kerugian daya
sepanjang kabel sekitar 6 – 8 meter.
6. Perubahan arus DC ke AC melalui inverter juga
mengalami kerugian akibat hambatan saat arus
melewati unit pengalih tersebut.
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7. Kerugian lain yaitu arah dan kecepatan angin yang
berubah-ubah
sehingga
saat
memutar
poros
membutuhkan torsi yang tetap namun dengan adanya
hembusan yang tidak kontinyu mengakibatkan
kekosongan sesaat sebelum berputar dengan torsi yang
cukup.

Gambar 4. Instalasi pembangkit listrik surya-angin untuk pengering gabah
Gambar 2. Kincir angin savonious dalam perekayasaan

Gambar 3. Skema tenaga listrik dari panel sel surya ke accu
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A. Proses pengeringan gabah
Sebagai obyek pengeringan adalah gabah basah hasil
panen langsung dari sawah. Kondisi gabah masih tidak
bersih dari sedikit tangkai kecil bulir padi, daun padi,
serpihan batang padi yang terikut dari proses alat perontok.
Kadar air bervariasi dari 18 – 21,5 % dan harus diturunkan
sampai gabah kering giling atau dengan kadar air 12 – 14
% sehingga harus diturunkan ± 6 – 7 %.
Unit pemanas berupa kotak pada bagian deopan tempat
masuk gabah yang akan dikeringkan yang dihamparkan
diatas tray, disebelah kiri terdapat unit blower tekanan
rendah dan unit elemen pemanas di ruang tertutup, Pada
sisi lain terdapat lubang pengeluaran untuk udara paans
bersama uap air dari gabah yang dikeringkan. Suhu
pengeringan diatur sekitar 40 – 500 C, agar gabah tidak
pecah apabila dikenai panas lebih dari 500 C.
Elemen membutuhkan daya 300 watt atau sebesar
1.200 watt untuk 4 unit dan blower 95 watt sehingga total
dibutuhkan daya sebesar 1.295 watt.
Daya yang tersedia sekitar ± 7.500 watt.jam,
selanjutnya digunakan pengeringan habis dalam 5,25 jam
atau 5 jam 15 menit. Angka ini mendekati dari perhitungan
yaitu bisa 5 jam 45 menit, hal ini bisa terjadi karena
efisiensi pada pemanas yang membutuhkan daya awal
untuk memanaskan elemen pemanas.
Proses
pengeringan
dilakukan
dengan
cara
memasukkan hamparan secara bergantian yaitu apabila
sudah kering dengan kadar air sekitar 12-14 % dikeluarkan
dari kotak pemanas setiap tray.
Total gabah kering yang dihasilkan mencapai ± 480 Kg.
Secara teoritis pengeringan dengan perhitungan diatas
yaitu dengan kadar air 12 % dari 19 % atau diturunkan
sejumlah 7 % air, gabah membutuhkan waktu 3-3,5 jam
dengan suhu 40 – 500 C dan kapasitas kotak pemanas ± 400
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Kg (± 80 Kg/tray) sehingga untuk 5 jam 45 menit akan
menghasilkan gabah kering ± 660 Kg. Dalam hal ini hasil
pengeringan hanya 64 % dibandingkan dengan teoritis,
yang dianggap sebagai nilai efisiensi kotak pemanas.
Kekurangan ini bisa diakibatkan oleh :
1. Kotak pemanas dari rangka besi dan ditutup kayu lapis
sehingga banyak panas yang terbuang.
2. Elemen pemanas mempunyai efisiensi yang rendah
sehingga panas yang dihasilkan tidak maksimal.
3. Proses aliran udara panas didalam kotak tidak bisa
sempurna sehingga bisa terjadi perputaran udara panas
yang tidak bisa keluar dengan cepat.
4. Ketebalan lapisan gabah diatas tray yang terlalu tebal
sehingga pengeringan tidak bisa bersamaan seluruhnya.
B. Pemanfaatan untuk penerangan
Apabila dibutuhkan maka secara perhitungan matematis
tenaga listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk
penerangan rumah tangga dengan asumsi hanya untuk
penerangan dan hiburan berupa 6 lampu LHE dan 1 televisi
dengan total daya 150 watt selama 12 jam dari jam 18.00 –
06.00 esok paginya sehingga bisa dikonsumsi oleh 4 rumah
tangga.
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IV. KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
Dari keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Kincir angin dan panel sel surya dapat menghasilkan
tenaga listrik secara simultan yang bisa dimanfaatkan
untuk mengeringkan hasil panen sawah dengan materi
yang dikeringkan adalah gabah basah melalui kotak
pemanas dengan elemen listrik yang dihembus blower.
2. Konstruksi kincir angin mudah dibuat oleh bengkel
sederhana namun harus diperhitungkan kepresisiannya
untuk mengurangi hambatan dan panel sel surya
mudah didapat dipasarkan atau melalui pasar di
internet, demikian pula peralatan yang lainnya bisa
didapat dengan mudah, sehingga perakitan bisa
dilakukan oleh siapapun.
3. Hasil
rancangan
ini
masih
membutuhkan
kesempurnaan konstruksi yang lebih teliti agar
kerugian dari bagian manapun bisa dikurangi sehingga
efisiensi proses pengeringan hasil panen atau gabah
lebih besar.
B. SARAN
Penelitian tahap ini telah memberikan hasil cukup baik
sehingga perlu dilanjutkan tahap kedua untuk mendapatkan
kesempurnaan dengan efisiensi yang lebih besar.
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UMUM
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hasil penelitian, kajian, dan tinjauan.
Naskah
harus
asli
(belum
pernah
dipublikasikan di majalah ilmiah atau jurnal
manapun) dan ditulis menggunakan bahasa
Indonesia. Naskah ditulis dalam bahasa
Indonesia, berisi maksimum 13 halaman A4
termasuk daftar pustaka, gambar dan tabel.
Jumlah total halaman tabel, gambar dan grafik
tidak melebihi 25% dari total isi artikel.
Ketentuan pengetikan naskah adalah : ditulis
pada kertas ukuran A4 dengan format margin
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 Atas = 19 mm (0,75")
 Bawah = 43 mm (1.69")
 Kiri = Kanan = 14.32 mm (0.56")
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Naskah yang dikirim ke Redaksi akan direview
terlebih dahulu oleh Dewan Penyunting (Tim
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tanggung jawab penulis.
II. FORMAT PENULISAN NASKAH
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Kata Kunci, Pendahuluan, Bahan dan
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Kata Kunci, Pendahuluan, Tinjauan dan
Pembahasan, Kesimpulan, Saran (jika ada),
Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka.

Judul : Harus sesuai dengan tema artikel atau
konten isi yang ditulis, singkat, jelas, dan padat.
Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia (huruf
kapital dan tebal) dan Bahasa Inggris (huruf
miring dan tebal). Judul harus dalam ukuran huruf
24 pt Reguler.
Nama Penulis : Ditulis nama lengkap tanpa gelar
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penulisan daftar pustaka untuk jurnal adalah
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a. Setiap kata dalam kata judul artikel ditulis
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c. Huruf v dalam volume jurnal tidak diketik
dalam huruf kapital.
d. untuk menuliskan rentang halaman
digunakan pp. hal1 – hal2.
e. untuk mengacu hanya satu halaman saja
gunakan aturan p. hal.
Format standard :
Nama pengarang. “Judul Artikel,” Judul
Jurnal, vol. #, no. #, pp. rentang no. halaman,
bulan dan tahun terbit.
Berikut adalah contoh penulisan referensi
jurnal:
R.R. Yager, “Multiple objective decisionmaking using fuzzy sets,” International
Journal of Man-Machine Studies, vol. 9, no.
4, pp.375-382, Jul. 1977.
 Artikel dari proceeding (seminar, workshop)
Secara umum bentuk kutipan proceeding,
secara umum di tulis penulis dan judul dari
tulisan diikuti oleh nama (dan lokasi apabila
diketahui) dari konfrensi dalam bentuk italics
dan singkatan yang terstandar.
Contoh :
Menurut hasil penelitian yang dikemukakan
oleh Faulhaber, dalam Proceedings of the
1996 Robotics and Automation Conference
becomes Proc. 1996 Robotics and
Automation Conf.
Contoh penulisan artikel proceeding dalam
daftar pustaka :
[1] M. Mayer, presented at the 4th Congr.
Permanent Magnets, Grenoble, France,
Mar. 1995.
[2] J. G. Kreifeldt, “An analysis of surfacedetected EMG as an amplitudemodulated noise,” presented at the 1989
Int. Conf. Medicine and Biological
Engineering, Chicago, IL.
[3] G. W. Juette and L. E. Zeffanella, “Radio
noise currents on short sections on
bundle conductors,” presented at the
IEEE Summer Power Meeting, Dallas,
TX, June 22-27, 1990, Paper 90 SM 6900 PWRS.
[4] J. Arrillaga and B. Giessner, “Limitation
of short-circuit levels by means of HVDC

[5]

links,” presented at the IEEE Summer
Power Meeting, Los Angeles, CA, July
12–17, 1990, Paper 70 CP 637.
K.-L. Wu, C.C. Aggarwal, and P.S. Yu,
“Personalization with dynamic profiler,” in
Proceedings third international workshop
on advanced issues of e-commerce and
webbased information systems, 2001,
pp. 12-20.

 Dokumen Elektronik (Internet)
Berikut adalah contoh format penulisan
dokumen elektronik dalam referensi :
a. Webpage
J. Nielsen, “Ten Usability Heuristics,”
1994, Available:
http://www.useit.com/papers/heuristic/he
uristic_list.html.
b. Dokumen dalam website
Microsoft Corporation, “Site
management cycle,” 2003, Available:
http://msdn.microsoft.com/library/enus/comsrv2k/htm/cs_gs_concepts_ntqq.
aspx
c. Tulisan berita atau majalah elektronik
C. Sherman, “Teoma vs. Google, round
two,” April 2, 2002, Available:
http://searchenginewatch.com/searchda
y/02/sd0402-teoma.html.
d. E-Books
T. Eckes, The Developmental Social
Psychology of Gender. Mahwah NJ:
Lawrence Erlbaum, 2000. [E-book]
Available: netLibrary e-book.
e. E-Jurnal
Holub, “Is software engineering an
oxymoron?” Software Development
Times, p. 28+, March 2005. [Online].
Available: ProQuest,
http://il.proquest.com. [Accessed May
23, 2005].
f.
Artikel dari internet
C. Wilson-Clark, “Computers ranked as
key literacy,” The West Australian, para.
3, March 29, 2004. [Online]. Available:
http://www.thewest.com.au. [Accessed
Sept. 18, 2004].
III. PENGIRIMAN NASKAH
Naskah dikirim ke alamat redaksi :
Redaksi Majalah Ilmiah Berita Litbang Industri
Baristand Industri Surabaya
Jln. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya.
Jawa Timur
e-mail : baristandsurabaya@yahoo.com atau
baristandsurabaya@kemenperin.go.id
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