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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah Nya sehingga buku Prosiding Diseminasi Hasil Litbang Baristand Industri Surabaya ini
dapat diselesaikan. Prosiding ini memuat makalah - makalah dari para peneliti dan calon peneliti
Baristand Industri Surabaya yang telah dipresentasikan dan didiskusikan pada Diseminasi Hasil
Litbang Baristand Industri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 05 Desember 2013 di
Surabaya.
Penerbitan Prosiding ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil - hasil penelitian dan
pengembangan proses produksi di kalangan dunia industri. Selain itu diharapkan dapat menggalang
kesinambungan komunikasi di antara para peneliti, akademisi, instansi daerah (khususnya instansi
litbang dan disperindag) serta industri di Indonesia, dalam rangka menjawab permasalahan dan
memberikan solusi di lingkungan industri.
Prosiding Diseminasi Hasil Litbang Baristand Industri Surabaya ini diterbitkan pada bulan
Desember 2013, berisi 11 makalah teknis. Makalah yang diterbitkan meliputi berbagai bidang,
diantaranya adalah : Teknologi Informasi, Mekatronika, Elektronika, Instrumentasi Sensor,
Lingkungan, Kimia Pangan, serta Material. Prosiding Diseminasi Hasil Litbang Baristand Industri
Surabaya ini dilengkapi dengan diskusi dan tanya jawab yang terjadi selama berlangsungnya seminar.
Pencantuman materi diskusi dan tanya jawab dalam prosiding ini dimaksudkan sebagai pengingat
kepada para pemakalah tentang masukan - masukan atau saran-saran yang telah diterima selama
berlangsungnya seminar. Dengan demikian pemakalah selalu terpacu untuk memperbaiki diri pada
penelitian dan atau penulisan makalah berikutnya.
Kami menyadari bahwa Prosiding ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala
saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan Prosiding pada terbitan tahun yang akan datang.
Akhirnya kami berharap semata Prosiding ini bermanfaat bagi yang memerlukan.

Hormat kami,

Dewan Redaksi

Diseminasi Hasil Litbang | Baristand Industri Surabaya | 05 Desember 2013

v

DAFTAR ISI
Halaman Judul Luar …………………………………………………….……………..…….……

i

Halaman Judul Dalam ……………………………………………………....……………….……

ii

Susunan Komite Program dan Komite Pengarah ……………………………………………..

iii

Susunan Panitia Pelaksana .………………………………………………………...……….…...

iv

Kata Pengantar ..…………………………………………………………………….….…………

v

Daftar Isi………………………………………………………………………………………….…

vi

Makalah ………………………………………………………………………….…………………
Bidang Teknologi Informasi
Cloud Computing untuk Pemberdayaan Operasional Industri dari Paradigma CAPEX
ke OPEX……………...…..….............................................................................................................

1

Aan Anto Suhartono, Musthofa Sunaryo, Purnomo Yogi Dewantara
Bidang Elektronika
Pembuatana Antena Penerima pada Televisi UHF – VHF dengan Pencari Posisi Sinyal
Terbaik secara Otomatis ...............................................................................................................

11

M. Marhaendra Ali, Deny Suryana, Magdalena Feby Kumayasari
Penerapan Penambahan Sirip pada Baling – Baling untuk Peningkatan Performa Kipas
Angin .…………..……....................................................................................................................

25

Hadid Tunas Bangsawan, Lukman Hanafi, Yohanes Wimba Agung P.
Karakteristik Interferensi Elektromagnetik pada Peralatan Elektronik dan Pengaruhnya
terhadap Lingkungan .…………..…….........................................................................................

33

Indra Wahyu Diantoro, Gunawan Sukaca, Bayu Wicaksono
Bidang Instrumentasi Sensor
Perancangan dan Analisa Fiber Optic sebagai Sensor Temperatur .......................…...…....

39

Ika Prawesty Wulandari, Yossy Okta Angga R., Tera Prasetyaning Yofa
Bidang Mekatronika
Manajemen Energi Suspensi Aktif-Regeneratif Kendaraan dengan Daya Hybrid.…...…....

49

Aneke Rintiasti, Arif Indro Sultoni, Zaenal Panutup Aji
Bidang Lingkungan
Perolehan Kembali (Recovery) Tembaga dalam Limbah Cair Industri Printing Circuit Board

Diseminasi Hasil Litbang | Baristand Industri Surabaya | 05 Desember 2013

vi

(PCB) dengan Proses Elektrolisis ……………………………………….…..………………………

59

Handaru Bowo Cahyono, Ardhaningtyas Riza Utami, Joko Winarno
Recovery Limbah Alkali pada Industri Rumput Laut sebagai Na2CO3..………………………

69

Nurul Mahmida Ariani, Sumardi, Rieke Yuliastuti, Dwi Heri S.
Bidang Kimia Pangan
Uji Bakteri Staphilococcus Aureus dan Bacillus Cereus pada Produk Mie Instan ……………

75

Lutfi Amanati, Mya Sukmawati, Sukmawati
Bidang Material
Modifikasi dan Desain Bentuk Burner terhadap Efisiensi Kompor Gas Bahan Bakar LPG
Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik …...........................................................…….

87

Fany Aditama, Sri Rohmawanto, Djumhanto
Pembuatan Benton 38 dari Bahan Galian Bentonit Jawa Timur sebagai Bahan Stabilisasi
dalam Pembuatan Cat ….......................................................................................................…….

93

Rumintang Ruslinda Panjaitan, Moeljaningsih, Suharsono, Surijadi

Lampiran ……………...………………………………………………….……………..…….……
Tanya Jawab Diseminasi .………………………...…………………....……………………

viii

Susunan Acara Diseminasi ......…………………………...……...…....……………………

xi

Diseminasi Hasil Litbang | Baristand Industri Surabaya | 05 Desember 2013

vii

PROSIDING DISEMINASI HASIL LITBANG BARISTAND INDUSTRI SURABAYA

CLOUD COMPUTING UNTUK
PEMBERDAYAAN OPERASIONAL INDUSTRI
DARI PARADIGMA CAPEX KE OPEX
Aan Anto S., Musthofa Sunaryo, Purnomo Yogi D.
Kontak Person:
Aan Anto S.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya
Telp: 031-8410054, Fax: 031-8410480, E-mail: baristandsurabaya@kemenperin.go.id
Abstrak
Semakin berkembang sebuah bisnis dalam industri khususnya IKM maka akan
meningkat pula jumlah transaksi, network dan komunikasi. Oleh karena itu semakin
kompleks data atau informasi yang harus dikelola. TI merupakan bagian integral dari
organisasi / perusahaan / industri saat ini dan menjadi hal kritis di masa yang akan
datang. Untuk itu diperlukan infrastruktur TI yang dapat mendukung perkembangan
bisnis. Perkembangan TI yang cukup pesat saat ini yang dapat mendukung infrastruktur
TI adalah Komputasi Awan atau Cloud Computing.
Berdasarkan penelitian infrastruktur Cloud Computing berbasis Open Source akan
mempermudah pengelolaan sumber daya TI sehingga Industri akan lebih fokus terhadap
core bisnis. Sehingga hal ini dapat merubah paradigma Capex ke Opex karena merubah
belanja modal (sumber daya TI) menjadi belanja jasa sesuai kebutuhan operasional.
Peluang implementasi Cloud sangat besar, namun masih diperlukan edukasi terhadap
user/IKM mengingat baru 3% yang memahami Teknologi Cloud.
Kata Kunci : IKM, TI, Cloud Computing, Open Source, CapEx, OpEx
Abstract
More and more business growing in the industry, especially SMEs will increase
the amount of the transaction, networks and communication. Therefore, there are more
complex data or information that must be managed. IT is an integral part of the
organization / company / industry today and become critical in the future. So it is needed
IT infrastructure to support business growth. IT developments are fast enough today that
can support the IT infrastructure is Cloud Computing. Based on the research, Cloud
Computing infrastructure based on Open Source will simplify the management of IT
resources so that the industry will focus on the core business. Therefore it can change the
paradigm of Capex to Opex due to change capital expenditure (IT resources) into services
expenditure according to operational needs. The opportunities of cloud implementations is
very huge, but still needed educating the user / SMEs considering the new 3% who
understand Cloud technology.
Keywords : SMEs, TI, Cloud Computing, Open Source, CapEx, OpEx
1. PENDAHULUAN
Fungsi internet yang pada
awalnya hanya sebagai media pengirim
data dan informasi, saat ini mengalami
perluasan menjadi semakin berkembang
mengikuti bidangnya masing-masing.
Sebagai contoh internet digunakan untuk
mengelola data pribadi dan juga

pekerjaan penting seperti pekerjaan
kantor maupun sektor industri .
Semakin berkembang sebuah
bisnis dalam industri khususnya IKM
maka akan meningkat pula jumlah
transaksi, network dan komunikasi tentu
saja semakin kompleks data atau
informasi yang harus dikelola. TI
merupakan
bagian
integral
dari
1
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organisasi / perusahaan / industri saat ini
dan menjadi hal kritis di masa yang akan
datang (SELIG, G. 2006).
Oleh karena itu, cloud computing
ditunjuk sebagai teknologi yang dapat
mengatasi masalah tersebut. Teknologi
ini menggabungkan prinsip dasar
ekonomi dan peletakan sumber daya
komputasi. Sesuai dengan karakteristiknya yaitu virtualisasi sumber daya
komputasi dan penyewaan berbasis
pengguna.
Investasi dalam bidang IT untuk
sebuah Industri di Indonesia cukup tinggi
baik biaya pengadaan hardware maupun
software hal tersebut membuat hambatan
dalam merintis sebuah IKM. Ditambah
lagi dengan legalitas setiap software yang
dioperasikan.
Dengan
adanya
infrastruktur Cloud Computing dapat
mengurangi biaya investasi IT (CapEx)
bagi IKM yang baru dirintis dialihkan
menjadi
biaya operasional (OpEx).
Biaya modal yang dialihkan ke biaya
operasional sehingga organisasi tidak
lagi perlu membeli server dan melakukan
perawatan
sendiri
karena
semua
diserahkan kepada penyedia layanan
cloud. Dengan kata lain juga tidak
memerlukan seorang ahli/pakar dibidang
IT yang khusus menangani server
ataupun jaringan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Cloud Computing
Cloud computing adalah suatu hal
yang
biasa
digunakan
untuk
mendeskripsikan suatu beragam variasi
konsep komputasi yang mencakup
komputer yang dihubungkan dalam
jumlah
besar
melaluai
jaringan
komunikasi real-time seperti internet
(Caroll, 2012). Sebuah model komputasi,
dimana
sumber
daya
seperti
processor/computing power, storage,
network, dan software menjadi abstrak
dan diberikan sebagai layann di
jaringan/internet menggunakan pola
akses remote (Ono W purbo)

Model
Cloud
Computing
Berdasarkan Infrastruktur Ada beberapa
model penyebaran dari cloud computing
yang dapat diterima oleh para
stakeholder saat ini dan diakui oleh
National Institute of Standards and
Technology (NIST), (Sarna, 2010):
a. Public Cloud
Public cloud merupakan sebuah
model layanan cloud yang disediakan
oleh provider dan ditujukan untuk
layanan public/masal.. Contohnya adalah
Amazon AWS (EC2, S3 dll), Rackspace
Cloud Suite, dan Microsoft’s Azure
Service Platform.
b. Private Cloud
Private
cloud
dibangun,
dioperasikan, dan dikelola oleh sebuah
organisasi
untuk
perusahaan
penggunaan/keperluan internal untuk
mendukung operasi bisnisnya secara
eksklusif. Mulai dari masyarakat umum,
perusahaan swasta, hingga organisasi
pemerintah di seluruh dunia yang
mengadopsi
model
ini
untuk
mengeksploitasi manfaat cloud seperti
fleksibilitas,
pengurangan
biaya,
kecepatan dan sebagainya.
c. Community Cloud
Community cloud terbagi menjadi
beberapa organisasi dan mendukung
komunitas tertentu yang telah berbagi
kepentingan misalnya misi, persyaratan
keamanan, kebijakan, dan pertimbangan.
Community cloud dikelola oleh sebuah
organisasi atau pihak ketiga dan mungkin
oleh anggota aktif. Salah satu contoh dari
Community Cloud adalah OpenCirrus,
yang dibentuk oleh HP, Intel, Yahoo,
dan lainnya.
d. Hybrid Cloud
Hybrid
cloud
merupakan
infrastruktur yang terdiri dari dua atau
lebih cloud (private, community, atau
public). Jadi, Hybrid cloud adalah
infrastruktur cloud berupa gabungan dari
beberapa cloud yang ada.
Berdasarkan jenis layanannya,
cloud computing menurut NIST secara
umum dibagi menjadi tiga kategori:
2
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a. Infrastructure as a Services (IaaS)
b. Platform as a Services (PaaS)
c. Software as a Services (SaaS)
2.2 CAPEX dan OPEX
Capex dan Opex umumnya istilah
yang digunakan perusahaan-perusaahan
besar saat ia menyusun budgetnya di
awal tahun. Perlu diingat, bahwa
perusahan
besar
umumnya
tidak
mengeluarkan biaya sewaktu-waktu
(arbitrarily) sepanjang tahun.
Capital expenditure atau CapEx
adalah alokasi yang direncanakan (dalam
budget)
untuk
melakukan
pembelian/perbaikan/penggantian segala
sesuatu yang dikategorikan sebagai aset
perusahaan secara akuntansi.
Sedangkan Operating expenditure
OpEx adalah alokasi yang direncanakan
dalam budget untuk melakukan operasih
perusahaan secara normal. Dengan kata
lain operating expenditure (biaya
operasi) digunakan untuk menjaga
kelangsungan aset dan menjamin
aktivitas perusahaan yang direncanakan
berlangsung dengan baik.
2.3 Openstack
OpenStack merupakan Cloud
infrastruktur platform yang bersifat open
source. Sebuah project dari Rackspace
dan NASA beserta kolalborasi dari para
ahli cloud computing untuk membuat
solusi yang cepat dan simple untuk
mendeploy, develop dan mengelola
secara besar-besaran berbasis open
source.
Secara detail susunan desain
arsitektur Cloud Openstack terdiri dari :
MAAS, JUJU, Open Stack, service dan
SO pada Ubuntu Cloud Technology
dapat dilihat pada Gambar 1.
3. METODE KERJA & BAHAN
3.1 Metode Kerja
Dalam penelitian ini terdiri dari
beberapa tahapan yaitu :
• Tahapan persiapan : Menyiapkan Alat
dan Bahan Teknologi Cloud Computing

Open Source, Server untuk Node dan
Controller.

• Tahap Perancangan - Implementasi
Arsitektur & Infrastruktur Cloud
Computing.
• Tahap Uji Coba Sistem Cloud
Computing dan pembahasan

Gambar 1. Desain arsitektur Cloud
Sebelum mengimplementasikan
Teknologi Cloud Computing untuk
pemberdayaan operasioanal Industri dari
paradigma Capex ke Opex
terlebih
dahulu dilakukan analisa aspek-aspek
yang berkaitan antara Cloud Computing,
bisnis IKM dan Capex-OPex.
3.2 Hardware & Software atau bahan
yang digunakan.
Hardware yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Server terdiri dari
Node(s) dan Controller, Networking dan
UPS.
Spesifikasi
untuk
Node
menggunakan procesor type Xeon yang
mendungkung teknologi VT (Virtual
Technology)
untuk RAM (Random
Access Memory) disarankan minimal 8
GB. Sedangkan untuk Controller
komputer versi desktop standard. Secara
Detail dapat dilihat pada gambar 2.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Teknologi Cloud
Computing
untuk
pemberdayaan
operasioanal Industri dari paradigma
Capex ke Opex
bertujuan untuk
3
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memaksimalkan manfaat TI bagi
organisasi sehingga Industri khusunya
IKM ataupun UKM dapat fokus pada
core bisnisnya.

Gambar 2. Desaian Cloud Computing;
1. Server Node; 2. Server Controller; 3. UPS;
4. Nerworking; 5. Softaware Open Source

Perlu dipahami bahwa TI
merupakan
bagian
integral
dari
organisasi/perusahaan/industri saat ini
dan menjadi hal kritis di masa yang akan
datang (Selig G, 2006). Sehingga
organisasi
perlu
mempersiapkan
infrastruktur TI yang dapat mendukung
perkembangan bisnis sekarang dan yang
akan datang , bukan membebani
perusahaan tanpa adanya kontribusi yang
berarti.
TI
yang sedang berkembang
untuk mendukung infrastruktur TI berupa
teknologi Cloud Computing yang dapat
mendukung
perkembangan
bisnis.
Sebelum implementasi Cloud Computing
perlu dilakukan analisa mengenai aspekaspek yang berkaitan dengan:
a. Cloud computing untuk operasional
bisnis.
b. Dukungan
implementasi
Cloud
Computing
c. Hambatan
penerapan
Cloud
Computing
di
sektor
bisnis
IKM/UKM di Indonesia
d. Kondisi saat ini
tentang Cloud
provider yang ada di Indonesia.
e. Alternatif pilihan teknologi yang bisa
di manfaatkan oleh IKM/UKM

4.1. Cloud
Computing
Untuk
Operasional Bisnis Bagi Industri
Cloud Computing pada dasarnya
adalah sebuah server virtual tapi
layaknya server fisik karena mempunyai
sumber daya komputasi bersifat
independen tanpa terintrefensi server
lain
layakny
teknologi
virtual
sebelumnya.
Sehingga beberapa Aplikasi yang
dapat berjalan pada infrastruktur Cloud
Computing dengan Sofware (Open
Source) diantarannya:
a. Enterprise Resources Planning
(ERP)
ERP adalah sebuah terminologi
yang secara de facto adalah aplikasi yang
dapat mendukung transaksi atau operasi
sehari-hari yang berhubungan dengan
pengelolaan sumber daya sebuah
perusahaan/industri,
seperti:
dana,
manusia, mesin, suku cadang, waktu,
material dan kapasitas.
Beberapa modul yang bisa
dimanfaatkan untuk operasional industri
adalah:
Accounting,
Inventory,
Manufacturing,
Sales
and CRM,
Purchasing, Human Resource, Projects
Management
Software open source untuk ERP
diantaranya : Cloud ERP, Dolibar ERP,
Open ERP.
b. Customer
Relationship
Management (CRM)
Customer
Relationship
Management (CRM)
adalah strategi
tingkat korporasi/industri, yang berfokus
pada pembangunan dan pemeliharaan
hubungan dengan pelanggan. Beberapa
paket perangkat lunak telah tersedia
dengan pendekatan yang berbeda beda
terhadap CRM .
Beberapa software open source
yang bisa dimanfaatkan untuk CRM
diantaranya :Vtiger CRM, OpenCRX dan
Sugar CRM.

4
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c. Aplikasi
Perkantoran
(Office
Application)
Aplikasi perkantoran ditujukan
untuk mendukung
segala bentuk
operasioanal. Beberapa aplikasi Open
Source untuk perkantoran yang dapat
dimanfaatkan diantanya : google docs,
Zoho dan Etherpad.
4.2 Dukungan Implementasi Cloud
Computing
Implementasi Teknologi Cloud
Computing di indonesia mendapat
dukungan yang cukup besar diantaranya:
a. Pasar yang masih luas dimana cloud
computing baru menjangkau 3% pasar
untuk UKM (lembaga riset Mars),
sedangkan 97% yang lain belum
tergarap.
b. Perkembangan penggunaan perangkat
TI termasuk mobile begitu pesat.
c. Pertumbuhan ekonomi yang relatif
tinggi dan konsisten.
d. Meningkatnya kelas menengah di
Indonesia
seiring
pendapatan
perkapita yang terus bertumbuh.
e. Pertumbuhan
computer
literacy
sehubungan dengan meningkatnya
tingkat pendidikan.
f. Teknologi 4G (Long Term Evolution)
yang telah mulai digunakan di
Indonesia
g. Vendor Enterprise yang mendukung
perkembangan Cloud Computing
diantaranya : Google (google cloud),
Microsoft (office 365), Amazon EC.
h. Komunitas dan dukungan Opensource
 Canonical (Ubuntu Cloud Suite)
 Indonesia Cloud Forum
4.3. Hambatan Implementasi Cloud
Computing di sektor bisnis
(IKM/UKM) Indonesia
Dukungan
implementasi
teknologi Cloud Computing cukup
menjanjikan, akan tetapi ada beberapa
aspek yang perlu dicermati hal ini
menjadi kendala pada sektor bisnis
IKM/UKM diantaranya :

a. Keterbatasan Infrastruktur mengenai
kecepatan & kestabilan akses internet
di Indonesia yang kurang mendukung
untuk Cloud Computing.
b. Pengguna komputer di sektor UKM
baru 14% dari jumlah itu baru 3% saja
yang paham tentang manfaat dari
Cloud Computing (sumber: lembaga
riset Mars).
c. Banyak IKM keberatan membayar
lisensi perangkat lunak, dikarenakan
‘budaya’ masyarakat yang enggan
membeli perangkat lunak berlisensi.
d. Kebanyakan IKM masih sangat
terkonsentrasi pada core business,
sehingga melupakan sarana IT yang
sebenarnya mampu menunjang bisnis.
4.4 Kondisi Cloud provider yang ada
di Indonesia
Berikutnya dipaparkan mengenai
data layanan Cloud Server yang ada di
Indonesia. Data didapat pada bulan
Desember Tahun 2013 dari beberapa
provider di Indonesia yang memang
menyediakan layanan Cloud Server.
Provider
Cloud
server
memberikan layanan dengan minimal
hardisk di kisaran 20G dengan harga
yang paling murah Rp 250.00,- per bulan
dengan kapasitas Memori dan CPU yang
kecil. Apabila user
memerlukan
kapasitas penyimpanan sampai dengan
100GB tentu saja pilihannya lebih
beragam
dengan
memperhatikan
Memory dan CPU, untuk harganya bisa
di kisaran
Rp 1.000.000.- sampai
dengan Rp. 2.000.000,-. Lebih detil
mengenai perbandingan harga setiap
provider dapat dilihat pada grafik yang
terdapat pada Gambar 3.
Dengan berkembangnya bisnis
IKM/UKM yang cepat akan diikuti
pertambahan jumlah transaksi, jaringan
dan komunikasi sehingga semakin
kompleks pula data/informasi yang harus
dikelola. Untuk mendukung core bisnis
bagi IKM/UKM kapasitas 100GB tentu
akan dirasa kurang cukup yang berimbas
terhadap biaya yang semakin besar,
5
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sebagai solusi terdapat alternatif
teknologi yang bisa dimanfaatkan.

#sudo add-apt-repository
maintainers/stables

ppa:maas-

Setelah proses intallasi selesai
ketik pada browser:
http://192.168.10.141/MAAS/
(sesuaikan alamat IP)

2. Login user untuk configurasi MAAS.
Pada
browser
ketik
http://192.168.10.141/MAAS/

(sesuaikan alamat IP lokal) sehingga
tampil pada browser seperti pada
Gambar 4.
Gambar 3. Grafik harga Cloud Server
dari beberapa Provider
Pilihan
Dalam
Implementasi
Private
Cloud
Computing
dalam
Intranet
(Software Private Clod Computing)
Untuk
membangun
sebuah
private Cloud Computing dalam intranet
dalam penelitian ini membutuhkan
sebuah dibutuhkan bebrapa software.
Software yang digunakan bersifat Open
Source untuk memudahkan dalam update
dan pengembangan, tentu saja bebas
dalam mengimplementasikan tanpa
memvayar licensi.
Software Open Source yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Ubuntu
Cloud
Technology
dari
Canonical, komponennya terdiri dari:
Ubuntu 12.04.3 LTS Server
Cloud sebagai Sistem Operasi (SO)
OpenStack
a. MAAS
b. JUJU
c. Komponen dari Cloud:
 Region Controller (RC),
 Cluster Controller dan (CC)
 Node(s)

User: maasuser Password:admin.

a. Alternatif

Metal As A Service (MAAS)
Proses implementasi MAAS
untuk penambahan node(s) pada Cloud
Computing:
1. Install MAAS
Proses pertama pertama yang
harus dilakukan dengan menginstall
MAAS dengan mengetikkan:

Gambar 4. Login MAAS
3. Menambahkan Node(s)
Ketika sebuah server Node(s)
yang masih kosongan (server baru) kita
koneksikan dalam arsitektur Cloud yang
kita buat, secara otomatis akan
terdeteksi.
Untuk
selanjutnya
dikonfigurasi sesuai kebutuhan, Proses
ini memerlukan waktu dalam hitungan
menit. Penambahan node dapat dilihat
pada Gambar 5.

Gambar 5. Penambahan Node(s)
6
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Apabila dibandingkan dengan
cara tradisional untuk installasi dan
konfigurasi server baru akan jauh
berbeda. Dilihat dari waktu maka
membutuhkan waktu yang lama untuk
dapat terkoneksi dengan benar kedalam
jaringan server bahkan bisa berhari-hari.
Dengan Adanya MAAS penambahan
Node(s) dapat dilakukan secara otomatis.
Sebuah server yang telah
ditambahkan dan
terkoneksi dalam
lingkungan arsitektur Cloud dapat dilihat
pada Gambar 6.

Gambar 6. Node Dalam Sistem Cloud
4.5.2 JUJU
Dalam
Cloud
Computing
dibutuhkan fleksibilitas untun mendeploy
sekaligus
mengoneksikan
seluruh
sumber daya dalam lingkungan arsitektur
komputasi. Dengan JUJU kendalakendala yang biasa timbul dapat dengan
mudah diselesaikan.
JUJU merupakan art service
orchestration tool (Canonical) untuk
mengelola servis bukan software or
machine,
kemampuan yang cepat &
mudah deploy-manage sercice sekaligus
Membuat hubungan
antar service
dengan cepat
dalam mengelola
perubahan sesuai permintaan.
1. Install JUJU
Proses pertama pertama yang
harus dilakukan dengan menginstall
JUJU dengan mengetikkan:
#sudo add-apt-repository ppa:juju/stable
# sudo apt-get update && sudo apt-get
install juju-core

Untuk
melakukan
proses
konfigurasi Cloud, status JUJU harus
aktif. Untuk mengetahui apakah sudah
aktif ketik:
# juju status

JUJU yang telah aktif dapat
dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Status JUJU
2. Setting Service JUJU
Untuk menghubungkan service
dalam
arsitektur
Cloud
bisa
menggunakan GUI pada browser atau
dengan mengetik sendiri codenya. Hasil
dari
konfigurasi
service
untuk
selanjutnya disebut Charm. Service
Cloud yang sudah aktif dalam charm
beserta source codenya yang telah
dibuat dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Gambar Charm JUJU
4.5.3 Deploy Cloud Server
Dalam pengadaan sebuah server
dalam
Cloud
Computing
yang
dibutuhkan
adalah
fleksibilatas
menggunakan sumber daya komputasi
(CPU, memory, Harddisk) sesuai
kebutuhan. Begitu juga untuk scale-up
atau
scal-down
bahkan
untuk
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mengistirahatkan server tersebut apabila
sudah tidak dibutuhkan lagi.
Oleh sebab itu untuk mendeploy
Cloud Server kita menggunakan Open
Stack Dash Board, membuat sebuah
server yang dapat diakses dan terkoneksi
dengan jaringan intranet dalam hitungan
menit.
Proses Untuk Deplay Cloud Computing
atau Cloud Server dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1. Dashboard Open Stack
Dengan adanya Open Stack Dashboard
Sumber Daya komputasi dalam jaringan
intranet secara keseluruhan dapat dilihat
pada Gambar 9.

Gambar 9. Launching Instance
Instance adalah sebuah virtual
Machines
yang
dijalankan
pada
hipervisor dan dikontrol menggunakan
arsitektur Cloud Computing (Onno WP,
2011). Instance dalam bahasa sederhana
adalah menciptakan Private Cloud yang
bersifat independen layaknya server fisik
pada umumnya.
Cloud Server disini memiliki
sumber daya TI berupa Procesor,
Memory, Hardisk bersifat independen.
Untuk SO bisa memilih sesuai dengan
image (seperti: Ubuntu, Fedora,) sesuai
kebutuhan. Karena bersifat independen
sehingga tidak mempengaruhi kinerja
server yang lain. Instance Dashboard
dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9. Instances Dashoard

Dengan adanya infrastruktur
Cloud Computing akan mempermudah
pengelolaan sumber daya TI meliputi
CPU,
Memory,
Hardisk.
Cloud
Computing bersifat independen terhadap
server yang lain, jadi layaknya kita
mengoperasikan server fisik.
5. KESIMPULAN
Dari serangkaian penelitian yang
telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa :
a. Penerapan
infrastruktur
Cloud
Computing
akan
mempermudah
pengelolaan sumber daya TI sehingga
Industri akan lebih fokus terhadap
core bisnis
b. Dalam
implementasi
Cloud
Computing dapat merubah paradigma
Capex ke Opex karena merubah
belanja modal (sumber daya TI)
menjadi belanja jasa sesuai kebutuhan
operasional.
c. Peluang
implementasi
Cloud
Computing sangat besar, namun
masih diperlukan edukasi terhadap
user/IKM mengingat baru 3% yang
memahami
Teknologi
Cloud
Computing

Gambar 10 Launching sebuah instance
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MODIFIKASI BENTUK BURNER TERHADAP EFISIENSI KOMPOR GAS
BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU
DENGAN SISTEM PEMANTIK MEKANIK
Fany Aditama, Djumhanto, Sri Rohmawanto
Kontak Person:
Fany Aditama
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya
Telp: 031-8410054, Fax: 031-8410480, E-mail: baristandsurabaya@kemenperin.go.id
Abstrak
Dalam rangka mengurangi biaya subsidi minyak tanah, pemerintah Indonesia
meluncurkan program konversi minyak tanah ke LPG. Sebagai akibatnya, pemakaian
LPG untuk keperluan rumah tangga meningkat drastis, sehingga terjadi kenaikan harga
LPG di pasaran.
Untuk melakukan penghematan penggunaan bahan bakar LPG ini dapat dilakukan
dengan cara meningkatkan efisiensi proses pembakaran yang terjadi, dan peningkatan
efisiensi proses pembakaran ini tidak terlepas dari bentuk ruang bakar (Burner)
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan Efisiensi Kompor Gas satu
Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik dengan cara melakukan modifikasi variasi
jumlah lubang Burner di bagian atas terhadap 1 (satu) model Burner.
Kata Kunci : Kompor Gas Satu Tungku, Burner, Efisiensi
Abstract
In order to reduce the cost of kerosene subsidiary, the Indonesian government
launched kerosene to LPG conversion program. As a result, LPG consumption for
domestic use has been increased dramatically, resulting price of LPG in the market rising.
To economize on the use of LPG fuel can be done by increasing the efficiency of
the combustion process occurs, and the increased efficiency of the combustion process is
depend 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 a modified variation of the number of burners
hole at the top of the one Burner model.
Keywords : One Burner LPG Stove, Burner, Efficiency
1. PENDAHULUAN
Bahan bakar menjadi kebutuhan
yang tidak dapat terlepaskan dari
kehidupan sehari-hari saat ini. Mulai dari
kebutuhan rumah tangga, transportasi
dan berbagai macam kebutuhan lainnya
tidak terlepas dari penggunaan bahan
bakar, terutama bahan bakar minyak.
Seiring dengan terus meningkatnya
kebutuhan akan bahan bakar minyak fosil
membuat
semakin
menipisnya
ketersediaan bahan bakar minyak
tersebut, disisi lain bahan bakar fosil
merupakan sumber energi yang tidak
terbaharukan (unrenewable). Hal itu

menyebabkan semakin tingginya harga
bahan bakar minyak di Indonesia, salah
satunya minyak tanah.
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
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kompor gas di Indonesia. Di lain sisi
jenis kompor gaspun sangat beragam,
sehingga perlu diketahui juga efisiensi
dari kompor gas yang ada di pasaran.
Efisiensi
energi
adalah
kemampuan untuk menggunakan lebih
sedikit energi untuk menjalankan fungsi
dan kinerja yang sama. Untuk melakukan
penghematan penggunaan bahan bakar
LPG 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.
Dengan latar belakang tersebut,
Baristand Industri Surabaya mencoba
melakukan
penelitian
dengan
memodifikasi lubang atas Burner agar
mampu meningkatkan suplai oksigen
sehingga menghasilkan pembakaran yang
lebih sempurna. Tujuan dari penelitian
ini adalah didapatnya peningkatan
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
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.
 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.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Secara teori, Elpiji, dari pelafalan
singkatan bahasa Inggris; LPG (liquified
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
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
kompor
adalah
perbandingan
antara
panas
yang
dibutuhkan untuk memasak suatu
makanan dalam jumlah tertentu dari suhu
awal sampai suhu makanan tersebut
menjadi matang dibandingkan dengan
panas yang diberikan bahan bakar yang
dikonsumsi selama proses memasak
tersebut
[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.
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Efisiensi
kompor
dirumuskan sebagai berikut [3] :

dapat

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
o
C
Mc adalah massa gas yang terbakar,
dihitung saat pengujian dimulai
sampai pengujian berakhir (dari t1
sampai t) dinyatakan dalam kg.
Me= Me1 + Me2
3. BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan bahan yang digunakan
untuk percobaan adalah:
• Burner
• Kompor Gas satu tungku
• Air dan bahan bakar LPG dalam
tabung 3 kg.
Peralatan
Alat yang digunakan
untuk
percobaan adalah :
• Bejana
• Regulator
• Selang gas
• Timbangan
• Manometer
• Thermocouple
• Stopwatch
Metode Kerja
Dalam penelitian ini terdiri dari
beberapa tahapan yaitu :
 Pengukuran asupan panas.
 Timbang tabung Gas yang akan
diukur( W 1 )dan catat pada form
uji pengukuran asupan panas
 Hidupkan kompor pada nyala api
maksimal selama satu jam
• Setelah satu jam matikan kompor

• Timbang tabung Gas yang habis
dipakai ( W 2 ) dan catat pada form uji
• Hitung nilai laju aliran Gas ( Mn ) =
W1–W2
Kg/Jam
• Hitungan Nilai asupan panas :
Qn =

1000XMnXHs
=
3600

kW

Dimana : Hs adalah nilai kalori gas
= 49,14 MJ/kg
Persiapan Pengukuran Efisiensi
 Setelah pengukuran Asupan Panas
biarkan Kompor dan Tabung dingin
pada suhu Normal ± 1 jam
 Lakukan Pemanasan awal, dengan
memanaskan bejana Diameter 200
mm berisi air sebanyak 3,7 kg selama
10 menit
 Siapkan air Es sebagai media, suhu
berkisar 20 0C ± 0,5 0C
 Siapkan bejana aluminium Diameter
220 mm + tutup nya
Pengukuran Efisiensi
 Timbang tabung gas ( W 1 = Massa
tabung gas awal ) catat pada buku
analisa/form uji
 Timbang bejana aluminium Ø 220
mm + tutup nya ( Me 2 ) catat pada
buku analisa/ form uji
 Masukkan air Es dengan Massa air
3,7 kg ( Me 1 ) kedalam bejana ( Me 2 )
dan timbang bejana berisi air + tutup
nya t ( Me = Me 1 + Me 2 ) Catat pada
buku analisa Massa Me kg
 Letakkan bejana yang berisi air es
pada kompor, periksa temperatur Air
es
dengan Thermometer Gelas,
temperature air harus pada kisaran 20
0
C ± 0,5 0C( t 1 ) dan catat nilai
Temperatur pada buku analisa/ form
uji
 Hidupkan benda uji kompor untuk
memanaskan bejana berisi air dengan
input tekanan sebesar 280 mm H2
O,dengan cara mengatur Stop kran
hingga tekanan gas pada Low pressure
pada angka 280 mm H2 O
 Pasang alat pemantau suhu Air
(Thermometer Gelas) pada lubang
tutup bejana.
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 Biarkan
proses pemanasan air
hingga temperatur akhir, yaitu saat
temperatut air mencapai 900C ± 0,50C
dan
matikan
Kompor
apabila
temperatur akhir sudah dicapai,
periksa kembali temperatur yang
didapat setelah kompor dimatikan,
nilai terukur tertinggi yang diambil
sebagai nilai Temperatur akhir (t) dan
catat pada buku analisa/ form uji
 Timbang tabung gas (W 2 = Massa
tabung gas akhir ).
 Hitung Nilai efisiensi

dikurangi massa akhir tabung LPG. Sehingga
diperoleh angka laju aliran massa gas (flow
rate) kompor tersebut (kg/jam).
Tabel 4.1 Nilai Asupan Panas model Burner
Laju aliran gas, Berat
tabung
No

1
2

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

3
4

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran Asupan Panas
Pengukuran asupan panas dilakukan
dengan menyalakan kompor selama 1 jam,
hitung konsumsi LPG yang diperlukan
selama menyalakan kompor tersebut dengan
menghitung massa awal tabung LPG

Jenis Burner

Nilai
asupan
panas
KW

Awal, A
Kg
7,910
7,822

Akhir, B
Kg
7,843
7,753

7,735

7,668

0,914

7,056

6,956

1,365

0,914
0,942

Pengukuran Efisiensi

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

Tabel 4.2 Nilai Efisiensi Burner
Grafik perbandingan laju aliran
Grafik perbandingan waktu untuk
Suhu air 0 C
No

Jenis Burner

1
2
3

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

4

Massa air +
Bejana
(Kg)

Waktu
yang
dicapai
(menit)

Laju
Aliran gas
(Kg)

Nilai
Efisiensi
%

Awal, t 1

Akhir, t

6,612
6,624

20
19,5

90
90

45
55

0,067
0,069

58,8
57,6

6,609

20,1

90

46

0,067

58,7

6,616

20,3

90

42.45

0,065

60,43

memanaskan air dari suhu 20 ke 90 C
pada model Burner adalah sebagai
berikut :

gas untuk model Burner 1 adalah sebagai
berikut

Gambar IV.1 Grafik perbandingan waktu
untuk model Burner

Gambar IV.2 Grafik perbandingan Laju
Aliran Gas untuk model Burner
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Grafik perbandingan efisiensi
untuk model Burner 1 adalah sebagai
berikut :

terbesar, Jumlah massa gas terbakar
terkecil dan waktu paling singkat untuk
memanaskan air dari suhu 20 0 ke 90 0C
diberikan oleh burner dengan lubang atas
berbentuk susunan segitiga berjumlah 12
buah lubang seperti dituangkan pada
tabel dan gambar berikut ini :

Gambar IV.3 Grafik perbandingan nilai
Efisensi untuk model Burner
Dari hasil uji model burner dapat
disimpulkan bahwa : Penggunaan bahan
bakar gas LPG tidak meninggalkan sisa
Gambar IV.4 model burner dengan
pembakaran seperti bahan bakar lainnya
jumlah lubang atas 12 buah membentuk
sehingga ruangan dapur pun akan
susunan segitiga
terjamin kebersihannya. Nilai Effisiensi
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

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
4. KESIMPULAN
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 0C dibanding sebelum
dilakukan modifikasi.
Saran
Desain bentuk burner kompor gas
satu tungku dengan sistem pemantik
mekanik yang beredar di pasaran sangat
bermacam-macam, untuk itu perlu
dilakukan
penelitian
lebih
lanjut
mengenai efisiensi Burner dari model
bentuk burner yang lain.
5. DAFTAR PUSTAKA
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PEMBUATAN BENTON38 DARI BAHAN GALIAN BENTONIT JAWA TIMUR
SEBAGAI BAHAN STABILISASI DALAM PEMBUATAN CAT
Rumintang Ruslinda Panjaitan, Moeljaningsih, Suharsono, Surijadi.
Kontak Person:
Rumintang Ruslinda Panjaitan
Balai Riset dan Staandardisasi Industri Surabaya
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Abstrak
Telah dilakukan penelitian pembuatan benton dari bentonit yang dicoba
berdasarkan pada proses pertukaran kation.Dua tahap pertukaran ion, tahap pertama
yaitu pertukaran ion Ca++ dari bentonit dengan ion Na+ dari larutan jenuh NaCl
membentuk Na bentonit. Tahap kedua pertukaran ion Na+ dari Na bentonit dengan ion
dari garam ammonium kuartener jenis N cetyl N,N,N trimetyl ammonium bromida
menjadikan benton. Jumlah garam ammonium kuartener yang dibutuhkan dalam proses
pembuatan benton adalah 60 g per 100 g Na bentonit. Hal ini berdasarkan dari rata-rata
kapasitas pertukaran ion 60meq/100g. Sifat kimia fisik hasil modifikasi dianalisis
menggunakan metoda Fourir Transform Infra Red(FTIR) berada disekitar
2924;2852;1466; adsorbsi minyak 0,8 – 0,85 ml//g; kapasitas tukar Kation 55 – 65
meq/100g; viscositas 11-13 cps sesuai spesifikasi benton38 referensi.
Kata Kunci : Bentonit, Benton, Penukar Ion, Garam Ammonium Kuartener.
Abstract
A research has been conducted to make benton out of bentonite based on the cation
exchange process. Two stages of ion exchange, the first stage is the exchange of ion Ca++
from bentonite with ion Na+ from saturated NaCl solution, forming Na bentonite. The
second stage is the exchange of ion Na+ from Na bentonite with ion from quaternary
ammonium salt type N cetyl N, N, N ammonium bromide trimetyl, forming benton. The
number of quaternary ammonium salts required in the manufacturing process of benton is
60 g per 100 g of Na bentonite. It is based on the average of ion exchange capacity
60meq/100g. The modified physical chemical properties were analyzed using Fourir
Transform Infra Red (FTIR) method to be around 2924; 2852; 1466; oil adsorbtion 0.8 0.85 ml / g; Cation Exchange Capacity 55-65 meq/100g; viscosity 11 - 13 cps, in
accordance with the specification of benton38 as reference.
Key word : Bentonite, Benton, Kation exchange, Quaternary Ammonium Salt.
1. PENDAHULUAN
Latar Belakang/Masalah
Indonesia sebagai negeri yang
kaya akan tambang dan mineral
merupakan potensi bagi kita untuk
berperan serta menggali potensi ini. Dari
data yang ada endapan bentonit tersebar
di
P.Jawa,
P.Sumatera,
sebagian
P.Kalimantan dan P.Sulawesi dengan
cadangan diperkirakan lebih dari 380 juta
ton.

Potensi ini belum dikelola secara
maksimal sehingga kebutuhan bentonit
nasional hingga saat ini masih defisit +/20%.
Potensi Bentonit di Jawa Timur
ada
dibeberapa
Kabupaten
yaitu
Kabupaten Blitar, Kab Bojonegoro, Kab
Malang, Kabupaten Ngawi : produksi
pertahun 756 ton, deposit 1 400 000M3 ,
Kabupaten Pacitan: produksi pertahun 1
080 ton.
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Kabupaten Ponorogo : luas tanah
yang tersedia 212 900M3.
Lokasi Bentonit di Pacitan: Kec.
Donorejo, Punung, Tulakan Pringkuku,
Tegal Ombo, tereka sebesar 70 juta m3.
Ada juga di desa Klutuk, Ds Jati, Kec
Kebon Agung. Kegunaan: Penjernihan
minyak, lumpur pemboran, industri
refraktori, bleaching.
Pemerintah daerah melaksanakan
pelayanan proses ijin dan pengawasan.
Balitbangda belum pernah melakukan
penelitian tentang bentonit.
Pabrik bentonit yang ada di
Pacitan mulai beroperasi pada tahun
1990. Produk belum SNI. Bentonit untuk
campuran pembuatan pupuk ± 4%
(PT.Petrokimia).
Aktivasi
dilakukan
dengan
soda/Na Carbonat.
Kapasitas :18 ton/hari. Kapasitas
terpasang 30-35 ton/hari atau ± 800
ton/bulan.
Sebagai Negara yang sedang
berkembang, sektor industri di Indonesia
mengalami peningkatan yang pesat.
Namun kenyataan bahwa dibidang
penyediaan bahan baku, terutama bahan
baku kimia masih sangat terasa adanya
ketergantungan impor. Industri cat
merupakan salah satu industri yang
bahan aditifnya masih tergantung pada
impor.
Salah satu jenis bahan yang masih
diimpor adalah benton38 yang fungsinya
sebagai stabilisasi cat. Benton tersebut
dapat dibuat dengan bahan yang banyak
terdapat di Indonesia yaitu bentonit.
Diperkirakan kebutuhan Benton semakin
meningkat dengan makin meningkatnya
industri properti, Benton tersebut sudah
pasti makin banyak penggunaannya.
Bentonit
merupakan
bahan
tambang yang sangat potensial dan saat
ini penggunaannya masih terbatas hanya
untuk industri minyak kelapa sawit.
Pembuatan benton38 dibuat dari
bentonit yang ada di Jawa Timur dalam

hal ini dari daerah Pacitan. Sebagai acuan
digunakan benton38 impor asal Amerika.
Tujuan
Maksud dan tujuan penelitian adalah
untuk meningkatkan pengadaan bahan
baku industri substitusi impor serta
meningkatkan pemanfaatan dan nilai
tambah bahan tambang bentonit.
Keluaran
Satu paket hasil proses yang
memenuhi persyaratan bahan benton38
untuk bahan stabilisasi pada industri cat.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Bentonit:
Jenis Bentonit ada dua yaitu:
Natrium Bentonit disebut juga
bentonit tipe Wyoming, mengandung ion
Na+
relatif
lebih
banyak
jika
dibandingkan dengan ion (Ca2+ + Mg2+).
apabila
dicelupkan
kedalam
air
mengembang hingga 8x lipat dari
volume semula, bersifat basa. Karena
sifat-sifat tersebut maka mineral ini
sering dipergunakan untuk lumpur
pemboran,
penyumbat
kebocoran
bendungan pada Teknik Sipil, bahan
pencampur pembuatan cat, bahan
bakufarmasi, dan perekat pasir cetak
pada industri pengecoran logam.
Kalsium Bentonit. Bentonit jenis
ini disebut juga Mg,Ca-Bentonit. Jenis ini
mengandung kalsium
(CaO)
dan
magnesium (MgO) lebih banyak
dibandingkan natriumnya, mempunyai
sifat sedikit menyerap air sehingga
apabila didipersikan dalam air akan cepat
mengendap ( tidak membentuk suspensi),
pH nya berkisar 4,0 – 7,0 (bersifat
asam). Daya tukar ion (KTK) cukup
besar dan bersifat menyerap. Karena
sifat-sifat tersebut maka Kalsium
Bentonit dipergunakan untuk bahan
pemucat warna untuk minyak.
Kandungan
utama
Bentonit
adalah mineral montmorillonit(80%)
dengan rumus : (OH)4Si8Al4O20.xH2O
(Syuhada, 2009).
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Montmorillonit termasuk golongan smektit dengan rumus
(Na,Ca)0,33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2.nH2O
Smektit adalah nama yang
diberikan kepada grup mineral clay.
Contoh
pertukaran
kation:
+
Monmorillonit(Na )2
+
Cu2+-----Monmorillonit Cu2+ + 2Na+.
Garam ammonium kuartener :
(CH3CH2)4N+ dari Bromo etana.
Ion {(R1)2N(R2)2}+ dari Garam
alkil
ammonium
kuattener
{(R1)2N(R2)2}X
Terjadi dua tahap pertukaran ion,
yaitu pertukaran ion Ca++ dari Cabentonit dengan ion Na+ dari larutan
jenuh NaCl, membentuk Na-bentonit.
Selanjutnya ion Na+ dari Na-bentonit
dengan ion {(R1)2N(R2)2}+ dari garam
alkil
amonium
kuatterner
{(R1)2N(R2)2}X, membentuk benton.
Jika satu atau lebih yang terikat
ialah H, maka senyawa itu disebut garam
amina. Jika keempat gugus itu alkil atau
aril(tidak ada H pada N), maka senyawa
itu disebut garam kuartener.
(CH3)3NH2-Cl-Dimetilamoniumklorida
C3H7NH2 Propilamina
C6H11NH2 Sikloheksilamida
Rumus Kimia Montmorillonit ,
(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2n(H2O).
Berat molekul=549.07gm
Didalam
satu
unit
sel
bentonit/montmorilonit terdapat daerah
interlayer yang diisi oleh molekul air dan
kation-kation. Bila dicelupkan kedalam
air daerah ini mengembang. Secara alami
struktur bentonit mengalami proses
substitusi isomorfis, sehingga terdapat
muatan negative pada permukaan dan
harus dinetralkan oleh kation seperti
natrium, kalium dan kalsium yang
terserap di daerah interlayer.
Rumus empiris:
Na0.2Ca0.1Al2Si4O10(OH)2(H2O)10
Mineral monmorillonit terdiri dari
partikel yang sangat kecil sehingga hanya
dapat
diketahui
melalui
studi
menggunakan XRD(X Ray Difraction).

Struktur
monmorillonit
memiliki
konfigurasi 2:1 yang terdiri dari dua
silicon oksida tetrahedral dan satu
aluminium oksida octahedral. Pada
tetrahedral 4 atom oksigen berikatan
dengan
atom
silicon
terkadang
disubstitusi oleh 3 ikatan aluminium.
Pada octahedral atom aluminium
berkoordinasi dengan 6 atom oksigen
atau gugus-gugus hidroksida yang
berlokasi pada ujung octahedron. Al3+
dapat digantikan oleh Mg2+, Fe2+, Zn2+,
Ni+, Li+ dan kation lainnya. Substitusi
isomorphous dari Al3+ atau Zn2+ untuk
Al3+ pada octahedral menghasilkan
muatan negative pada permukaan clay,
hal ini diimbangi dengan adsorpsi kation
di lapisan interlayer.
Adanya atom-atom yang terikat
pada masing-masing lapisan struktur
montmorillonit memungkinkan air atau
molekul lain masuk diantara unit lapisan.
Akibatnya kisi akan membesar pada arah
vertical. Selain itu karena adanya
pergantian atom Si oleh Al menyebabkan
terjadinya penyebaran muatan negative
pada permukaan bentonit. Bagian inilah
yang disebut sisi aktif(active site) dari
bentonit dimana bagian ini dapat
menjerat kation dari senyawa-senyawa
organik atau dari ion-ion senyawa logam.
Oksida logam yang berpeluang
untuk dapat ditukar tempatnya oleh
kation Na+ yaitu : Ca2+, Mn2+, K+ , karena
diikat relatip lemah dalam struktur
monmorilonit, sedangkan SiO2 dan Al2O3
tidak mutlak untuk ditukar karena
merupakan penyusun rangka kristal
monmorillonit.
Pada umumnya pemanfaatan
mineral industri dilakukan setelah
aktivasi baik secara kimiawi maupun
fisis. Dengan adanya proses aktivasi,
maka beberapa sifat fisika, kimia,
struktur dan permukaan partikel suatu
mineral dapat berubah, mengakibatkan
sifat permukaannya menjadi lebih reaktif.
(Sariman, dkk, 2009)
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Untuk meningkatkan kemampuan bentonit dalam menyerap senyawa
senyawa organik, terutama yang bersifat
nonpolar,
seperti
senyawa-senyawa
hidrokarbon aromatik, maka bentonit
tersebut perlu diaktivasi terlebih dahulu.
Aktivasi ini dimaksudkan untuk
mengubah sebagian struktur lapisan
silikat, sifat muatan lapisan silikat
mengubah
lingkungan
permukaan
mineral
dari
hidrofilik
menjadi
hidrofobik. Aktivasi seperti disebutkan di
atas dapat dilakukan dengan berbagai
cara, seperti interkalasi dengan senyawasenyawa heksadesil trimetil amonium
atau HDTMA. Aktivasi bentonit dengan
HDTMA
atau
DMDA
akan
meningkatkan luas permukaan spesifik
dan
porositas
mikro
karena
meningkatnya jarak basal dari 12 - 14 Å
menjadi sekitar 20 Å, serta mengubah
sifat permukaannya dari hidrofilik
menjadi hidrofobik. Hal yang hampir
sama juga diperoleh dari aktivasi dengan
PHA. Dibandingkan dengan zeolit yang
memiliki ukuran pori < 8 Å, pori yang
dihasilkan dari aktivasi ini relatif lebih
besar. Sementara itu aktivasi bentonit
dengan asam, yang menyebabkan
terlarutnya sebagian ion-ion Al, Mg dan
Fe pada lapisan oktaeder, akan
menghasilkan suatu bahan yang kaya
SiO2 serta memiliki luas permukaan
spesifik dan volume pori mikro yang
tinggi. Bentonit bentonit hasil aktivasi ini
tidak terdispersi dalam air sehingga
mudah mengendap. Dengan demikian
selain sebagai bahan penyerap, bentonit
hasil aktivasi berperan juga sebagai
flokulan yang dapat memudahkan
terflokulasinya
partikel-partikel
terdispersi.
Aktivasi Bentonit
Sebelum
digunakan
dalam
berbagai
aplikasi, bentonit harus
diaktifkan dan diolah terlebih dahulu.
Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk
aktivasi bentonit, yaitu :
1. Secara Pemanasan

Pada proses ini, bentonit dipanaskan
pada temperatur 300-350oC untuk
memperluas
permukaan
butiran
bentonit.
2. Secara Kontak Asam
Tujuan dari aktivasi kontak asam
adalah untuk menukar kation Ca+
yang ada dalam Ca-bentonit menjadi
ion H+ dan melepaskan ion Al, Fe,
dan Mg dan pengotor-pengotor
lainnya pada kisi-kisi struktur,
sehingga secara fisik bentonit tersebut
menjadi aktif. Untuk keperluan
tersebut asam sulfat dan asam klorida
adalah zat kimia yang umum
digunakan. Selama proses bleaching
tersebut, Al, Fe, dan Mg larut dalam
larutan, kemudian terjadi penyerapan
asam ke dalam struktur bentonit,
sehingga
rangkaian
struktur
mempunyai area yang lebih luas.
Aktivasi natrium bentonit ini
bertujuan untuk memaksimal kadar
natrium dalam bentonit. Kadar natrium
pada bentonit ini berpengaruh pada
besarnya ukuran yang dapat dicapai saat
pengembangannya (swelling). Tingkat
pengembangannya yang semakin tinggi
berarti luas permukaan untuk proses
adsorpsi semakin luas.
Amonium Kuartener
Ammonium kuartener merupakan
garam ammonium dengan substitusi
gugus alkil pada beberapa atau
keseluruhan atom H dari ion NH4+nya.
Umumnya yang digunakan adalah
en:cetyl trimetil ammonium bromide
(CTAB) atau lauril dimetil benzyl
klorida. Amonium kuartener dapat
digunakan untuk mematikan bakteri
gram positif, namun kurang efektif
terhadap bakteri gram negatif, kecuali
bila ditambahkan dengan sekuenstran
(pengikat ion logam). Senyawa ini
mudah berpenetrasi, sehingga cocok
diaplikasikan pada permukaan berpori,
sifatnya stabil, tidak korosif, memiliki
umur simpan panjang, mudah terdispersi,
dan menghilangkan bau tidak sedap.
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Kelemahan dari senyawa ini adalah
aktivitas disinfeksi lambat, mahal, dan
menghasilkan residu.
Cetyldimethylethyl ammonium
bromide, Rumus molekul: C16H33(CH3)2
H5NBr. (Aquaternary ammonium salt).
Kapasitas Tukar Kation (KTK)
Sifat ini menentukan jumlah
kadar air yang terserap oleh bentonit. Di
dalam
bentonit
terjadi
reaksi
kesetimbangan kimia karena adanya kisikisi kristal mineral monmorilonit serta
adanya kation yang mudah terbuka dan
menarik air. Kation Na+ mempunyai
daya serap air yang lebih baik
dibandingkan dengan ion Mg2+, Ca2+, K+,
dan H+.
Difraksi Sinar-X :
XRD merupakan metode analisa
nondestruktif yang didasarkan pada
pengukuran radiasi sinar-X yang
terdifraksi oleh bidang kristal ketika
terjadi interaksi antara suatu materi
dengan radiasi elektromagnetik sinar X.
Suatu kristal memiliki kisi kristal tertentu
dengan jarak antar bidang kristal (d)
spesifik juga sehingga bidang kristal
tersebut akan memantulkan radiasi sinar
X dengan sudut-sudut tertentu.
Kegunaan metode difraksi sinarX:
Penentuan struktur kristal :
1. Bentuk dan ukuran sel satuan kristal
(d, sudut, dan panjang ikatan),
2. Pengideks-an bidang kristal,
3. Jumlah atom per-sel satuan
Analisis kimia :
1. Identifikasi/Penentuan jenis kristal
2. Penentuan kemurnian relatif dan
derajat kristalinitas sampel
3. Deteksi senyawa baru
4. Deteksi
kerusakan
oleh
suatu
perlakuan
Zat additif
Zat additif adalah sebagai
tambahan selain liquid, pigmen dan
binder. Suatu cat dapat mengandung satu
atau lebih zat additive(zat tambahan).

Hal ini mempengaruhi fitur vital dari cat
tergantung dari penggunaan akhir cat.
Levelling adalah kemampuan cat
untuk membentuk film yang halus pada
bidang vertical dan horizontal dengan
metode apapun (dengan kuas, roll atau
semprot). Film yang mempunyai
karakteristik levelling yang bagus adalah
film yang bebas dari bekas roll atau kuas.
Flow adalah karakteristik pada cat yang
menunjukkan derajat levellingnya.
Bentuk beberapa additif:
- Thickener: menaikkan kekentalan cat,
menambah flow dan leveling.
- Pengawet:
meningkatkan
shelf
life(umur campuran) dalam kaleng
dan pada lapisan film yang telah
kering.
- UV inhibitor: sinar yang merusak dari
matahari adalah ultra violet dan
inhibitor
berfungsi
untuk
mengebloknya.
- Antiskinning:
mencegah
atau
mengurangi membentuknya kulit cat
setelah kaleng dibuka.
- Antifoam: mengurangi foam (busa)
saat cat dibuat, diaduk dan diaplikasi.
- Dan lain-lain.
3. BAHAN DAN METODE
PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam
penelitian adalah bentonit asal Pacitan.
Bahan bentonit yang dijual
dipasaran
Larutan jenuh (34%-35%b/v)
garam dapur teknis
Garam ammonium kuartener
{jenis Cetyl Trimetil Ammonium
Bromide (CTAB)} Isopropanol sebagai
pelarut garam ammonium kuartener.
Pelarut organik(SMT)/terpentin
Alat yang digunakan adalah alatalat yang ada di laboratorium untuk uji
kimia dan uji fisik.
Metode
Kegiatan pembuatan benton 38
dilakukan dengan
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a). Melakukan analisa jenis bentonit(CaMg bentonit atau Na-bentonit)
b). Melakukan percobaan dengan variasi
campuran.
c). Parameter pembanding adalah Benton
38 impor yaitu: Berat jenis, viscositas,
swelling (angka pengembangan),
KTK, warna, kadar air, adsorpsi
minyak,
Infra
Red(FTIR)(untuk
melihat gugus fungsional), pH, XRD
(difraksi sinar X).
Pengujian
oil
adsorption
dilakukan dengan metode standar ASTM
D 281-31, thn 1980 yaitu dengan
meneteskan linseed oil pada Benton
sampai memperoleh pasta yg tidak
mudah pecah atau terpisah.
Berat jenis ditentukan dengan
piknometer
dan
sebagai
cairan
dipergunakan minyak tanah yang sudah
ditentukan berat jenisnya.
d). Proses aktivasi dengan pemanasan
dalam oven pada suhu 200 °C dan 300
°C selama 3 jam dan menggunakan
asam sulfat 0,1 M dengan pemanasan
selama 3 jam pada suhu 80-90 °C.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
a. Analisa uji bahan baku bentonit.
b. Membuat diagram alir percobaan
c. Aktivasi bentonit dengan cara
pemanasan
d. Proses penukar kation dengan larutan
jenuh natrium klorida
e. Proses pembuatan Benton dengan
garam ammonium kuartener
f. Uji Hasil percobaan
g. Evaluasi dan pengolahan data
h. Pembuatan laporan
Prosedur Kerja
- Bentonit 150 gram lolos 200 mesh
direndam dalam 500 ml larutan NaCl
1 M selama 7 hari. Setiap 2 hari
diganti. Setelah 7 hari dipisahkan dari
larutannya dengan cara dekantasi.
- Rendam lagi dalam 500 ml larutan
NaCl 6 M selama 2 hari.
- Endapan dipisahkan dari larutannya
dan direndam lagi dalam 500 ml

larutan NaCl jenuh selama 7 hari.
Setiap 2 hari diganti.
- Endapan dipisahkan dari larutannya
dan dicuci dengan 500 ml aquabides
untuk menghilangkan sisa ion
kloridanya.
- Keringkan dibawah sinar matahari
…………Na Bentonit + garam amm
kuartener
- Na Bentonit dilarutkan dalam H2SO4 1
M sebanyak 500 ml selama 1 hari,
kemudian didekantasi. Ditambah
garam ammonium kuartener.
Daya swelling.
Menentukan angka pengembangan dengan merendam contoh dalam
air selama 1 malam. Daya swelling
adalah ratio antara volume sebelum
direndam dan volume setelah direndam.
XRD (X-Ray Defractometer).
Seberapa besar d-spacing yang
tercapai, diukur dengan analisa XRD (XRay Defractometer). Difraksi X-ray
untuk mengetahui karakterisasi sample.
Prinsip dari X-ray diffractometer(XRD)
adalah difraksi gelombang sinar x yang
mengalami
scattering
setelah
bertumbukan dengan atom kristal. Dari
analisa pola difraksi dapat ditentukan
parameter
kisi,
ukuran
kristal,
identifikasi fasa kristalin. Jenis material
dapat ditentukan dengan membandingkan
hasil XRD dengan catalog hasil difraksi
berbagai macam material.
Daya serap
Bentonit
memiliki
sifat
mengadsorpsi karena ukuran partikel
koloidnya sangat kecil dan mempunyai
kapasitas penukar ion yang tinggi. Sifat
ini disebabkan oleh ketidakseimbangan
muatan listrik serta adanya pertukaran
ion.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
• Hasil analisis spektra FTIR, untuk
identifikasi gugus fungsi produk
menunjukkan serapan berada disekitar
2924;2852;1466;
bahwa
gugus
ammonium kuartener telah terdrafting
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dengan gugus bentonit (dapat dilihat
pada grafik).
• Adsorbsi minyak pada 0,8 – 0,85
ml//g menunjukkan, bentonit telah
membentuk
senyawa
kompleks
dengan garam amm kuartener,dan
viscositas sekitar 11-13 cps sesuai
spesifikasi benton38 referensi .
• Jumlah garam ammonium kuartener
pada proses pembuatan benton adalah

60 g per 100 g Na bentonit, sesuai
dengan kapasitas pertukaran kation,
sekitar 60 meq/100g benton.
• Pencucian (agar bebas ion Cl)
dilakukan dengan aquadest dan
larutan 0,1% tawas setelah itu
dienapkan dan didekantasi larutan
beningnya.

Tabel 1. Daerah frekwensi serapan inframerah Bentonit dan Benton
Referensi
Gugus fungsi
-1
4000-3000cm
O-H terikat/H2O
1400-800cm-1
Getaran Al-OH dan/atau Si-O
1600cm-1 - 1800cm-1
Uluran C=O
Rentangan Si-O-Si
1000cm-1 - 1100cm-1
Rentangan OH yang terikat pada Al
700cm-1 - 800cm-1
Rentangan SiO
650cm-1 - 700cm-1
-1
-1
C-H alifatik
2800cm - 3000cm
Tekukan –CH3 alifatik
1400cm-1 - 1500cm-1
1650cm-1 - 1700cm-1
Uluran C=C alifatik

Spektra yang dihasilkan dapat dilihat terjadi pergeseran beberapa frekwensi vibrasi
(Syahriza, 2005) seperti pada grafik berikut:

Gambar 1. Sampel Kode E (bahan baku)
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Gambar 2. Sampel Kode B(Produk Benton)
Tabel 2. Bilangan Gelombang Sampel E dan Sampel B
Bilangan gelombang Sampel E (cm-1) Bilangan gelombang Sampel B (cm-1)
430,18
467.88
469.91
535.08
532,2
798.62
698,46
911.74
753,02
1035.72
796,75
1474.06
912,68
1639.71
1036.54
2850.74
1639.01
2919.42
2074.57
3018.43
2346.15
3435.99
3435.29
3695.73

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

Tabel 3. Gugus Fungsi FTIR Bentonit Kode E dan Kode B
λ (cm ) Kode E λ (cm-1) Kode B
Gugus Fungsi
3435,29
3435.99
Rentangan H2O dan –OH octahedral
1639,01
1639.71
-OH tekuk
1036,54
1035.72
Rentangan Si-O-Si
796,75
798.62
Rentangan OH yang terikat pada Al
698,46
Rentangan Si-O
2919.42
C-H alifatik
2850.74
C-H alifatik dari gugus CH2 dan CH3
1474.06
Tekukan –CH3 alifatik
-1
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Tabel 4. Hasil Uji Bahan Baku Bentonit Pasar Dan Pacitan
Kode P
Bentonit 2 Pacitan Kode B Bentonit 3 Pacitan Kode L
Parameter Satuan
(Pasaran)
SiO2
%
52,90
61,49
63,15
Fe2O3
%
5,62
4,24
4,59
Al2O3
%
27,19
23,12
21,34
CaO
%
6,76
5,12
3,66
%
3,99
3,08
4,06
MgO
K2O
%
0,74
0,94
0,80
Na2O
%
1,50
0,44
0,85
P2O5 total
%
0,23
0,78
0,61
Berat Jenis
1,99
2,06
2,01
%
0,07
0,09
0,07
MnO2
TiO2
%
0,79
0,68
0,44
Dari hasil uji bahan baku tersebut, jenis bentonit adalah Kalsium bentonit
Berikut hasil uji kimia bahan yang diaktifkan dan hasil uji proses
Kode A (bahan Pacitan (L2 )yg dilarutkan NaCl)
Kode B (Produk dari bentonit Pacitan (L2 )yg dienapkan dgn larutan 0,1% tawas)
Kode C: (Produk Pa dari pasaran)
Kode D: (Produk dari bahan bentonit Pacitan(L2 )yg dienapkan dengan aquadest)

Parameter
SiO2
Fe2O3
Al2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O

Tabel 5. Hasil Uji Kimia Bahan Yang Diaktifkan Dan Produk
Satuan Kode A Kode B Kode C Kode D Benton 34 Benton 38
%
59,97
67,9
69,49
73,69
61,48
59,12
%
5,60
4,96
5,51
2,67
4,24
0,41
%
19,75
16,51
12,24
8,86
10,78
0,54
%
6,65
9,09
8,60
5,04
0,16
1,84
%
3,40
4,08
3,09
4,09
2,94
14,97
%
0,59
0,43
0,86
0,54
0,07
0,18
%
14,95
1,22
1,42
0,83
0,034
0,22

Parameter

Tabel 6. Hasil Uji Fisik Produk Benton Hasil Proses
Satuan
Hasil proses Hasil proses Hasil proses
sampel B
sampel C
sampel D

Gugus Fungsi/FTIR

Cm-1

Berat jenis
Viscositas 6% SMT
Swelling
KTK
Warna
Adsorbsi minyak
Kadar Air

mg/ml
Cps
Mek/100g
ml/g
% b/b

2919; 2850;
dan 1474
1,60
11,59
22
55,96
kuning
0,8
1,61

2919; 2850;
dan 1473
1,64
13,11
22
65,31
Cream tua
0,8
1,63

2920; 2851;
dan 1474
1,51
13,98
22
63,5
Coklat muda
0,85
2,05

Benton
(Acuan)
2924;285
2dan1466
1,46-1,51
± 12
22,5-24
62,0-66,0
Cream
0,80-0,90
1,58-1,65

Percobaan:
Dua tahap pertukaran ion
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-Pertukaran ion Ca++ dari Ca-bentonit dengan ion Na+ dari larutan jenuh NaCl,
membentuk Na-bentonit.
-Ion Na+ dari Na-bentonit dengan ion {(R1)2N(R2)2}+ dari garam alkil amoniuim
kuatterner membentuk benton.

Gambar 3. Grafik FTIR Produk L2 Sampel B

Gambar 4. Grafik FTIR Produk Pa Sampel C
5. KESIMPULAN DAN SARAN
• Pembuatan benton dari bentonit dapat
dilakukan berdasarkan pada proses
pertukaran kation.

• Dua tahap pertukaran ion, tahap
pertama yaitu pertukaran ion Ca++
dari bentonit dengan ion Na+ dari
larutan jenuh NaCl membentuk Na
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bentonit. Tahap kedua pertukaran ion
Na+ dari Na bentonit dengan ion dari
garam ammonium kuartener jenis N
cetyl N,N,N trimetyl ammonium
bromida menjadikan benton.
• Jumlah garam ammonium kuartener
yang dibutuhkan dalam proses
pembuatan benton adalah 60 g per 100
g Na bentonit. Hal ini berdasarkan
dari rata-rata kapasitas pertukaran ion
60meq/100g.
• Sifat kimia fisik hasil modifikasi
dianalisis
menggunakan
metoda
Fourir Transform Infra Red(FTIR)
berada disekitar 2924;2852;1466;
adsorbsi minyak 0,8 – 0,85 ml//g;
viscositas 11-13 cps sesuai spesifikasi
benton38 referensi .
• Perlu
dikembangkan
penelitian
dengan penukar kation Na 2CO3 dan
NaOH dan penerapan dilapangan.
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PEMBUATAN ANTENA PENERIMA PADA TELEVISI DENGAN PENCARI
POSISI SINYAL TERBAIK SECARA OTOMATIS
M. Marhaendra Ali, Deny Suryana, Magdalena Feby K.
Kontak Person:
M. Marhaendra Ali
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya
Telp: 031-8410054, Fax: 031-8410480, E-mail: baristandsurabaya@kemenperin.go.id
Abstrak
Dalam dunia telekomunikasi penggunaan antena baik sebagai pemancar dan
penerima merupakan hal yang sangat penting. Yang sangat berpengaruh pada kinerja
suatu antena adalah Pengaruh propagasi gelombang yaitu difraksi, scattering dan
pemantulan . Sekarang ini telah banyak antena penerima TV VHF-UHF yang beredar di
pasaran, masing-masing antena yang beredar tersebut memiliki kelebihan dan
kekurangan. Adanya gangguan propagasi dapat menyebabkan turunnya tingkat level daya
dari sebuah pemancar televisi. Karakteristik perambatan sinyal dari gelombang radio
yang melalui atmosfir tergantung dari besarnya nilai frekuensi. Antena penerimaan yang
baik mepunyai Return Losses (RL) dan VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) yang kecil.
Hasil pengukuran menunjukkan RL dan VSWR terkecil pada waktu siang hari dengan
frekuensi kerja 497 MHz dengan koefisien pantul terkecil sekitar 1,33 dengan lebar
bandwith sebesar 1,01 meter
Kata kunci: propagasi gelombang, Return Losses, Voltage Standing Wave Ratio
Abstract
In the telecommunications scope, the use of antennas as both transmitter and
receiver is very important. The most influential on the performance of an antenna is the
influence at propagation of wave such as diffraction Effect, scattering and reflection.
Nowdays VHF-UHF TV receivers antennas are many in the market, each antennas has its
own advantages and disadvantages. The existence of propagation disturbance may cause
a decline in the power level of a television transmitter. Signal propagation characteristics
of radio waves through the atmosphere depends on the value of the frequency. The good
receiver antennas has a small Return Losses (RL) and VSWR (Voltage Standing Wave
Ratio). The measurement results show the smallest RL and VSWR at any time during the
day with a working frequency of 497 MHz with the smallest reflection coefficient of
approximately 1.33 to 1.01 meters at wide of bandwidth.
Keywords : wave propagation, Return Losses, Voltage Standing Wave Ratio
1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dibidang
broadcast diawali dengan munculnya
berbagai stasiun televisi baru. Salah satu
hal yang perlu dijadikan prioritas utama
dalam berdirinya stasiun televisi baru
adalah bagaimana menjadikan program
siaran dapat diterima oleh masyarakat
dengan bersih dan jelas baik kualitas
gambar maupun suaranya.
Dalam dunia telekomunikasi
penggunaan
antena
baik
sebagai

pemancar dan penerima merupakan hal
yang sangat penting. Yang sangat
berpengaruh pada kinerja suatu antena
adalah karakteristik antena itu sendiri.
Sekarang ini telah banyak antena
penerima TV VHF-UHF yang beredar di
pasaran, masing-masing antena yang
beredar tersebut memiliki kelebihan dan
kekurangan.
Kanal-kanal TV yang beroperasi
di surabaya adalah TVRI, SCTV, RCTI,
TPI, INDOSIAR, TV7, JTV, GlobalTV,
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La-TV, Trans-TV, MNC dan AN-TV.
Untuk masingmasing kanal tersebut akan
diukur pola radiasi, polarisasi, gain dan
impedansi input pada masing-masing
antena. Setelah dilakukan pengukuran
akan dilakukan analisa terhadap hasil
pengukuran, kemudian dari pengukuran
dan analisa yang didapat akan muncul
ide baru sebagai saran bagaimana sebuah
antena penerima TV VHF-UHF bisa
menangkap siaran TV dengan lebih baik
lagi. Dengan kata lain kekurangankekurangan antena yang telah beredar
sekarang ini bisa ditekan dan kelebihankelebihannya bisa ditingkatkan.
Sebuah
antena
pemancar
digunakan untuk memancarkan dua
macam gelombang yaitu AM (gambar)
dan FM (suara) dan dengan penggunaan
power combiner berfungsi untuk
mencampur gambar dan suara tanpa
adanya interferensi. Lokasi penempatan
antena
pemancar
harus
mempertimbangkan banyak aspek karena
bisa saja terjadi interferensi frekuensi
antar stasiun televisi akibat adanya
bangunan tinggi baru yang didirikan di
daerah yang padat jalur lalu lintas
frekuensi. Hal ini juga bisa mengurangi
kekuatan pancaran level daya dari sebuah
pemancar. Pembangunan repeater dapat
dijadikan alternatif penyelesaian dari
kurangnya tingkat level daya sebuah
pemancar stasiun televisi. Dengan
demikian hasil visualisasi tingkat level
daya suatu pemancar televisi diharapkan
dapat dijadikan sebagai informasi
mengenai kondisi level daya di suatu
daerah tertentu. Keuntungan lain bisa
dirasakan oleh masyarakat karena
penerimaan siaran yang bersih dan
jernih.
Dengan latar belakang tersebut,
Baristand Industri Surabaya mencoba
melakukan penelitian untuk mencari
posisi sinyal terbaik secara otomatis
sehingga siaran TV dapat terlihat lebih
baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah
Membuat
perangkat
antena
dan

Elektronika berbasis mikrokontroller
yang mampu mencari posisi sinyal
terbaik secara otomatis sehingga siaran
TV dapat terlihat lebih baik .
Adapun
batasan
masalah
penelitian ini adalah :
• Pengukuran dilakukan pada dua waktu
yaitu siang hari (12.00 -13.00) dan
malam hari (19.00 – 20.00)
• Pengukuran antena dilakukan hanya
pada satu titik pengukuran dengan
menggunakan data stasiun yang pada
saat pengukuran mempunyai kuat
medan terbesar
• Pengukuran masih menggunakan 1
(satu) input yang tersambung televisi.
Penggunan saluran input yang lain
(pararel input) pada komponen splitter
masih dalam proses.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Karakteristik Perambatan dan
Penyebaran
(propagasi)
Gelombang Radio
Proses pentransmisian sinyal
informasi dari satu tempat ke tempat lain
dapat dilakukan melalui beberapa media,
baik media fisik, maupun media nonfisik, atau yang lebih dikenal dengan
wireless, seperti halnya udara bebas.
Sebagai pertimbangan teknis dan
terutama ekonomis, untuk tujuan
komunikasi dalam jarak yang jauh, akan
lebih efisien apabila menggunakan udara
bebas sebagai media transmisinya,
namun perlu juga diperhatikan bahwa
transmisi dengan udara sebagai media
transmisi akan memunculkan adanya
noise.
Gelombang ini merambat atau
berpropagasi melalui udara dari antena
pemancar ke antena penerima yang
jaraknya bisa mencapai beberapa
kilometer, bahkan ratusan sampai ribuan
kilometer. Penempatan antena penerima
harus
seefesien
mungkin
guna
menangkap level daya secara optimum.
Pelayanan
pertelevisian
dioperasikan dengan menyiarkan gambar
dan suara dari pemancar gambar dan
12
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pemancar suara. Jenis modulasi yang
digunakan adalah AM untuk pemancaran
gambar dan FM untuk pemancaran suara
TV. Sebuah antena digunakan untuk
memancarkan dua gelombang yaitu AM
dan FM dengan menggunakan power
combiner, untuk mencampur gambar dan
suara tanpa ada interferensi .
Perambatan sinyal ditunjukkan
dalam gambar berikut ini :

gelombang dari gelombang propagasi.
Pemantulan terjadi dari atas permukaan
bumi ke atas permukaan gedung.

Gambar 2. Hamburan Gelombang
Elektromagnetic

Gambar 1. Perambatan Gelombang

Karakteristik sebaran (propagasi)
dari gelombang-gelombang radio yang
melalui atmosfir sangat bermacammacam dimana hal ini tergantung dari
frekuensinya. Gelombang radio dibagi
dalam beberapa daerah band frekuensi
yang berbeda, sesuai dengan karakteristik
propagasi mereka, seperti dapat dilihat
pada Tabel 1.
Difraksi,
scattering
dan
pemantulan merupakan mekanisme dasar
dalam propagasi. Pemantulan terjadi
ketika
gelombang
elektromagnetik
berpropagasi mengenai atas sebuah
object yang mempunyai dimensi sangat
besar dibandingkan dengan panjang

Difraksi terjadi ketika jalur kecil
gelombang radio antara pemancar dan
penerima
dihalangi
oleh
sebuah
permukaan yang mempunyai tepi/ujung
yang tajam. Gelombang–gelombang lapis
kedua yang dihasilkan dari permukaan
yang menghalangi tersebut langsung
dilempar ke luar angkasa meskipun
berada dibelakang penghalang tersebut,
memberikan kenaikan untuk sebuah
pembelokan
gelombang
sekitar
penghalang, meskipun ketika sebuah
jalur Line Of Sight tidak berada diantara
pemancar dan penerima. Pada frekuensi
tinggi
pemantulan
dan
difraksi
bergantung pada letak objek secara
geometri, phase, amplitude,dan polarisasi
dari gelombang kejadian terdapat pada
titik difraksi.

Tabel1 Band Frekuensi Radio
NAMA

FREKUENSI

PANJANG
GELOMBANG

NAMA

Very Low Frekuensi

VLF

Kurang dari 30 KHz

Lebih dari 10 km

Gelombang Myriametrik

Low Frekuensi

LF

30 – 300 KHz

1 – 10 km

Gelombang kilometer

Medium Frekuensi

MF

300 – 3000 KHz

100 – 1000 m

Gelombang Hektometer

High Frekuensi

HF

3 – MHz

10 – 100 m

Gelombang Dekameter

Very High Frekuensi

VHF

30 – 300 MHz

1 – 10 m

Gelombang meter

Ultra High Frekuensi

UHF

300 – 3000 MHz

10 – 100 cm

Gelombang Decimeter

Super High Frekuensi

SHF

3 – 30 GHz

1 – 10 cm

Gelombang sentimeter

Extremly High Frekuensi

EHF

30 – 300 GHz

1 – 10 mm

Gelombang milimeter
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Scaterring terjadi ketika media
yang dilalui gelombang mengandung
objek yang memiliki dimensi sangat kecil
bila dibandingkan dengan panjang
gelombang dan dimana jumlah halangan
/ rintangan per unit sangat besar.
Gelombang scater diproduksi oleh
permukaan kasar, objek kecil, atau
ketidakteraturan yang lain di dalam
kanal. Dalam kenyataan dedaunan,
marka marka jalan, tiang-tiang lampu
menyebabkan scaterring dalam sistem
komunikasi bergerak
2.2 Sistem Siaran Televisi Dan Antena
Televisi sebagai penerima sinyal
broadcast / penyiaran dari stasiun
pemancar televisi dapat dijadikan acuan
untuk melihat bagaimana penerimaan
sinyal peyiaran stasiun televisi. Untuk
pengiriman sinyal stasiun televisi
nasional
(stasiun
televise
yang
mempunyai cabang stasiun relay di setiap
daerah) ke stasiun relay.
Antena (antenna atau areal)
adalah perangkat yang berfungsi untuk
memindahkan
energi
gelombang
elektromagnetik dari media kabel ke
udara atau sebaliknya dari udara ke
media
kabel.
Karena
merupakan
perangkat perantara antara media kabel
dan udara, maka antena harus
mempunyai sifat yang sesuai (match)
dengan media kabel pencatunya. Prinsip
ini telah diterangkan dalam saluran
transmisi. Dalam sistemnya operasi suatu
antena, baberapa hal yang harus
diperhatikan adalah :
o bentuk dan arah radiasi
o polarisasi yang dimiliki
o frekuensi kerja,
o lebar band (bandwidth), dan
o impedansi input yang dimiliki.
Untuk antena yang bekerja pada
band VLF, LF, HF, VHF dan UHF
bawah, jenis antena kawat (wire antenna)
dalam prakteknya sering digunakan,
seperti halnya antena dipole 1/2, antena
monopole dengan ground plane, antena
loop, antena Yagi-Uda array, antena log
periodic dan sebagainya. Antena-antena
jenis ini, dimensi fisiknya disesuaikan

dengan panjang gelombang dimana
sistem bekerja. Semakin tinggi frekuensi
kerja, maka semakin pendek panjang
gelombangnya, sehingga semakin pendek
panjang fisik suatu antena. Dalam
aplikasinya antena sederhana disebutkan
sebagai berikut:
1. Antena isotropis
Antena isotropis adalah antena yang
memancar ke segala arah sama kuat.
Antena ini dipakai sebagai antena
standard dan disebut sumber titik.
Didalam ruang tiga demensi, pola
radiasinya berbentuk bola. Sifat
isotropis bisa dipandang pada suatu
bidang saja, misalnya isotropis pada
bidang horizontal (azimuth) atau
isotropis pada bidang vertical
(elevasi).
2. Antena dipole
Antena dipole adalah antena yang
mempunyai dua kutub, positip dan
negatip artinya sifat dipole adalah
balance atau seimbang. Distribusi arus
pada batang dipole diasumsikan
sinusoida. Pada dipole 1/2, distribusi
arusnya adalah setengah sinusoida. Di
ujung dipole arusnya adalah nol dan
maksimum saat berada ditengah
sedangkan
untuk
impedansinya
minimum ditengah dan maksimum
saat di ujung dipole
2.3 Sistem Transmisi Sinyal Audio
dan Video Stasiun Televisi
Stasiun televisi relay menerima
sinyal televisi dari stasiun televisi pusat
(yang kebanyakan berada di Jakarta). Up
Link transmitter sebuah stasiun televisi
pusat di Jakarta mentransmisikan sinyal
ke Up Link Dish yang selanjutnya
dilakukan up link ke satelit Palapa C-2.
Dari satelit Palapa C-2 dilakukan down
link ke stasiun relay ( misalnya yang
berada di Surabaya). Sinyal yang
dikirimkan diterima oleh 2 antena yaitu
7,3 M Parabolic antenna dan LEN
Parabolic antenna. Dari 7,3 M Parabolic
antenna diteruskan ke Decoder Power
VU Plus. Fungsi dari decoder ini adalah
mengubah sinyal RF menjadi sinyal
video dan audio analog. Kemudian dari
14
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decoder ini, sinyal audio maupun video
yang sudah dalam bentuk dikirimkan ke
A/V Switcher. Sedangkan sinyal digital
yang diterima oleh LEN Parabolic
antenna akan dikirimkan ke splitter.
Disini sinyal dipecah menjadi dua bagian
yaitu sinyal digital dan sinyal analog .
Untuk sinyal digital dikirimkan ke
Decoder Power VU Plus yang
membentuk sinyal audio dan video dalam
bentuk analog yang kemudian diteruskan
ke A/V Switcher. Sedangkan sinyal
analog akan dikirimkan ke Analog
Satellite Receiver. Fungsi Analog
Satellite Receiver ini adalah catu
tegangan DC ke LNB(Low Noise Block
Amplifier) , juga bisa difungsikan untuk
menerima sinyal analog televisi yang
lain. Sinyal audio dan video yang
dikirimkan oleh A/V Switcher akan
dikirimkan ke bagian audio video untuk
dilakukan perbaikan / penguatan. Lalu
sinyal audio dan video yang telah melalui
bagian perbaikan / penguatan tsb akan
dikirimkan ke Power Combiner untuk
digabungkan
sebelum
dipancarkan
melalui
antenna
Teresterial
ke
masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang
proses system Up Link dan Down Link
ini dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Sistem uplink dan downlink
Sistem Up Link dan Down Link
berlaku bagi stasiun televisi nasional
sedangkan stasiun televise lokal sistem
transmisi siarannya adalah dari bagian
produksi acara sinyal langsung diolah
oleh bagian audio video kemudian
dipancarkan. Dalam sebuah sistem

pelayanan pertelevisian digunakan antena
pemancar untuk mengirimkan informasi
berupa gambar maupun suara. Dalam
jarak tertentu dari antena pemancar
televisi, sesuai dengan kekuatan daya
frekuensi radio yang diradiasikan, antena
penerima televisi dapat menerima
gelombang yang telah dimodulasi oleh
kombinasi suara dan gambar tersebut
untuk diteruskan ke penerima televisi.
Kemudian penerima televisi akan
memperkuat sinyal yang diterima, dan
memisahkan komponen gambar serta
suara setelah melalui proses demodulasi.
Sinyal gambar yang telah dimodulasikan
kemudian diteruskan ke tabung sinar
katoda untuk diproduksi kembali sedapat
mungkin sesuai dengan gambar bergerak
bergerak yang asli. Sementara itu sinyal
suara
yang
telah
dimodulasikan
diteruskan
ke loudspeaker untuk
menghasilkan kembali informasi suara
yang sedapat mungkin sesuai dengan
informasi
suara
aslinya
yang
berhubungan dengan gambar tersebut.
Untuk mendapatkan gambar atau citra
bergerak, televisi meniru film bioskop.
Film bioskop menayangkan 30 frame
(bingkai) gambar dalam setiap detik.
Karena itu bingkai-bingkai gambar yang
disorotkan atau diproyeksikan pada layar
menimbulkan gambar yang terkesan
bergerak, suatu gambar yang nampak
hidup.
Demikian
juga
televisi
memancarkan sejumlah bingkai gambar
dalam setiap detiknya. Agar supaya
pesawat
televisi
dapat
bekerja
sebagaimana mestinya, pesawat televisi
memerlukan suatu sumber sinyal-sinyal
referensi pewaktu. Sinyal-sinyal ini yang
mengatur pesawat televisi agar siap
untuk menerima gambar berikutnya dari
deretan gambarnya. Dari sejak semula
sudah ditetapkan untuk menggunakan
frekuensi jala-jala listrik sebagai sumber
sinyal referensi. Ada dua alasan mengapa
menggunakan frekuensi jala-jala listrik.
Pertama, bila frekuensi sinyal referensi
pewaktu tidak sama dengan frekuensi
jala-jala listriknya akan menghasilkan
gambar-gambar yang rolling. Alasan
15
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yang kedua, di studio televisi akan
menghadapi masalah-masalah flicker
pada kamera pada saat pembuatan
program. Di seluruh dunia ada dua
frekuensi jala-jala listrik yang digunakan,
yaitu 50 hertz dan 60 hertz. Hal ini yang
membagi system televisi di dunia
menjadi dua kelompok yang berlainan,
kelompok 25 bingkai gambar per detik
atau 50 field per detik (50 hertz) dan
kelompok 30 bingkai gambar per detik
atau 60 field per detik (60 hertz). Di luar
itu, antara sistem-sistem yang berbasis 50
hertz dan 60 hertz timbul perbedaan
berikutnya sejak permulaan siaran
berwarna. Sebagian besar negara yang
berbasis 60 hertz menggunakan teknik
yang disebut NTSC, yang aslinya
dikembangkan di Amerika Serikat oleh
suatu badan yang namanya National
Television Standard Committee. NTSC.
Kemudian muncul versi modifikasi dari
NTSC yang berlainan terutama pada fasa
sub-gelombang pembawa yang dibalik
pada setiap garis yang kedua. Versi
modifikasi ini disebut PAL, singkatan
dari Phase Alternat e LinesDi negaranegara yang jala-jala listriknya 50 hertz,
Phase Alternate Lines (PAL) yang paling
banyak dianut untuk siaran televisi. PAL
bukan satu-satunya sistem warna yang
banyak digunakan dengan 50 hertz.
Perancis telah merancang suatu sistem,
terut ama dengan alasan-alasan politis
untuk melindungi perusahan manufaktur
dalam negerinya, yang dikenal sebagai
SECAM, singkatan dari Sequential
Couleur
Avec
Memoire.
Sering
diplesetkan dengan System Essentially
Contrary to American Method, SECAM
banyak digunakan di Negara blok timur
untuk
menggalang
inkompatibilitas
dengan siaran dari negara-negara blok
barat.
2.4 Perhitungan Nilai Level Daya
Dalam
proses
propagasi
gelombang atau transmisi sinyal siaran
televisi pasti akan terjadi adanya losses.
Losses tersebut dapat dihitung dengan
rumusan :

Lo = 32,4 + 20 log d(Km) + 20 log f(M
Hz)...........dB
Dimana:
d = jarak antara titik pemancar dan
penerima (Km)
f = frekuensi yang dipakai (MHz)
Losses yang telah didapatkan dari hasil
perhitungan akan dijumlahkan dengan
data hasil nilai level daya disuatu daerah
untuk mendapatkan besarnya nilai level
daya di pemancar, dengan persamaan :
P(tx) = Lo + P(rx)............dBm
Dimana:
P(Tx) = level daya di pemancar
P(Rx) = data nilai level daya di penerima
Level daya di pemancar berguna
untuk mengetahui kondisi level daya di
berbagai daerah dengan jarak tertentu
dari posisi pemancar. Dalam hal ini hasil
nilai perhitungan level daya penerima
dianggap pada keadaan yang ideal dalam
artian antara pemancar dan penerima
tidak terdapat penghalang apapun.
Nilai dari data level daya hasil
pengukuran pada penerima (Prx) yang
terbaik akan digunakan untuk mencari
nilai level daya pada pemancar (Ptx)
setelah diketahui rugi-rugi propagasinya
(Lo) pada jarak tertentu dari tiap - tiap
pemancar, yaitu dengan menggunakan
rumusan sebagai berikut :
Lo = 32,4 + 20 log d(Km) + 20 log f(M
Hz)......................( dB )
P(rx) =P(tx) - Lo.......................... (dBm)
dimana:
d = jarak antara titik pemancar dan
penerima (Km)
f = frekuensi yang dipakai (GHz)
2.5 Resonansi pada Antena
Resonansi pada sistem antena
diartikan sebagai kondisi di mana antena
pada kondisi optimal sebagai alat untuk
mengubah energi elektronik menjadi
energi fotonik (pada moda PANCAR)
atau sebaliknya yakni mengubah energi
fotonik menjadi energi elektronik (pada
moda TERIMA). Dengan demikian pada
kondisi resonansi ini, hampir semua
energi yang dipancarkan dari perangkat
pemancar, setelah melalui kabel (feeder)
diubah “seluruhnya” menjadi energi
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foton yang dikenal sebagai gelombang
elektromagnetik/gelombang
radio.
Sebaliknya, pada kondisi yang tidak
resonan, energi yang dihasilkan dari
perangkat pemancar tidak seluruhnya
berubah
menjadi
gelombang
elektromagnetik.
Tergantung
pada
derajat resonansinya, sebagian energi
akan dipantulkan balik dalam bentuk
energi eletronik dan sebagian menjadi
panas. Energi non fotonik tersebut selain
merugikan kualitas komunikasi, juga
mengakibatkan kerusakan pada unit
pemancar maupun kerusakan pada
elemen-elemen yang dilaluinya. Pada
kasus antena sebagai sistem penerima,
apabila antena tidak resonan maka energi
foton yang diterimanya tidak semuanya
bisa diubah menjadi energi elektronik,
sehingga berakibat pada lemahnya sinyal
yang diterima oleh unit penerima. Sinyal
yang lemah dan berada pada level di
bawah level derau mengakibatkan sinyal
tersebut tidak dapat membawa informasi
yang dibawanya. Hal ini memberi
kegagalan pada penyampaian informasi
atau data dari sistem pemancar ke sistem
penerima. Saat ini di tengah masyarakat
telah banyak dijual berbagai jenis antena
komunikasi, baik yang buatan luar
maupun buatan industri lokal, bahkan
banyak para amatir radio yang membuat
dan mengembangkan berbagai jenis
antena. Sayangnya, tidak semua antena
yang dibuat berada pada kondisi
resonansi. Bisa saja hal itu akibat dari
rancangan desain yang tidak tepat, atau
karena pemaksaan antena tersebut
dioperasikan bukan pada frekuensi
kerjanya. Bahkan di kalangan pengguna
antena komunikasi muncul istilah “lari”
untuk antena dengan derajat resonansi
tinggi dan sebaliknya istilah “ngendon”
untuk antena yang mempunyai derajat
resonansinya sangat rendah walaupun
dengan ukuran SWR 1,0 (dengan alat
ukur SWR meter). Harus diakui, banyak
kelemahan pada sistem rancang antena
maupun pada sistem instalasinya yang
terjadi di kalangan praktisi di Indonesia.
Hal ini bisa dimengerti bahwa hal
tersebut
terjadi
karena
tingkat

pengetahuan tentang antena maupun alat
ukur yang dimiliki para praktisi tersebut
masih minim. Alat ukur yang relatif
murah untuk mengetahui unjuk-kerja
antena yang ada di masyarakat
kebanyakan
adalah
SWR
meter.
Sehingga
banyak
praktisi
yang
mengandalkan hasil pengukuran SWR
meter dan sekaligus terlalu mempercayai
hasil pengukuran tersebut untuk menilai
unjuk kerja antena.
2.6 Pengukuran Antena Penerima
2.6.1 Standing Wave Ratio
SWR atau Standing Wave Ratio
terkadang juga disingkat dengan nama
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio).
SWR sebenarnya dapat menunjukkan
unjuk kerja antena secara baik,
sayangnya SWR meter tidak mampu
menunjukkan impedansi input suatu
antena, sehingga bisa saja terjadi
mismatch walau ukuran SWR meter
menunjukkan skala 1:1 (SWR=1,0). Bila
impedansi saluran transmisi tidak sesuai
dengan impedansi transceiver maka akan
timbul daya refleksi (reflected power)
pada saluran yang berinterferensi dengan
daya maju (forward power). Interferensi
ini menghasilkan gelombang berdiri
(standing
wave)
yang
besarnya
tergantung pada besarnya daya refleksi.
Nilai SWR tidak mempunyai satuan.
VSWR
didefinisikan
sebagai
perbandingan tegangan maksimum dan
tegangan minimum gelombang berdiri
pada saluran transmisi :
VSWR
(VoltageMaximal
VoltageMinimum)
SWR juga dapat dinyatakan sebagai :
Vf + Vr
SWR =
Vf − Vr
Vf : tegangan maju ke antena
(forward)
Vr : tegangan pantul dari antena
(reflected)
Untuk pengukuran besarnya SWR
ini, kebanyakan dipakai alat atau
instrumen
bernama
SWR
meter.
Terkadang
SWR
meter
tidak
menunjukkan harga standing wave ratio
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yang sebenarnya, terutama bila SWR
jauh dari nilai 1:1. Ini akibat tidak
resonannya saluran transmisi.
Gambar
4
menunjukkan
gambar
skematik pengukuran untuk penelitian
ini.

Gambar 4 Skematik Pengukuran SWR
Menggunakan SWR Meter.

Posisi SWR meter diletakkan
dekat dengan pemancar. Misalkan
tegangan maksimum yang keluar dari TX
adalah 10 volt. Karena rugi-rugi saluran,
tegangan yang sampai di antena adalah 9
volt. Tegangan pantul dari antena 3 volt.
Tegangan ini disalurkan ke TX yang juga
mengalami redaman. Sampai di TX
tinggal 2,7 volt. SWR yang terbaca :
Vf + Vr 10 + 2,7
SWR =
=
= 1,73
Vf − Vr 10 − 2,7
Namun bila SWR diletakkan di
dekat antena (penerima), SWR yang
terbaca adalah :
9+3
= 2,0
SWR =
9−3
Pada dasarnya pengukuran SWR
suatu antena berdasar pada prinsip
pengukuran daya yang hilang (power
lost) pada suatu jalur komunikasi yang
diterminasikan pada saat resistansinya
(R) sama dengan karakteristik impedansi
dari jalur tersebut, dan akan meningkat
apabila terjadi peningkatan SWR pada
jalur komunikasi tersebut

2.6.2 Impedansi Z
Impedansi Z atau impedansi
masukan
merupakan
perbandingan
(rasio) antara tegangan dengan arus.
Impedansi masukan ini bervariasi untuk
nilai posisi tertentu. Sebuah Impedance
50 ohm dapat dikomposisikan dari
resistansi dan reaktansinya. Apabila
impedansinya adalah 50 ohm, akan tetapi
SWR tidak 1,0 (atau 1:1), reaktansi yang
timbul dapat merubah nilai impedansi
sesungguhnya. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa, tidak mungkin mendapatkan nilai
SWR 1:1 yang sesungguhnya ketika
antena dan saluran transmisinya sedang
kondisi reaktif. Pada penelitian ini juga
digunakan Dummy load. Dummy load
digunakan untuk kalibrasi sistem
pengukur SWR maupun untuk antenna
analyzer. Pada dasarnya dummy load
adalah resistor murni dengan resistansi
sebesar 50 ohm. Pada sistem kalibrasi
dummy load bekerja sebagai pengganti
antena, mengingat antena yang resonan
menunjukkan impedansi sebesar 50ohm.
Impedansi 50 ohm adalah standar
impedansi
output
untuk
radio
komunikasi. Jadi selain output pemancar
berimpedansi 50 ohm, kabel transmisi
dan antena juga harus mempunyai
impedansi sebesar 50 ohm juga, agar
transfer energi yang disalurkan bisa
maksimum.
2.6.3 Reaktansi Xs
Reaktansi adalah besaran yang
berupa induktansi atau kapasitasitansi
suatu kabel atau sistem antena pada
frekuensi tertentu. Antena akan bekerja
maksimal apabila hampir semua energi
yang disalurkan berubah menjadi energi
elektromagnetik (bersifat foton), atau
sering disebut antena yang resonan yaitu
apabila reaktansinya sama dengan nol
(Xs = 0) . Pengukuran Xs saat ini hanya
bisa dilakukan apabila kita menggunakan
antenna analyzer (kebanyakan berbasis
mikroprosesor), sedangkan SWR meter
belum memungkinkan untuk mengukur
besaran Xs.
2.6.4 Faktor - ρ (Ro Factor)
Faktor
ro
atau
reflection
coefficient dapat diartikan sebagai rasio
18
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dari beda potensial yang dipantulkan
(reflected voltage) dan Beda potensial
awal (incident voltage). Faktor ρ adalah
bilangan yang tidak mempunyai satuan.
Dapat dirumuskan sebagai :
ρ = Er / E f
dengan :
ρ = reflection coefficient
Er= Beda Potensial Pantulan
Ef= Beda Potensial Insiden (awal)
Pada antena yang resonan,
besarnya ρ mendekati nol. Semakin kecil
harga ρ semakin tinggi unjuk kerja
antena. Besaran ρ dan Xs secara
bersama-sama pada antenna analyzer
dapat memberikan ukuran RL (Return
Loss) suatu antena pada frekuensi
tertentu. Nilai RL apabila dibandingkan
dengan antenna standar yang terkalibrasi
dapat memberikan perkiraan besarnya
Gain antena tersebut pada frekuensi
tertentu.
3. METODE DAN BAHAN
3.1 Langkah penelitian :
Pada penelitian ini langkah –
langkah yang digunakan adalah sebagai
berikut :
1. Membuat antena dan meresonansi
kabel
2. Membuat perangkat mikrokontroler
3. Mencari data antena pemancar dari
literature yang ada
4. Tuning antena pada frekuensi kerja
yang telah ditentukan
5. Pengukuran antena : VSWR, Return
Loss (RL), Field Strength meter,
pergeseran motor pada antena
3.2 Bahan yang digunakan
1. Mikrokontroller
Mikrokontroler AT89C51 module
TV Input : Coaxial (RF)
VGA Input : 8 pin MINIDINOutput
VGA Output : 15 pin DB (Female)
Power adapter Switching :
DC12V1A,110240V AC

Gambar 5 Perangkat Mikrokontroller

2. Antena penerima
Bahan : Aluminium
Daya pancar : VHF21- UHF38 db
Sistem: Analog & Digital
Rotor motor: Automatic

Gambar 5. Perangkat antena

3. Spliter
Branch
: 2 way, 3 way, 4 way
Power
: 21 db
Hold
: -3,7 db / way
Cable resistance: 75 omh
Cable type : Coaxial
Connector type: RG 6

Gambar 6. Perangkat splitter
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4. Digital tuner dan booster
TV Input : Coaxial (RF)
VGA Input: 8 pin MINIDINOutput
VGA Output: 15 pin DB (Female)
Power adapter Switching :
DC12V1A, 110240V AC

3.3 Alat ukur yang digunakan
1. SWR meter
2. MFJ SWR analyzer
3. Field Strength meter

Gambar 7. Perangkat Tuner dan booster

Gambar 8. Alat ukur SWR meter
yang nantinya menjadi variable untuk

3.4 Desain pengukuran

Data Frekuensi, P(Tx) , P(Rx)

Kuat medan (dBμV/m)

Pengolahan
dan
Analisa Data

VSWR, Return Loss (RL)

Field Streng meter, Koefisien
pantul,

Sinyal terbaik pada
Antena penerima
Gambar 9. Desain pengukuran
menentukan pengukuran level daya
Pada alur desain pengukuran
pada antena penerima
diatas menggambarkan cara yang
3. Menentukan Voltage Standing Wave
digunakan untuk mencari level daya pada
Ratio (VSWR) dan Return Lost (RL)
antenna penerima. Adapun penjelasannya
diantena penerima dengan cara
sebagai berikut :
melihat besaran yang terukur pada alat
1. Mencari data frekuensi pada antenna
ukur MFJ SWR analyzer dengan
pemancar tiap stasiun televise pada
menggunankan frekuensi kerja yang
literature yang ada. Data tersebut
di tuning melalui SWR meter.
nantinya dijadikan variable pada alat
4. Menentukan Field Streng, koefisien
ukur SWR meter
pantul dan lebar bandwith dengan cara
2. Mencari data kuat medan yang
melihat besaran yang terukur pada alat
diterima BTS tiap stasiun televise
ukur Field Strength Meter dengan
yang berlokasi di Surabaya pada
menggunakan data kuat medan
literature yang ada. Kuat medan yang
terbesar sebagai acuan pengukuran
terbesar inilah dijadikan pedoman
awal
dalam menentukan frekuensi kerja
20
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5. Data – data yang terukur pada alat
ukur SWR meter, MFJ SWR analyzer
dan Field Strength Meter dicatat untuk
dijadikan data pengukuran. Sedangkan
data berupa frekuensi kerja dan kuat
medan dari literature yang ada
dijadikan referensi untuk pengukuran
awal
6. Pada antena penerima sewaktu
pengukuran dipasang busur dekat
bagian rotor di bagian tiang antena
sehingga dapat terukur besarnya
pergeseran
putaran
pada
sisi
penerima.
7. Data-data tersebut nantinya diolah
untuk dicari nilai dan grafiknya
menggunakan Microsoft Exxel. Data
yang terukur ditampilkan dalam
bentuk
tabel
pengukuran
dan
perubahan data terukur ditampilkan
dalam bentuk grafik
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dikemukan hasil
pengukuran yang telah dilakukan.
Analisa ini dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana tingkat level daya yang
terima oleh antenna penerima. Pengujian
dilakukan untuk mendapatkan besaran
yang terlihat pada alat ukur yang
selanjutnya dijadikan nilai acuan
penentuan sinyal terbaik dengan posisi
sinyal yang mampu menghasilkan
gambar jernih dan suara jelas
4.1. Data referensi stasiun pemancar
TV
Pertama kali mencari referensi
dari literature yang ada tentang data
range frekuensi pada beberapa stasiun
pemancar TV. Data yang diperoleh dari
referensi adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Data range frekuensi pada
beberapa stasiun pemancar TV
No

Nama

Frekuensi (MHz)

1

Stasiun TV 1

478 - 486

2

Stasiun TV 2

494 – 502

3

Stasiun TV 3

526 - 534

4

Stasiun TV 4

542 – 550

5

Stasiun TV 5

558 – 566

6

Stasiun TV 6

574 - 582

7

Stasiun TV 7

702 - 710

8

Stasiun TV 8

718 - 726

9

Stasiun TV 9

734 - 742

10

Stasiun TV 10

750 - 758

Tabel 3. Data Level daya P(Tx) pada
beberapa stasiun pemancar TV
No

Nama

P(Tx) dBm

1

Stasiun TV 1

56,75

2

Stasiun TV 2

53,75

3

Stasiun TV 3

55,48

4

Stasiun TV 4

48,10

5

Stasiun TV 5

47,46

6

Stasiun TV 6

54,88

7

Stasiun TV 7

53,75

8

Stasiun TV 8

60,80

9

Stasiun TV 9

42,43

10

Stasiun TV 10

63,64

Tabel 4.3. Data Kuat Medan di antena
pemancar pada beberapa stasiun televisi
di kawasan Surabaya
No

Nama

Kuat Medan
(dBμV/m)
Siang

Malam

1

Stasiun TV 1

55

53

2

Stasiun TV 2

65

58

3

Stasiun TV 3

53

53

4

Stasiun TV 4

56

55

5

Stasiun TV 5

58

55

6

Stasiun TV 6

59

58

7

Stasiun TV 7

58

58

8

Stasiun TV 8

52

52

9

Stasiun TV 9

54

52

10

Stasiun TV 10

53

53

Berdasarkan
referensi
dari
menunjukkan bahwa
(dBμV/m) terbesar di
adalah pada stasiun
itulah maka yang

tabel – tabel
literatur
diatas
data kuat medan
kawasan Surabaya
TV 2. Dari data
dijadikan acuan
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frekuensi kerja dan data level daya pada
stasiun pemancar adalah pada frekuensi
494 – 502 MHz dengan level daya
sebesar 53,75 dBm. Frekuensi kerja
tersebut nantinya dipakai sebagai tuning
pada alat ukur SWR meter sedangakan
level daya dipakai untuk perhitungan
mencari level daya pada antena
penerima.

4.2. Data Pengukuran
Setelah data referensi diperoleh
maka
dilakukan
pengukuran
–
pengukuran menggunakan alat ukur
SWR meter, MFJ SWR analyzer, Field
Strength meter. Data yang diperoleh
sesuai pada tabel – tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Data Pengukuran antena penerima menggunakan frekuensi stasiun televisi dengan
kuat medan terbesar saat pengukuran pada siang hari
Frequency
(MHz)

Siang Hari
RL (Db)
SWR

Field Strength Meter
(Volt)

Pergeseran Putaran Motor Antena
(α/360)

494

13.46

1.87

2.06

0.33

495

12.83

1.83

2.08

0.27

496

11.49

1.71

2.06

0.19

497

10.27

1.36

2.12

0.09

498

11.04

1.67

1.95

0.1

499

11.13

1.72

1.87

0.18

500

11.24

1.76

1.76

0.21

501

10.78

1.61

1.62

0.25

502

10.31

1.68

1.59

0.32

Tabel 6 Data Pengukuran antena penerima menggunakan frekuensi stasiun televisi dengan
kuat medan terbesar saat pengukuran pada malam hari
Frequency
(MHz)
494

Malam Hari
RL (Db)
SWR
12
1.8

Field Strength
Meter (Volt)

Pergeseran Putaran Motor
Antena (α/360)

1.62

0.19

495

14

1.9

1.64

0.16

496

10

1.5

1.73

0.33

497

12

1.7

1.48

0.42

498

11

1.7

1.47

0.32

499

11

1.8

1.5

0.28

500

10

1.6

1.79

0.14

501

16.6

2.2

1.53

0.2

502

18.1

2.7

1.12

0.27

Berdasarkan tabel 5 dilakukan
pengukuran pada siang hari sekitar jam
12.00 – 13.00 sedangkan tabel 4.5
dilakukan pengukuran pada malam hari
sekitar jam 19.00 – 20.00. Data
pengukuran ini nantinya dibuat suatu
grafik perbandingan antara siang hari dan
malam hari menggunakan microsoft
excel. Selanjutnya diolah dicari nilai

terbaik yang nantinya dilakukan suatu
perhitungan untuk tiap – tiap parameter
yang
dijadikan
pedoman
dalam
menentukan sinyal terbaik pada antena
penerima
4.3. Grafik Pengukuran
Grafik pengukuran diperoleh dari
data pengukuran. Grafik ini disesuaikan
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dengan parameter yang menentukan
sinyal terbaik yang diterima antena
penerima dengan perbandingan antara
siang hari dan malam hari. Adapun grafik
pengukuran dan analisanya adalah
sebagai berikut :

Grafik 1. Pengukuran Return Loss (RL)
Berdasarkan
grafik
4.1
menunjukkan bahwa :
 Return Loss (RL) merupakan nilai
perbedaan dB antara power forward
dan power pantulan antenna
 RL yang kecil berarti mampu
mereduksi pengaruh pentanahan yang
tidak sempurna atau pengaruh induksi
lingkungan pengukuran
 Pada grafik 4.1 menunjukkan pada
malam hari cenderung lebih tinggi
dibanding pagi hari sehingga rugi –
rugi perambatan gelombang pada
siang hari lebih kecil dibandingkan
pada malam hari
 Return Loss (RL) terkecil diperoleh
pada siang hari pada frekuensi 497
MHz

 SWR adalah impedansi trasmisi pada
tranciever yang dapat menimbulkan
daya refleksi pada saluran yang
terinterferensi
 Standard SWR tergantung aplikasi
antena, jika nilai SWR semakin besar
maka makin banyak daya yang
terpantul dan tidak menuju power
antena
 Pada grafik 4.2 menunjukkan bahwa
SWR terendah pada siang hari pada
frekuensi 497 MHz dan malam hari
pada frekuensi 500 MHz
 Data SWR ini juga bisa digunakan
untuk menentukan Voltage Standing
Wave Ratio (VSWR) dengan rumus
sebagai berikut :
 SWR 
 20 



VSWR = 10
Berdasarkan grafik 3 menunjukkan bahwa :
 Pengukuran Field Strength Meter
dilakukan untuk mencari :
- Reflection coefficient (г) yang
dapat diartikan sebagai rasio
dari beda potensial yang
dipantulkan (reflected voltage)
dengan rumus sebagai berikut:
Vo +
τ= −
Vo

GRAFIK SWR
3

SWR

2.5
2

Siang

1.5

Malam

1
0.5

Grafik 3. Pengukuran Field Strength
Meter

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Frequency (MHz)

Grafik 2. Pengukuran Standing Wave
Ratio (SWR)
Berdasarkan grafik 2 menunjukkan
bahwa :

- Lebar bandwith ( )גyang
didapatkan dari nilai frekensi
resonansi yang digunakan yang
dirambatkan
pada
proses
propagasi
gelombang
dan
mampu ditangkap oleh antena
penerima dengan λ = f 2 − f1
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 Pada grafik 3 menunjukkan bahwa
malam hari mempunyai Reflection
coefficient (г) dan Lebar bandwith ()ג
lebih besar dibandingkan siang hari,
dengan perhitungan sebagai berikut :
Vo + 2,12
τ= − =
= 1,33
1,59
Vo
f
502
λ = max =
= 1,01 m
f min 497

Pergeseran motor

GRAFIK PERGESERAN MOTOR ANTENA
0.5
0.4
0.3

Siang

0.2

Malam

0.1
0
494 495 496 497 498 499 500 501 502

Frequency (MHz)

Grafik 4. Pengukuran Pergeseran motor
pada antena penerima
Berdasarkan
grafik
4
menunjukkan bahwa :
 Pergeseran motor pada antena
mengikuti pencarian sinyal yang dapat
diterima televisi
 Besarnya pergeseran bisa berubah
setiap
saat
tergantung
stasiun
pemancar dan daya yg diterima oleh
antena penerima
 Pada grafik 4 menunjukkan perubahan
frekuensi kerja selalu merubah
pergeseran motor pada antena
penerima
5. KESIMPULAN
Kesimpulan
• Antena penerimaan yang baik apabila
mepunyai Return Losses (RL) dan
VSWR (Voltage Standing Wave
Ratio) yang kecil. Hasil pengukuran
menunjukkan RL dan VSWR terkecil
pada waktu siang hari dengan
frekuensi kerja 497 MHz
• Pengaruh propagasi gelombang yaitu
difraksi, scattering dan pemantulan
diperlihatkan pada Field Strength
Meter untuk mendapatkan koefisien

pantul dan lebar bandwith. Hasil
pengukuran menunjukkan koefisien
pantul terkecil pada siang hari sekitar
1,33 sedangkan lebar bandwith
terbesar pada malam hari 1,01 meter
Saran
• Pengukuran dapat dilakukan pada
beberapa input yang tersambung
televisi melalui media splitter dengan
berbagai stasiun televisi yang berbeda
sehingga perangkat antena bisa lebih
optimal
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PENERAPAN PENAMBAHAN SIRIP PADA BALING-BALING UNTUK
PENINGKATAN PERFORMA KIPAS ANGIN
Hadid Tunas Bangsawan, Lukman Hanafi, Yohanes A. Wimba
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Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
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Abstrak
Kipas angin listrik adalah peralatan listrik yang dapat menghasilkan hembusan
angin. Prinsip kerjanya menggunakan prinsip Bernoulli, yaitu memanfaatkan perbedaan
tekanan antara di bagian depan dan bagian belakang baling-baling. Kipas angin ini
banyak dimanfaatkan di dunia industri maupun konsumsi 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
menghemat konsumsi energi di segala bidang.
Pada kegiatan ini akan dibahas sebuah inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi
dari sebuah kipas angin listrik. Inovasi tersebut adalah dengan cara mengaplikasikan
sebuah mekanisme “baling-baling Adjie” pada baling-baling kipas angin. Pada penelitian
lain, “baling-baling Adjie” dapat meningkatkan performa baling-baling kapal laut yaitu
mempercepat daya dorong kapal. Yang membedakan dengan baling-baling biasa adalah
adanya penambahan sirip pada tiap baling-balingnya. Pada kegiatan ini, sirip tersebut
akan diterapkan pada baling-baling kipas angin dengan cara mengadopsi penuh.
Pada kegiatan ini didapat bahwa dengan penambahan sirip pada baling-baling
kipas angin dapat meningkatkan performa/efisiensi kipas angin menurut Rancangan
Standar Nasional Indonesia sebesar rata-rata 20%.
Kata kunci : kipas angin listrik, efisiensi, performa
Abstract
Electric fan is electrical equipment that can produce wind gusts. The principle
works using Bernoulli's principle, which utilizes the pressure difference between the front
and rear propeller. The electric fan is widely used in industry and household consumption.
On the other hand, global growth led to increase the worldwide energy consumption. This
will have an impact on the environment. It required many innovations to conserve energy
consumption in all sectors.
This research will be discussed an innovation that can improve the efficiency of an
electric fan. The innovation is to apply a mechanism "Adjie propeller" on the fan
propeller. In another study, "Adjie propeller" can improve the performance of a ship
propeller thrust which accelerates the ship. What distinguishes the ordinary propeller is
the addition of fins on each of the blades. In this activity, these fins will be applied to the
fan propeller by adopting full.
In this activity, we obtain that with the addition of fins on the fan blades to
improve performance / efficiency of the fan according to Indonesian National Standard
Draft for an average of 20 %.
Keywords : electric fan, efficiency, performance
1. PENDAHULUAN
Kipas angin listrik adalah
peralatan listrik yang dapat menghasilkan

hembusan angin. Prinsip kerjanya
menggunakan prinsip Bernoulli yaitu
memanfaatkan perbedaan tekanan antara
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di bagian depan dan bagian belakang
baling-baling. Kipas angin ini banyak
dimanfaatkan di dunia industri maupun
konsumsi 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 menghemat
konsumsi energi di segala bidang.
Efisiensi energi adalah salah satu
masalah yang menjadi fokus dunia saat
ini. Pertumbuhan global akan semakin
meningkatkan konsumsi energi di dunia,
maka diperlukan sebuah solusi untuk
mengurangi konsumsi energi di dunia.
Pada kegiatan ini akan dibahas
bagaimana cara 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.
Pada kegiatan ini diharapkan
dengan penambahan sirip pada balingbaling kopas angin dapat meningkatkan
efisiensi 20% 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. Kedepan
diharapkan
rancangan
ini
dapat
dikembangkan untuk bisa diproduksi
secara masal.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada dasarnya, prinsip kerja dari
kipas angin sama dengan prinsip kerja
propeller kapal laut. Dengan adanya
perbedaan tekanan dari bagian depan dan
bagian belakang baling-baling maka akan
terjadi aliran, dapat dilihat pada gambar
dibawah

Pada bab ini akan dibahas
beberapa hal yang berhubungan dengan
perancangan kegiatan ini diantaranya:
prinsip Bernoulli dan “propeller Adjie”.
Prinsip Bernoulli
Prinsip Bernoulli adalah sebuah
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
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 bentuknya yang sudah
disederhanakan, secara umum terdapat
dua bentuk persamaan Bernoulli; yang
pertama berlaku untuk aliran taktermampatkan (incompressible flow),
dan yang lain adalah untuk fluida
termampatkan (compressible flow).
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
taktermampatkan adalah: air, berbagai jenis
minyak, emulsi, dll. Bentuk Persamaan
Bernoulli untuk aliran tak-termampatkan
adalah sebagai berikut:

dimana:
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v = kecepatan fluida
g = percepatan gravitasi bumi
h = ketinggian relatif terhadap suatu
referensi
p = tekanan fluida
= densitas fluida
Persamaan di atas berlaku untuk
aliran tak-termampatkan dengan asumsiasumsi sebagai berikut:
• Aliran bersifat tunak (steady state)
• Tidak terdapat gesekan (inviscid)
Dalam bentuk lain, Persamaan
Bernoulli dapat dituliskan sebagai
berikut:

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:

dimana:
= energi potensial gravitasi per
satuan massa; jika gravitasi konstan
maka
= entalpi fluida per satuan massa
Catatan:
,
dimana adalah energy termodinamika per satuan massa, juga disebut
sebagai energi internal spesifik.
Propeller Adjie
Fin Propeller adalah baling-baling
sekrup yang telah dimodifikasi dengan
meningkatkan dua sirip pada setiap
belakang pisau baling-baling. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan daya dorong
oleh kinerja baling-baling. Menurut
elemen blade dan teori momentum
baling-baling, penambahan sirip dapat

meningkatkan aliran fluida Va di bagian
belakang pisau baling-baling sehingga
tekanan turun. Jadi secara teoritis, Fin
baling-baling dapat 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 pemilik
kapal dapat mempercepat kapal mereka
tanpa mengubah mesin.

Baling-baling ini dibuat oleh
ceramah dari Marine Engineering
Sepuluh
Nopember
Institute
of
Technology - Surabaya, Indonesia.
Bersama dengan murid-muridnya,
melaksanakan percobaan pertamanya di
tahun
2004.
Hasil
penelitian
membuktikan
bahwa
dengan
menggunakan baling-baling fin membuat
kapal berlari hingga 20% lebih cepat
daripada menggunakan original sekrup
baling-baling. Namun, ini penambahan
sirip menyebabkan konsumsi bahan
bakar minyak dari kapal karena
peningkatan beban baling-baling. Karena
kasus itu, penelitian ini masih terus
dikembangkan secara matematis dan
komputerisasi.
Blade Elemen Teori
Pasukan 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.
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Untuk
baling-baling
Fin,
penambahan sirip akan menyebabkan
peningkatan aliran fluida Va di bagian
belakang sehingga tekanan turun.

Teori Propeller Momentum
Menurut teori ini, dorong
dihasilkan kerja baling-baling dalam air
yang disebabkan oleh ada perbedaan
momentum sehingga efisiensi propeller
tergantung pada sudut pembebanan.
Gambar ini menunjukkan bahwa di
bawah baling-baling bergerak maju di
dalam air di mana air yg tak bergerak.

P1 = Tekanan pada sisi wajah
P2 = Tekanan pada sisi belakang

Dalam propeller Fin, tekanan di
bagian belakang (P1) turun sehingga
perbedaan tekanan antara wajah dan
punggung (P ') meningkat.
P '= P1-P'2
jadi
T '= P'. Ao
dan,
T '> T
P'2 = Tekanan pada sisi belakang telah
menurun.
T '= Thrust pada baling-baling Fin
3. BAHAN DAN METODE
Pada bab ini akan dibahas secara
detail mengenai perencanaan modifikasi
baling-baling bersirip dan pengujian
berdasarkan RSNI diantaranya adalah
chamber pengujian, peralatan pengujian
dan metode pengujian.
Perancangan Baling-baling Bersirip
Baling-baling bersirip didapat
dari modifikasi baling-baling normal dari
kipas angin. Gambarnya sebagai berikut:

Jadi memaksa reaksi yang
dihasilkan oleh baling-baling ke cairan
atau Thrust (T) adalah proporsi dengan
meningkatnya tekanan (P) dikalikan
dengan permukaan baling-baling diskus
(Ao):
T = P. Ao
P = P1 - P2
dimana,
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Kemudian dari baling-baling
normal tersebut, dimodifikasi dengan
cara menganalogikan dengan “propeller
Adjie” dengan gambar sebagai berikut:

Sehingga didapat baling-baling
bersirip sebagai berikut:

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 :
1. Chamber pengujian
2. Peralatan pengujian
3. Metode pengujian
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. Digambarkan
sebagai berikut :

Peralatan Pengujian
Dari beberapa peralatan pengujian
yang dibutuhkan pada penelitian ini,
yang perlu diperhatikan adalah sebagai
berikut :
Anemometer
Anemometer adalah alat untuk
mengukur kecepatan udara. Pada RSNI
dipersyaratkan bahwa anemometer yang
digunakan adalah yang berdiameter
maksimal 10 cm. Oleh karena itu dipilih
anemometer
dengan
tipe
xxxx,
digambarkan sebagai berikut :

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

Power Supply
Power Supply disini digunakan
untuk mengkondisikan kipas yang diuji
dengan keadaan yang tetap, karena jika
langsun menggunakan tegangan jala-jala
listrik PLN tentu akan sangat tidak stabil.
Maka dipilih power suplly dengan tipe
xxxx untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, digambarkan sebagai berikut :

Metode Pengujian
Langkah-langkah pengujiannya
adaah sebagai berikut :
1. Menyiapkan kipas angin sebagai
objek uji.
Kipas angin ditempatkan sesuai
dengan gambar. Kemudian dinyaakan
selama 2 jam terlebih dahulu sesuai
dengan yang tercantum dalam RSNI.
Hal ini bertujuan agar kipas angin
sudah dalam kondisi yang stabil ketika
dilakukan pengujian.
2. Pengukuran daya masukan.
Pengukran
daya
masukan
menggunakan power meter sesuai
dengan spesifikasi diatas. Da yang
dicatat adalah harga rata-rata.
3. Pengukuran kecepatan udara.
Kecepatan udara diukur pada tiap-tiap
annulus. Anulus adalah segmentasi
dari
keseluruhan
udara
yang

dipindahkan. Digambarkan sebagai
berikut :

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.
4. 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.
5. Perhitungan nilai Service
Dirumuskan sebagai berikut :

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari pengujian didapat data-data
sebagai berikut :

30

PROSIDING DISEMINASI HASIL LITBANG BARISTAND INDUSTRI SURABAYA

a. Baling-baling normal

Nilai servicenya sebesar 0,86
b. Baling-baling modifikasi pertama

Nilai servicenya sebesar 1,16
c. Baling-baling modifikasi kedua

Nilai servicenya sebesar 1,01
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5. KESIMPULAN & SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penambahan sirip pada baling-baling dapat
meningkatkan nilai servis / efisiensi kipas
angin sebesar rata-rata 20%.

Saran
Untuk menghasilkan nilai servis
yang
optimal
dapat
dilakukan
pembentukan sirip yang lebih sempurna
dalam skala manufaktur.

6. DAFTAR PUSTAKA
1. Marine News. (2007, 30 September).
AdjiE Propeller – Fin Propeller.
Diperoleh 13 Maret 2013 dari
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KARAKTERISTIK INTERFERENSI ELEKTROMAGNETIK PADA
PERALATAN ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP
LINGKUNGAN DI BARISTAND INDUSTRI SURABAYA
Indra Wahyu Diantoro, Gunawan Sukaca, Bayu Wicaksono
Kontak Person:
Indra Wahyu Diantoro
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya
Telp: 031-8410054, Fax: 031-8410480, E-mail: baristandsurabaya@kemenperin.go.id
Abstrak
Secara umum peralatan elektronik dan elektromekanik semakin berkembang pesat
teknologinya, terutama peralatan-peralatan yang menggunakan sistem digital modern
seperti Global System for Mobile Communication (GSM), komputer, telepon selular,
peralatan wireless, peralatan listrik rumah tangga dan lainnya, dimana peralatan tersebut
membangkitkan gelombang elektromagnetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik interferensi elektromagnetik pada peralatan elektronik yang digunakan
sebagai bahan penelitian dan pengaruhnya tehadap lingkungan. Hasil penelitian
didapatkan nilai Specific Absorption Rate (SAR) pada peralatan elektronik sebesar 0,73
W/kg, 0,369 W/kg dan 0,991 W/kg. Nilai tersebut masih dibawah nilai yang ditetapkan
oleh standar sehingga aman bagi tubuh manusia. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai
pengaruh radiasi dan interferensi gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan
manusia.
Kata Kunci : gelombang elektromagnetik, interferensi, Specific Absorption Rate (SAR)
Abstract
In general, electronic equipment and electromechanical technology is growing
rapidly, especially equipment that uses modern digital systems such as Global System for
Mobile Communication (GSM), computer, mobile phone, wireless equipment, household
electrical appliances and other equipment which is raised electromagnetic waves. This
research aims to investigate the characteristics of electromagnetic interference with
electronic equipment that is used as research material and environmental impact. The
results showed the value of the Specific Absorption Rate (SAR) in electronic equipment are
0.73 W/kg, 0.369 W/kg and 0.991 W/kg. This value is below the value set by a safety
standard for the human body. Further research is still needed on the effect of
electromagnetic radiation and interference waves on human health.
Keywords : electromagnetic wave, interference, Specific Absorption Rate (SAR)
1. PENDAHULUAN
Secara
umum
peralatan
elektronik, elektrik dan elektromekanik
semakin berkembang pesat teknologinya,
terutama
peralatan-peralatan
yang
menggunakan sistem digital modern
seperti Global System for Mobile
Communication
(GSM),
Personal
Computer, telepon selular, peralatan
wireless, peralatan listrik rumah tangga
dan lainnya, dimana peralatan tersebut
membangkitkan gelombang elektromag-

netik. Kemajuan sistem peralatan
elektronik secara tidak langsung akan
disertai
beberapa
masalah
yang
disebabkan gangguan dari bermacammacam fenomena elektromagnetik. Level
tegangan
yang
rendah
pada
pengoperasian peralatan elektronik,
ketidakseragaman
sistem
transmisi,
pengoperasian
peralatan
yang
berdampingan, arus kuat dan arus lemah
di dalam suatu sistem dapat berpengaruh
dengan lingkungan sekitar terutama
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terhadap kesehatan manusia. Menurut
analisa riset yang telah dilakukan,
teknologi yang memanfaatkan spektrum
elektromagnetik disamping mempunyai
manfaat yang besar juga memungkinkan
mengarah merugikan lingkungan. Untuk
mencegah gangguan elektromagnetik
terhadap lingkungan perlu mengetahui
karakteristik gelombang elektromagnetik
pada peralatan-peralatan elektromagnetik.
Dengan latar belakang tersebut,
Baristand Industri Surabaya mencoba
melakukan penelitian untuk mengukur
karakteristik interferensi elektromagnetik
pada
peralatan
elektronik
yang
digunakan sebagai bahan penelitian dan
pengaruhnya terhadap lingkungan
Tujuan dari penelitian ini adalah
mendapatkan
informasi
mengenai
interferensi
elektromagnetik
yang
dihasilkan oleh peralatan elektronik yang
aman terhadap lingkungan
Adapun ruang lingkup penelitian
ini dibatasi hanya untuk peralatan audio
video dan peralatan komunikasi yang
akan dianalisa karakteristik interferensi
elektromagnetiknya.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Gelombang merupakan suatu
gejala terjadinya perambatan suatu
gangguan (disturbance) melewati suatu
medium dimana setelah gangguan ini
lewat keadaan medium akan kembali ke
keadaan
semula
seperti
sebelum
gangguan itu datang. Jadi secara singkat
gelombang dapat disebut dengan getaran
yang merambat. Gelombang dapat dibagi
menjadi
bermacam-macam
jenis
berdasarkan arah getar, cara rambat dan
amplitudonya. Berdasarkan arah getar
dibagi menjadi gelombang transversal
dan longitudinal. Berdasarkan cara
rambat dibagi menjadi gelombang
mekanik
dan
elektromagnetik.
Berdasarkan amplitudo dibagi menjadi
gelombang berjalan dan gelombang
stasioner.
Gelombang
elektromagnetik
adalah gelombang yang dapat merambat
walau tidak ada medium. Energi

elektromagnetik
merambat
dalam
gelombang dengan beberapa karakter
yang bisa diukur, yaitu panjang
gelombang (wavelength), frekuensi,
amplitude (amplitude) dan kecepatan.
Susunan
semua
bentuk
gelombang elektromagnetik berdasarkan
panjang gelombang dan frekuensinya
disebut
dengan
spektrum
elektromagnetik.[1]
Tabel 1. Spektrum Elektromagnetik
Uraian

Frekuensi

Panjang
Gelombang

High Frequency (HF)

3-30 MHz

(100-10) m

Very High Frequency

50-100 MHz

(6-3) m

400-1000 MHz

(75-30) m

3.109-1011 Hz

10 cm – 3 mm

(VHF)
Ultra High Frequency
(UHF)
Microwave
Infrared

12

10 -6.10 Hz

Ultra-Violet
X-Rays
Gamma Rays

0,3 mm – 0,5 μm

6.10 – 8.10 Hz

0,5 μm – 0,4 μm

8.1014 – 1017 Hz

0,4 μm – 10-9 m

1017 – 1019 Hz

10-9 m - 10-13 m

>1019 Hz

< 10-13 m

14

Light

14

14

Kesesuaian
elektromagnetik
adalah kemampuan suatu peralatan atau
sistem untuk beroperasi secara normal
dilingkungan elektromagnetik tanpa
terpengaruh
maupun
menghasilkan
interferensi
terhadap
lingkungan.
Kesesuaian
elektromagnetik
dibagi
menjadi dua bagian, yaitu interferensi
elektromagnetik
dan
suseptibilitas
elektromagnetik.
Kesesuaian
elektromagnetik berhubungan dengan
pembangkit, transmisi dan penerimaan
energi elektromagnetik. Ada 3 aspek
masalah kesesuaian elektromagnetik,
yaitu sumber (emisi), gandengan
(transfer), dan penerima.[2]

Gambar 1. Aspek Dasar Kesesuaian
Elektromagnetik
Interferensi terjadi apabila energi
yang diterima penerima menyebabkan
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penerima
bekerja
dengan
tidak
semestinya. Transfer energi terjadi
dengan cepat melalui gandengan
elektromagnetik yang tidak diharapkan.
Transfer energi elektromagnetik dapat
dikategorikan dalam 4 subsistem, yaitu
radiasi emisi, radiasi suseptibilitas,
konduksi
emisi
dan
konduksi
suseptibilitas.

telepon seluler dibagi menjadi dua yaitu
:[3]
1. Efek fisiologis
Efek fisiologis merupakan efek yang
ditimbulkan oleh radiasi gelombang
elektromagnetik
tersebut
yang
mengakibatkan gangguan pada organorgan tubuh manusia berupa, kangker
otak dan pendengaran, tumor,
perubahan pada jaringan mata,
termasuk retina dan lensa mata,
gangguan pada reproduksi, hilang
ingatan, kepala pening.
2. Efek psikologis
Merupakan efek kejiwaan yang
ditimbulkan oleh radiasi tersebut
misalnya timbulnya stress dan
ketaknyamanan karena penyinaran
radiasi berulang-ulang.

Gambar 2. Subsistem Dasar Kesesuaian
Elektromagnetik : (a) Radiasi Emisi; (b)
Radiasi Suseptibilitas; (c) Konduksi
Emisi; (d) Konduksi Suseptibilitas
Transfer energi elektromagnetik
selain dengan 4 subsistem diatas, juga
ada cara lain yang juga sering terjadi,
yaitu pelepasan muatan elektromagnetik
(Electromagnetic discharge/ESD), pulsa
elektromagnetik
(Electromagnetic
Pulse/EMP),
kilat/petir,
pengaman
komunikasi dan proses data.
Penurunan kemampuan kerja
piranti, peralatan atau sistem karena
gangguan elektromagnetik (IEC, 1989)
disebut interferensi elektromagnetik.
Sumber interferensi dibedakan menjadi
dua, yaitu sumber interferensi alami dan
sumber interferensi buatan manusia.
Menurut
The
National
Radiological Protection Board (NPRB)
UK, Inggris. Efek yang ditimbulkan oleh
radiasi gelombang elektromagnetik dari

Gambar 3. Diagram Interferensi
Elektromagnetik
3. BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan-bahan uji yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu peralatan
komunikasi dan peralatan audio video.
Jumlah bahan uji yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak enam buah yaitu
empat buah peralatan komunikasi dan
dua buah peralatan audio video.
35

PROSIDING DISEMINASI HASIL LITBANG BARISTAND INDUSTRI SURABAYA

Tabel 2. Spesifikasi bahan uji penelitian
No.
1

Jenis
Telepon
Seluler A

2

Telepon
Seluler B

3

Tablet PC A

4

Tablet PC B

5

Televisi A

6

Televisi B

Spesifikasi
Jaringan : GSM 850/900/1800/1900
HDSPA 900/2100
Berat : 124 g
Tipe layar : TFT capacitive
touchscreen, 16M colors
Ukuran layar : 480x854 pixels, 4.0
inches
Baterai : Li-Ion 1750 mAh
Jaringan : GSM 850/900/1800/1900
HDSPA 850/900/1900/2100
Dimensi : 151.1x80.5x9.4 mm
Berat : 183 g
Tipe layar : Super AMOLED
capacitive touchscreen, 16M colors
Ukuran layar : 720x1280 pixels, 5.5
inches
Baterai : Li-Ion 1750 mAh
Jaringan : GSM 850/900/1800/1900
HDSPA 850/900/1900/2100
Dimensi : 256.6x175.3x9.7 mm
Berat : 588 g
Tipe layar : PLS TFT capacitive
touchscreen, 16M colors
Ukuran layar : 800x1280 pixels, 10.1
inches
Baterai : Non-removable Li-Po 7000
mAh
Dimensi : 200x134.7x7.2 mm
Berat : 308 g
Tipe layar : LED-backlit IPS LCD
capacitive touchscreen, 16 M colors
Ukuran layar : 768x1024 pixels, 7.9
inches
Baterai : Standard Li-Po 16.3 Wh
Resolusi Tampilan : 1366 x 768
Suhu Pengoperasian :10°C hingga
40°C
Kelembaban Pengoperasian : 10%
hingga 80%, non kondensasi
Suhu Penyimpanan : -20°C hingga
45°C
Kelembaban Penyimpanan : 5%
hingga 95%, non kondensasi
Ukuran layar : 32 inchi
Suara (Output) : 5W x 2
Ukuran : 738.4 x 497.7 x 191.7 (mm)
Berat : 6.0 kg
Dimensi : 738.0 x 497.0 x 207.0
(mm)
Berat : 7.0 kg
Tegangan input : 100-240 V~
Frekuensi : 50/60 Hz
Suhu Pengoperasian : 0°C hingga
40°C
Kelembaban Pengoperasian : kurang
dari 80%
Suhu Penyimpanan : -20°C hingga
60°C
Kelembaban Penyimpanan : kurang
dari 85%

Peralatan
Alat yang digunakan untuk percobaan
adalah :
• Antena Penerima
Antena yang digunakan untuk
menerima sinyal dari peralatan yang
akan diukur merupakan jenis bilog

antena. Bilog antena mempunyai
performansi
yang
baik
untuk
pengujian elektromagnetik baik emisi
maupun immunity. Sejarahnya, ada
dua jenis antena yang digunakan
untuk pengukuran emisi yaitu
biconical dan log periodic antena.
Bilog antena merupakan gabungan
dari kedua jenis antena tersebut.
• Spectrum Analyzer
Spectrum analyzer adalah sebuah alat
ukur
yang
digunakan
untuk
mengetahui distribusi energi dari
suatu spektrum frekuensi dari sebuah
sinyal listrik yang diukur. Dengan
mengetahui
distribusi
energi
sepanjang spektrum frekuensi, maka
akan diperoleh informasi yang lainnya
seperti : lebar bidang frekuensi
(bandwidth), efek berbagai jenis
modulasi, pembangkitan sinyal yang
palsu. Spectrum analyzer juga sangat
bermanfaat dalam perencanaan dan
pengujian rangkaian radio frekuensi.
Metode Kerja
Penelitian diawali dengan studi
literatur
tentang
electromagetic
compatibility
(EMC).
Kemudian
menentukan peralatan elektronik dan
peralatan listrik rumah tangga yang akan
digunakan sebagai bahan penelitian.
Selanjutnya
dilakukan
pengukuran
karakteristik interferensi elektromagnetik
terhadap bahan penelitian. Terakhir
dilakukan analisis dan pembuatan
laporan.
Tahapan kegiatan
penelitian
adalah sebagai berikut :
• Studi pustaka mengenai interferensi
elektromagnetik.
• Menentukan peralatan elektronik yang
dijadikan bahan penelitian.
• Mengukur karakteristik interferensi
elektromagnetik pada masing-masing
bahan penelitian tersebut.
• Membandingkan hasil pengukuran
dengan standar elektromagnetik.
• Membuat analisa penelitian.
• Penyusunan laporan hasil kegiatan
penelitian.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan dibahas
pengukuran pada bahan uji yaitu pada
peralatan komunikasi dan peralatan audio
video. Pengukuran kadar radiasi sebuah
ponsel umumnya disebut dengan Specific
Absorption Rate (SAR). Pengukur energi
radio frekuensi atau RF yang diserap
oleh jaringan tubuh pengguna ponsel bisa
dinyatakan dalam watt perkilogram
(W/kg). Berikut hasil pengukuran SAR
pada bahan uji.
Tabel 3. Hasil Nilai SAR
Bahan Penelitian Nilai SAR (W/kg)
Telepon Seluler A

0,73

Telepon Seluler B

0,369

Tablet PC A

0,991

Tablet PC B

-

Televisi A

-

Televisi B

-

Telepon
seluler
(ponsel)
mentransmisikan dan menerima sinyal
dari dan ke substasiun yang ditempatkan
di tengah kota. Substasiun yang
menerima sinyal paling jernih dari
telepon seluler memberikan pesan ke
jaringan telepon local jarak jauh.
Jaringan
Personal
Communication
Services (PCS) mirip dengan sistem
telepon seluler. PCS menyediakan
komunikasi suara dan data didesain
untuk menjangkau daerah yang luas. Pita
frekuensi 800 sampai dengan 3000 MHz
telah
dijatahkan
untuk
peralatan
komunikasi ini (Kobb,1993).
Karena telepon seluler atau unit
PCS
harus
berhubungan
dengan
substasiun yang diletakkan beberapa
kilometer jauhnya, pancaran dari
peralatan ini harus cukup kuat untuk
memastikan sinyalnya bagus. Peralatan
ini memancarkan daya sekitar 0,1 sampai
dengan 1,0 W. Tingkat daya dari antena
ini aman untuk kesehatan kepala
(Fischetti, 1993).

Kerapatan daya puncak dari
antena pada telepon seluler ini mendekati
4,8 W/m2 atau 0,48 mW/cm2 (IEEE C
95.1-1991).
Penelitian
mengenai
pengaruh gelombang mikro terhadap
tubuh manusia menyatakan bahwa untuk
daya sampai dengan 10 mW/cm2 masih
termasuk dalam nilai ambang batas aman
(Wardhana,2000).
Pengukuran kadar radiasi sebuah
ponsel umumnya disebut dengan Specific
Absorption Rate (SAR). Pengukur energi
radio frekuensi atau RF yang diserap
oleh jaringan tubuh pengguna ponsel bisa
dinyatakan dalam watt perkilogram
(W/kg). Batas SAR yang ditetapkan oleh
ICNIRP adalah 2.0 W/kg (watt per
kilogram). Sementara The Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) juga telah menetapkan sebuah
standar baru yang digunakan oleh negara
Amerika dan negara lain termasuk
Indonesia adalah dengan menggunakan
batas 1.6 W/kg.
Dari tabel 3 didapatkan bahwa
nilai SAR dari peralatan elektronik
tersebut masih dibawah nilai standar
yang telah ditetapkan oleh ICNIRP yaitu
sebesar 2.0 W/kg dan IEEE sebesar 1.6
W/kg. Sehingga peralatan elektronik
tersebut (telepon seluler A, telepon
seluler B dan tablet PC A) masih aman
digunakan oleh manusia. Sedangkan
pada peralatan yang lain (tablet PC B,
televisi A dan televisi B) tidak
didapatkan nilai SAR dikarenakan
peralatan tersebut tidak memancarkan
sinyal radiasi. Peralatan tersebut hanya
sebagai penerima sinyal dari pemancar.
Kemajuan teknologi komunikasi
akan diikuti oleh tingkat kehidupan yang
lebih baik, yang akan menuju ke tingkat
kemudahan-kemudahan
dalam
berkomunikasi, dengan diciptakannya
telepon
seluler
(ponsel).
Ponsel
merupakan alat komunikasi dua arah
dengan menggunakan gelombang radio
yang juga dikenal dengan radio
frequency (RF), dimanapun Anda
melakukan panggilan, suara akan ditulis
dalam sebuah kode tertentu ke dalam
gelombang radio dan selanjutnya
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diteruskan melalui antena ponsel menuju
ke base station terdekat dimana anda
melakukan panggilan. Gelombang radio
inilah yang menimbulkan radiasi dan
banyak kontroversi dari berbagai
kalangan tentang keamanan dalam
menggunakan ponsel.
Secara garis besar, radiasi total
yang diserap oleh tubuh manusia adalah
tergantung pada beberapa hal:
1. frekuensi dan panjang gelombang
medan elektromagnetik.
2. polarisasi medan elektromagnetik.
3. jarak antara badan dan sumber radiasi
elektromagnetik dalam hal ini
handphone.
4. keadaan paparan radiasi, seperti
adanya benda lain disekitar sumber
radiasi.
5. sifat-sifat elektrik tubuh.
5. KESIMPULAN
Kesimpulan
• Nilai radiasi (SAR) dari bahan
penelitian yaitu sebesar 0,73 W/kg,
0,369 W/kg, dan 0,991 W/kg.
• Nilai SAR tersebut masih dibawah
nilai standar yang telah ditetapkan
sehingga peralatan tersebut masih
aman digunakan oleh tubuh manusia.
• Radiasi total yang diserap tubuh
manusia tergantung pada frekuensi
gelombang
elektromagnetik,
polarisasi medan elektromagnetik,
jarak antara tubuh dengan sumber
radiasi elektromagnetik, keadaan
paparan radiasi, dan sifat-sifat elektrik
tubuh.

Saran
• Pengaruh radiasi dan interferensi
gelombang elektromagnetik terhadap
kesehatan manusia masih memerlukan
penelitian yang lebih lanjut.
• Perlu penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui pengaruh gelombang
elektromagnetik
pada
peralatan
elektronik yang lainnya.
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PERANCANGAN DAN ANALISA FIBER OPTIC
SEBAGAI SENSOR TEMPERATUR
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Abstrak
Monitoring temperatur merupakan hal yang sangat penting pada berbagai sektor
dalam industri, karena temperatur memiliki efek yang signifikan pada bahan dan proses.
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. Pada penelitian ini fiber optik dari
material gelas digunakan untuk mengukur suhu dengan range pengukuran 25°C - 200°C.
Tipe serat gelas ini memiliki spesifikasi max. tahan pada suhu 250°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 monitoring is very important in a variety of sectors in the industry,
because it has a significant effect on the material and process 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. In this
study, the optical fiber glass material is used to measure the temperature of the
measurement range 25 ° C - 200°C. This type of glass fiber has a max specification . hold
at 250°C. In preliminary testing (displacement sensor), best sensitivity in the range 180014750 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
1. PENDAHULUAN
Pengukuran dan pemantauan suhu
merupakan hal yang penting untuk
memonitor kondisi ruangan maupun
perangkat tertentu. Pada umumnya,
pengukuran suhu dalam aplikasi industri
dapat dilakukan menggunakan sensor

suhu elektrik konvensional seperti
thermokopel,
sensor
temperature
junction, dektektor suhu resistansi atau
thermistor. Namun, sensor suhu secara
konvensional tersebut memiliki beberapa
kelemahan, antara lain adalah :

39

PROSIDING DISEMINASI HASIL LITBANG BARISTAND INDUSTRI SURABAYA

•

Jarak luas yang harus dilingkupi
adalah kasus beberapa 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 (Li, E., Wang, X., dan Chao Zang,
2006).
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. Prinsipkerja sensor
serat optik dapat diklasifikasikan menjadi
tigakategori yaitu berbasis pada modulasi
panjang gelombang,modulasi fase dan
modulasi intensitas (Krohn, 2000).
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)
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 SinglemodeMultimode-Singlemode (SMS) dan lain lain.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). 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 pengaruh
suhu lingkungan, sehingga data hasil
pengukuran lebih presisi.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Serat optik merupakan saluran
transmisi atau sejenis kabel yang terbuat
dari kaca atau plastik yang sangat halus
dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan
dapat digunakan untuk mentransmisikan
sinyal cahaya dari suatu tempat ke
tempat lain. Sumber cahaya yang
digunakan biasanya adalah laser atau
LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang
120 mikrometer. Cahaya yang ada di
dalam serat optik tidak keluar karena
indeks bias dari kaca lebih besar daripada
indeks bias dari udara, karena laser
mempunyai spektrum yang sangat
sempit.
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Serat optik dapat dikelompokkan
dari jenis material inti (core) nya, ada
dua jenis kabel serat optik; salah satu
tipenya menggunakan inti plastik, dan
yang lainnya menggunakan inti kaca
(glass). Serat optik dengan inti plastik
memiliki level atenuasi yang tinggi dan
biasanya digunakan dalam cahaya
tampak jarak frekuensi. Kabel serat optik
kaca dengan rugi daya yang sangat
rendah biasanya digunakan dalam infra
merah jarak dekat dan daerah sekitar
inframerah.
Serat
optik
dengan
menggunakan inti kaca (glass) ini
merupakan bahan yang sangat efisien
untuk kabel yang sangat kecil dan highperformance. Sedangkan untuk kabel
serat optik plastik lebih besar dan kurang
efisien. (Tischler, M, 1992).
Propagasi cahaya pada serat optik
terjadi karena pemantulan internal sinar
optik yang terjadi pada perbatasan inti
dan
claddingnya
akibat
adanya
perbedaan indeks bias antara keduanya.
Menurut hukum Snellius, seberkas sinar
datang dari medium dari indeks bias
yang rapat menuju medium dengan
indeks bias yang kurang rapat, maka
sinar akan dibiaskan menjauhi garis
normal bidang batas kedua bahan
tersebut. Sebagian sinar yang datang
dipantulkan dengan sudut yang sama
besar dengan θ1 dan sebagian lagi
dibiaskan menjauhi normal dengan sudut
θ2, berlaku hubungan :
n1 sin θ1 = n2 sin θ2
Jika sudut datang θ1 diperbesar
maka sinar bias akan semakin menjauh
garis normal. Sudut kritis θc adalah sudut
maksimum sinar yang memasuki serat
agar sinar dapat tetap merambat
sepanjang serat. Untuk n1 > n2, sudut
datang θ1 akan mencapai sudut kritis θ1 =
θc jika θ2 = 90°, sehingga :
sin θc = n2 / n1
Numerical aperture (NA) adalah
ukuran
kemampuan
serat
untuk
menangkap cahaya. NA adalah parameter
yang harganya tergantung pada indeks
bias inti dan cladding dalam serat optik.

Dengan menggunakan Hukum Snellius,
NA dari serat optik adalah :
NA = n sin θco =
dimana θco adalah sudut masukkan maksimum, dan n adalah medium
cahaya serat optik, dalam hal ini adalah
udara. Dan n = 1, sehingga :
NA = sin θco =

Gambar 2.3 Numerical Aperture
Sumber Cahaya Serat Optik
Sumber cahaya disebut sebagai
komponen
aktif
dalam
sistem
komunikasi serat optik. Fungsinya
mengubah arus listrik menjadi energi
optik (cahaya) sehingga dapat dikopling
ke serat optik. Selanjutnya sinyal optik
yang dihasilkan sumber ini akan
membawa informasi sampai ke receiver.
Laser Diode (LD) dan Light
Emitting Diode (LED) merupakan
sumber optik yang cocok untuk sistem
serat optik. Kedua sumber ini
mempunyai dimensi yang sesuai dengan
diameter serat optik sehingga dapat
mengemisikan cahaya dengan spectral
width yang sempit pada panjang
gelombang dimana redaman dan dispersi
serat kecil, dan dapat memodulasi sinyal
dengan bandwidth yang lebar dan
menghasilkan daya optik output yang
cukup besar.
Perbedaan dasar dari LED dan
Laser diode adalah output dari LED tidak
koheren sedangkan output Laser koheren.
Pada sumber yang koheren, energi optik
dihasilkan dari rongga optik resonan.
Energi optik yang dilepaskan dari rongga
ini bersifat monokromatik dan terarah,
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sehingga kopling cahaya ke serat menjadi
baik dan spectral width yang sempit.
LED tidak memiliki rongga resonan dan
merupakan
Lambertian
Source
(Memancarkan cahaya ke segala arah)
yang menghasilkan spectral width yang
lebar. Selain itu LED menghasilkan daya
output yang lebih kecil dari Laser dan ini
menyebabkan LED kurang cocok
digunakan untuk transmisi jarak jauh.
Karena sifat emisi sumber LED berpola
lambertian maka untuk memberikan
efisiensi kopling yang tinggi, LED lebih
cocok digunakan serat multimode. LED
dapat memodulasi bandwidth sinyal
sampai 300MHz, sedangkan Laser
mampu mencapai 2,5GHz. Dalam
aplikasinya, LED banyak dipakai untuk
komunikasi dengan jarak sedang (kurang
dari 10 km) dan Laser untuk komunikasi
jarak jauh (hingga 100 km). (Ananto, B.,
2006)
Detektor Optik / Photodetector
Photodetector
atau
detektor
cahaya adalah sebagai alat penerima
fungsi dari penerima komunikasi optik.
Fotodetektor mengubah sinyal optik
menjadi sinyal elektrik. Keluaran dari
penerima adalah sinyal elektrik yang
memenuhi spesifikasi dari pengguna
kekuatan sinyal, level impedansi,
bandwidth, dan parameter lainnya.
Bentuk sistem fotodetektor termasuk
dalam alat penerima yang sesuai,
biasanya
adalah
semikonduktor
photodioda yang berasal dari komponen
optik gelombang cahaya ke alat
fotodetektor. (Ayuni, C, R., Arifin,
Rubiyanto, A., Sunarno, H., 2008)
Suatu Photodetector hendaknya
mempunyai karakteristik : memiliki
sensitivitas tinggi, kecepatan responnya
tinggi dalam hal mengakomodasi bit rate
data yang diterima, noise yang dihasilkan
rendah, serta tidak peka terhadap
perubahan
suhu.
Ada
2
jenis
Photodetector, yaitu : Avalance Photo
Diode (APD) dan Positive Instrinsic
Negative (PIN Diode) atau Field Effect
Transistor (FET).

Fiber Optik Sensor
Sensor serat optik secara umum
dapat diklasifikasikan dalam dua
kelompok besar, yaitu :
• Sensor serat optik ekstrinsik
Sensor serat optik ekstrinsik pada
dasarnya
menyalurkan
dan
mengumpulkan sinyal cahaya dengan
serat optik, sementara modulasi sinyal
cahaya serat optik terjadi di luar.
Contoh umumnya adalah versi
fiberized dari Anemometer Dopler
dan sistem pengukuran vibrasi tanpa
kontak. Jenis sensor ini cenderung
agak mahal dan biasanya digunakan
dalam
industri
aerospace
dan
otomotif. Keuntungan utama dari
sensor serat optik ekstrinsik adalah
fleksibel dan link dielektrik yang
disediakan oleh fiber memungkinan
instrumen dapat digunakan di tempat
yang sulit diakses atau terhalang oleh
sinyal elektrik. Gambar sensor serat
optik ekstrinsik ditunjukkan pada
Gambar 2.11 :

• Sensor serat optik intrinsik
Sensor serat optik intrinsik merupakan
sensor serat optik yang sebenarnya,
yang berarti bahwa modulasi cahaya
terjadi di dalam serat sesuai dengan
parameter yang diukur. Gambar
sensor
serat
optik
intrinsik
ditunjukkan pada Gambar 2.12 :
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Menurut prinsip operasinya, kedua
kelompok sensor tersebut dapat dibagi
lagi dalam dua kategori besar yaitu :
• Sensor serat optik modulasi intensitas
Sensor mendeteksi variasi dari
intensitas cahaya yang sebanding
dengan lingkungan yang dikenai
gangguan. Konsep – konsep yang
terkait modulasi intensitas meliputi :
transmisi, refleksi, dan microbending.
Sensor ini biasanya memerlukan lebih
banyak cahaya untuk difungsikan
saripada sensor modulasi phasa,
sebagai akibatnya, sensor ini akan
menggunakan multimude fiber yang
core-nya besar atau bundel fiber. Jika
cahaya dalam sensing fiber diekspos
lingkungan yang terganggu, maka
akan
terjadi
pergeseran
fasa
diantaranya.
• Sensor serat optik modulasi phasa
(fiber interferometers)
Jenis sensor ini membandingkan fase
cahaya dari sensing fiber terhadap
suatu reference fiber yang dikenal
sebagai interferometer. Umumnya,
sensor ini menggunakan sumber sinar
laser yang koheren dan dua serat
single-mode. Cahaya displit dan
diinject-kan ke dalam reference fiber
dan sensing fiber. Pergeseran fase
terdeteksi oleh interferometer. Ada
empat konfigurasi interferometric
digunakan dalam sensor optik : MachZehnder, Michelson, Fabry-Perot, dan
Sagnac. Konfigurasi Mach-Zehnder
adalah konfigurasi interferometer
yang paling banyak digunakan untuk
sensing
akustik.
Sensor
fasetermodulasi jauh lebih akurat daripada
sensor intensitas-termodulasi.
(Đonlagić, D., 2010) (CastrellonUribe, 2012)
3. BAHAN DAN METODE
Bahan
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.
Metode
Prosedur
kerja
dari
alur
perancangan alat ini adalah :
• 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 3.1 Metode Kerja Penelitian
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
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.

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 4.2 Grafik Hubungan Tegangan
Output Terhadap Displacement

Gambar 4.1 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 :

Gambar diatas menunjukkan
analisa data hubungan tegangan output
terhadap displacement / pergeseran
sensor fiber optik bundle yang bergerak
menjauh.
Analisa
pengukuran
kelinearitasan dibagi menjadi 2 region
yaitu : Front Slope dan Backslope.
Performa mengenai fiber displacement
sensor ini akan dijelaskan lebih terperinci
pada Tabel 4.1 :
Tabel 4.1. Nilai Sensitivitas dan
Linearitas Pada Front Slope dan Back
Slope
Front Slope

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

Back Slope

Sensitivity
(mV/μm)

Linearity
range (µm)

Sensitivity
(mV/μm)

Linearity
range (µm)

0.01355

800 - 1650

0.00852

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%
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• 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 4.3 Grafik Analisa
Kelinearitasan Sensor Area Front Slope

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.
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 4.6 dan Gambar 4.7).

Gambar 4.4 Grafik Analisa
Kelinearitasan Sensor Area Back Slope

Gambar 4.5 Grafik Kestabilan Tegangan
Output pada Nilai Terendah dan
Tertinggi

Gambar 4.6 Grafik Hubungan Tegangan
Output Terhadap Suhu (Logam
Aluminium)
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Dari gambar di atas dapat dilihat
bahwa grafik linear di semua range
pengukuran (25 - 200°C).

Tabel 4.2 Karakteristik Sensor Untuk
Pengukuran Suhu

• 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%
Gambar 4.7 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 4.3 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%

Gambar 4.8 Grafik Kestabilan Tegangan
Output (Untuk Logam Aluminium)
Kedua
grafik
di
atas
menunjukkan kestabilan sensor pada 2
suhu yang berbeda, yaitu pada suhu 40°C
dan 200°C. Sensor temperatur teramati
stabil pada kedua suhu tersebut dengan
pengukuran tegangan output selama 300
detik didapat standard deviasi 0.0299 %
untuk suhu 200°C dan 0.02% untuk suhu
40°C.
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5. KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil perancangan
dan analisa fiber optik sebagai sensor
temperatur,
maka
dapat
ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Sensor serat optik ekstrinsik untuk
pengukuran temperatur telah diuji
cobakan menggunakan multimode
fiber optic bundle tipe hemicircular
dengan jumlah core 1000 TF dan 1000
RF material gelas, untuk mengukur
suhu dengan range pengukuran 25°C 200°C. Tipe serat gelas ini memiliki
spesifikasi max. tahan pada suhu
250°C.
2. 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%.
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.
Saran
1. Untuk mengurangi getaran mekanis,
peralatan eksperimen harus diatur
sedemikian rupa pada medan anti
getaran. Karena getaran dapat
mempengaruhi
cahaya
yang
dipantulkan oleh batang aluminium /
kuningan maupun berpengaruh pada
penangkapan sinyal output oleh
detector.
2. Cahaya pada ruangan harus dijaga
agar tetap konstan dan tidak
terkontaminasi oleh cahaya luar

karena akan berpengaruh pada
kestabilan tegangan output.
3. Untuk perangkat pengontrol suhu,
sebaiknya menggunakan alat yang
lebih presisi dan tertutup agar
pengaruh suhu terhadap serat optik
benar – benar terjaga dari pengaruh
luar di sekitar lingkungan, sehingga
hasil pengukuran lebih presisi.
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MANAJEMEN ENERGI SUSPENSI AKTIF-REGENERATIVE KENDARAAN
DENGAN DAYA HYBRID
Arif Indro Sultoni, Aneke Rintiasti, Zaenal Panutup Aji
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Abstrak
Inovasi dan pengembangan suspensi aktif kendaraan dilakukan untuk meminimasi
kebutuhan energi yang disupalai dari bahan bakar. Pengembangan berupa penambahan
sistem kendali untuk mangatur prototype dalam dua mode, mode aktif dan mode
regeneratif dilakukan pada riset ini. Pada mode aktif, prototype membutuhkan suplai
bahan bakar sedangkan pada mode regeneratif, prototype mampu menghasikan daya yang
ditangkap dari energi getaran yang dapat disimpan dan digunakan saat disipasi energi
dibutuhkan. Dari hasil eksperimen untuk sistem quarter car dengan menggunakan
struktur kendali cascade, prototype telah mampu melakukan fungsi penangkapan dan
pendisipasian energi. Pendisipasian energi dilakukan saat osilasi getaran kendaraan
berada di bawah nilai 2.5 Hz, sedangkan penangkapan energi terjadi saat osilasi pada
frekuensi di atas 2.5 Hz untuk mempertahankan aselerasi sistem maksimal sebesar 0.158
m/s2 sehingga kriteria kenyamanan dan handling dapat dipenuhi.
Kata Kunci : suspensi kendaraan, mode aktif, mode regeneratif, kendali cascade,
penangkapan daya, disipasi daya.
Abstract
Innovation and development for active vehicle suspension is being conducted to
reduce fuel consumption. Control system that has been implemented in order to manage
prototype into two modes, active and regenerative mode was developed in this research. In
active mode, prototype needs fuel supply through engine, in the other hand in regenerative
mode, prototype regenerates energy by harvesting from vehicle vibration. The energy
should be stored and dissipated if the system requires power. In this experiment, we use
cascade structure to control a quarter car system and the results is: prototype has worked
as energy absorber or dissipater. Energy dissipation is conducted when vehicle oscillation
below 2.5 Hz, while absorption is conducted when the oscillation up to 2.5 Hz to maintain
the system has 0.158 m/s2 in maximum acceleration.
Keywords : vehicle suspension, active mode, regenerative mode, cascade control, energy
absorption, energy dissipation.
1. 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 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.
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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, 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 rackpinion 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
aktif-regeneratif. 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.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Suspensi Kendaraan
Suspensi merupakan komponen
yang menghubungkan rangkaian axel dan
roda ke rangka kendaraan. Pegas dan
peredam merupakan dua komponen
utama sistem suspensi. Pegas berfungsi
untuk menahan beban static kendaraan.
Sedangkan damper berfungsi untuk
meredam energi vibrasi akibat kontur
jalan dan mengendalikannya yang
selanjutnya diruskan pada kendaraan.
Suspensi
yang
terpasang
beserta
komponen pendukung pada kendaraan
dapat dilihat pada gambar 2.1
Terdapat tiga macam suspensi:
pasif, semi-aktif dan aktif. Ketiga macam
suspensi akan dibahas pada sub bab – sub
bab selanjutnya.

Gambar 2.1 Sistem Suspensi Pada
Kendaraan
Suspensi
pasif
mempunyai
karakteristik komponen kekakuan dan
redaman yang bernilai tetap. Tujuan
desain berupa peningkatan kenyamanan
50

PROSIDING DISEMINASI HASIL LITBANG BARISTAND INDUSTRI SURABAYA

(comfort) atau peningkatan stabilitas
berupa tingkat kemampuan kendaraan
untuk dikendalikan (vehicle handling).
Dengan nilai damping yang rendah,
tingkat kenyamanan akan naik namun
stabilitasnya rendah, dan sebaliknya
untuk nilai damping tinggi. Grafik 2.7
menunjukkan tingkat kenyamanan dan
stabilitas kendaraan dengan nilai
damping ekstrim.

Gambar 2.7 Tingkat Kenyamanan dan
Stabilitas
Aspek desain suspensi pasif
mengkompromikan
antara
tingkat
kenyamanan dan tingkat kestabilan untuk
mendapatkan konstanta kekakuan dan
redaman yang optimal.
Berbeda dengan suspensi pasif,
suspensi aktif mempunyai kemampuan
untuk mengatur perpindahan dan
kecepatan gerak kendaraan (bouncing,
yawing, rolling dan pitching) sehingga
kendaraan selalu nyaman dan stabil.
Aktuator pada suspensi aktif mampu
menambah dan melepas gaya untuk
mengatur gerakan chassis relatif terhadap
pergerakan roda akibat kontur jalan,
pengereman dan saat berbelok. Berbeda
halnya dengan suspensi pasif yang hanya
melepas gaya.

Gambar 2.8 Komparasi Diagram Bode
Suspensi Aktif – Pasif

Perbandingan tingkat kenyamanan dan
stabilitas suspensi aktif terhadap suspensi
pasif untuk gerakan bouncing dalam
domain frekuensi ditunjukkan gambar
2.8. Garis putus-putus merah untuk
suspensi aktif dan hitam untuk suspensi
pasif [7]. Dari diagram bode tersebut,
terlihat bahwa suspensi aktif mampu
memberikan redaman dengan range
frekuensi yang lebar, sehingga kendaraan
selalu nyaman dan stabil terhadap
perubahan input kontour jalan. Namun
demikian, daya yang diperlukan untuk
sangatlah cukup besar, sekitar 3 – 4 KW
[8].
Suspensi semi-aktif mempunyai
performa kinerja diantara suspensi aktif
dan pasif. Tidak seperti aktuator suspensi
aktif yang membutuhkan daya untuk
mengendalikan
perpindahan
dan
kecepatan,
suspensi
semi-aktif
membutuhkan daya hanya untuk
mengatur tingkat redaman saja, sehingga
kebutuhan dayanya relatif lebih kecil
dibanding kebutuhan daya suspensi aktif.
Representasi suspensi pasif, aktif dan
semi aktif ditunjukkan gambar 2.9

SemiAktif
Gambar 2.9 Representasi Suspensi Pasif,
Aktif dan Semi-Aktif
Pasif

Aktif

2.2 Peredam Suspensi Kendaraan
Peredam suspensi kendaraan
(damper) bertugas untuk melepas energi,
aliran energi dari roda tidak diteruskan
sepenuhnya ke chassis kendaraan. Energi
dilepas sebagai energi panas dengan cara
melewatkan fluida cair melalui orifis
pada suspensi dengan peredam hidrolik
pasif.
Komponen peredam hidrolik
terdiri dari silider yang berisi minyak
kental dan sebuah rod yang melekat pada
piston. Sebuah katup (valve) dipasang
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masing-masing pada piston dan tandon
(accumulator). Struktur suspensi hidrolik
pasif ditunjukkan gambar 2.10 [9].

Gambar 2.10 Konstruksi Peredam
Hidrolik Pasif
2.3 Peredam Elektromagnetik
Pada peredam hidrolik, energi
getaran yang diserap diubah menjadi
energi panas. Dengan menggunakan
peredam elektromagnetik energi tersebut
dapat diharvest menjadi energi listrik
yang dapat disimpan.
Selain dapat meregenerasi energi,
gaya elektromagnetik juga dapat
digunakan untuk aktuasi suspensi aktif.
Sehingga skema suspensi aktif dan atau
regeneratif dapat diimplementasikan.
Namun terdapat untung-rugi bila
menggunakan
skema
aktif
dan
regenerative
secara
bersama-sama,
efesiensi regenerasi akan menurun
seiring
meningkatnya
kenyamanan
suspensi aktif. Konstruksi peredam
ditunjukkan gambar 3.14 [9].
Pada mode Aktif, damping
elektromagnetik berfungsi sebagai motor.
Motor beroperasi dengan mengaktifasi
kumparan pada stator. Gaya maksimum
yang dapat dibangkitkan dinyatakan pada
persamaan 2.1.

 π (τ − τ m ) 
F = 4 p (l m + s + g )τK sp B g Sin

τ

2

2.1

dengan :
p : jumlah kutub
lm : panjang magnet permanen
sc : Ketebalan celah udara
hc : Ketebalan lilitan
Bg : Densitas flux gab udara
g : sc+hc.
τ : Jarak pitch antar kutup
τm = Ketebalan magnet.
Bg = densitas flux air gap.
N λ N
K sp = c c Iˆ ,
pτ
dengan :
Nc : Jumlah lilitan dalam satu
kumparan
N : Jumlah kumparan
λc : Faktor lilitan
: Arus maksimum
Sedangkan nilai damping pada mode
regenerative dinyatakan sebagai :
c=

2πσ ( Bremτ m µ 0 H c ) 2 (τ − τ m )( g − s c )(l m + s + g / 2)
(2 Brem g + τ m µ 0 H c Ag / Am ) 2

2.5

g : air gap
Brem : Densitas fluk remanen
µ0 :permeabilitas udara
Hc : Medan magnet koersif
Ag :luas pole.
Am : luas irisan melintang magnet.
Mekanisme terdiri dari dua motor
DC, satu unit dipasang pada bagian
primer sebagai damper regenerative yang
meregenerasi getaran menjadi energi
listrik serta menyimpannya pada
kapasitor dan satu unit lainya pada
bagian
sekunder
yang
mampu
memberikan aktuasi untuk pengendalian
getaran.
Kenyamanan
dan
Kestabilan
Kendaraan
Dalam hal peningkatan kestabilan
dan kenyamanan kendaraan diperlukan
skema pengendali pada suspensi aktif
dan semi-aktif. Struktur kendali berupa

Gambar 2.14 Peredam Elektromagnetik
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software yang mengendalikan gerakan
suspensi berdasarkan input yang diterima
sensor dan menghasilkan sinyal output
untuk
memerintahkan
aktuator
melakukan aktuasi. Tujuan desain
suspensi kendaraan ditujukan untuk
kenyamanan dan kestabilan Kendaraan
(Comfort and Handling).

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 3.2.

3. BAHAN DAN METODE
Bahan
Metode Kerja
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.
3.1. Pembuatan Prototype
Prototype dimanufaktur sesuai
desain yang telah dilakukan. Prototype
terdiri
dari
komponen-komponen
mekanis berupa: roda gigi dan elektrik
seperti ditunjukkan pada diagram
Gambar 3.1

Gambar 3.1 Diagram Prototype
3.2. Identifikasi 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

Power
Amplifier

NI
Card
6221

Vibrator/
Excitator

Accelerometer

Quarter
Car
Test
Rig

Power meter

Gambar 3.2 Konfigurasi Pengambilan
Data
Konstruksi
direperesentasikan
seperti Gambar 3.3.

test
secara

rig
skamatis

Gambar 3.3 Skema Test Rig
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)
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dimana :
Vx : laju kendaraan,
K : konstanta kondisi jalan,
ts : time sampling,
Hzr berupa filter frekuensi
dinyatakan sebagai :

yang selanjutnya dinamakan
Storage System (ESS).

Re =f(SOC)

Rt =f(SOC)

yang

Energi

Rc =f(SOC)

Motor/
Generator

Cc

(3.2)
Nilai K dan α, untuk berbagai
kondisi kondisi jalan ditunjukkan tabel
3.1 dan densitas frekuensi spektralnya
ditunjukkan Gambar 3.4
Tabel 3.1 Parameter kondisi jalan
Tipe Jalan α (rad/m) Kroad (m)
Jalan
0,2
0,05
Beraspalt
Paving
0,8
0,125
kasar

Gambar 3.5 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 3.6. Sistem berupa moder
quarter car dengan supply dayanya.
Gambar 3.7 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

ks

Module

mus

Gambar 3.4 Densitas Spektral untuk
berbagai kondisi jalan.
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. Rangkaian
UC dan battery sebagaimana gambar 3.5

Power

celect

Energy
Storage
System

kw

Electrical
Supply

mr
Aliran kontrol
Aliran energi

kr

Fr

Gambar 3.6 Sistem Pengendalian

+

Gcacc
-

CV1 +

Gci

CV2

Gi

PV2

PV1

Gacc

-

Inner Loop

Gambar 3.7 Struktur Kontrol Cascade
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Implementasi kontroler pada
sistem dilakukan dengan menggunakan
drive motor yang diintegrasikan pada
sistem konfigurasi Gambar 3.2. Drive
motor mengendalikan keluar masuk arus
pada motor listrik DC sebagai aktuator.
Pengendalian arus ditunjukkan pada
Gambar 3.8
+

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

ir

-

v

R

UB

i

E Pa

Us

Penyimpanan sepenuhnya
Pada baterai

Pa > 0, PB < 0

Gambar 3.9 Kondisi batas aktifitas
penyimpanan/pendesipasian daya

-UB

L

Gambar 3.8 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)
(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 3.9

Arus tracking (ir) yang dinyatakan
pada Persamaan (3.4) dan Gambar 3.8
ditentukan oleh kebutuhan torsi (Tref)
motor untuk mengatur percepatan vibrasi
yang sistemnya ditunjukkan Gambar
3.10. Eksitasi jalan berupa sinyal
harmonik dan random.
Eksitasi jalan

Tact

Aktuator
Model
Kendaraan

Baterai

Active /
Regeneratif
Kontroler
Percepatan

Accref

Kontroler
Arus
Tref

Gambar 3.10 Pengendalian
Percepatan Vibrasi
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Identifikasi Prototype
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 4.1 yang
menggambarkan kemapuan prototype
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sebagai damper untuk menahan beban
fluktuatif.
1000

750

Gaya Peredaman (N)

500

250

0

-250

-500

-750
-30

-20

-10

0
Perpindahan (mm)

10

20

30

Gambar 4.1 Gaya peredaman terhadap
defleksi
Dari grafik Gambar 4.1 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
4.2.

ditujukan untuk mengisolasi getaran pada
sprung mass, kenyamanan berkendara
dan handling roda. Kepadatan Sinyal
respon frekuensi ditunjukkan Gambar
4.3.
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.
0.035

0.03

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

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

0
-2
10

-1

0

10

1

10

10

Frequency (Hz)

Gambar 4.3 Kepadatan Sinyal Respon
Frekuensi

1000
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0

-250

-500

-750
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Gambar 4.2 Diagram Gaya Damping
terhadap Kecepatan Osilasi
Dari diagram Gambar 4.2 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.
b. Hasil Implementasi Pengendali
Respon frekuensi sistem suspensi
Dengan input random untuk kelas
jalan C, percepatan dan besarnya defleksi

0.4

Handling Kendaraan
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 4.4 . 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.
10e-4

PSD Defleksi (mm2/Hz)

Gaya damping (N)

500

10e-5

1

10
Frequency (Hz)

Gambar 4.4 Kepadatan Sinyal Defleksi
Roda
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30
20

Daya (Watt)

Stroke dan Ruang Kerja Suspensi
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
4.5. 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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Gambar 4.7 Penyerapan/Pendisipasian
Daya Dalam Domain Waktu
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Gambar 4.5 Stroke/Pergerakan Suspensi
Penyerapan dan Disipasi Daya
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 4.7.
Aktifitas
pendisipasian
energi
ditunjukkan nilai positif sedangakan nilai
negatif
menunjukkan
aktifitas
penyimpanan.
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Gambar 4.6 Penyerapan/Pendisipasian
Daya Dalam Domain Frekuensi

5. KESIMPULAN
Kesimpulan
Pada
penelitian
ini
telah
dilakukan perancangan dan analisa
prototype
shock
absorber
elektromagnetik
untuk
suspensi
kendaraan penumpang. 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, di bawah 2.5 Hz
dibutuhkan energi untuk mengisolasi
getaran.
• Masih terdapat gaya friksi (coulomb
friction) yang terjadi akibat gesekan
mekanis
mengakibatkan
ketidakteraturan gerakan rebound dan
kompresi
Saran
Untuk menambah nilai damping
dan mengurangi gaya friksi, perlu
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mekanisme pelumasan yang baik pada
roda-roda gigi penggerak motor. Dengan
penambahan sistem pelumasan, tentunya
akan mengubah desain, dimensi dan daya
penangkapan/
pendisipasian
yang
dihasilkan.

8.
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PEROLEHAN KEMBALI (RECOVERY) TEMBAGA DALAM LIMBAH CAIR
INDUSTRI PRINTING CIRCUIT BOARD (PCB) DENGAN PROSES
ELEKTROLISIS
Handaru B. Cahyono, Joko Winarno, Ardhaningtyas Riza Utami
Kontak Person:
Handaru B. Cahyono
Baristand Industri Surabaya
Jln.Jagir Wonokromo 360, Surabaya
Telp: 031-8410054, Fax: 031-8410480, E-mail: baristandsurabaya@kemenperin.go.id
Abstrak
Telah dilakukan penelitian pengambilan kembali tembaga (Cu) dalam limbah cair
industry Printing Circuit Board (PCB) dengan proses elektrolisis. Limbah cair adalah
buangan proses perendaman PCB dalam larutan asam memiliki karakteristik pH yang
sangat rendah sehingga bersifat korosif warna hijau pekat kehitaman. Kandungan limbah
cair yang utama adalah tembaga dengan kadar sekitar 13 – 14 %. Proses elektrolisis
dilakukan dengan 3 (tiga) elektroda yang berlainan antara lain Stainlless steel, besi dan
aluminium pada jarak antar elektroda 1 hingga 3 cm. Selama proses elektrolisis
berlangsung deposit tembaga terkumpul pada katoda sementara pada anoda timbul gas
H2, angka keasaman larutan juga mengalami perubahan. Pada akhir proses elektrolisis
selama 60 menit elektroda Stainless steel memberikan hasil yang paling bagus dengan %
removal sekitar 95.36%. Tembaga yang dihasilkan memiliki kemurnian sekitar 83 %.
Kata kunci : Elektrolisis, limbah cair PCB, elektroda stainless steel.
Abstract
It has been conducted a research to recover copper (Cu) in the wastewater
Printing Circuit Board (PCB) industry by electrolysis process. Waste water is the filth of
PCB immersion process in acid solution that has a very low pH characteristics so that’s
corrosive, and has darkgreen color. The main content of the effluent copper concentration
is approximately 13-14%. The process of electrolysis carried out with 3 (three) different
electrode Stainless include steel, iron and aluminum on the distance between the
electrodes 1 until 3 cm. During the electrolysis process, the copper deposit is being
collected at the cathode while H2 gas is arising at anode, solution acidity rate is also
changing. At the end of the electrolysis process, during the period of 60 minutes Stainless
steel electrodes provide the most good results with approximately 95.36% removal.
Copper produced has a purity value about 83%.
Keywords : Electrolysis, PCB liquid wastes, stainless steel electrodes.
1. PENDAHULUAN.
Industri PCB (Printing Circuit
Board) / Papan sirkuit cetak adalah salah
satu industri penunjang (Industri
elektronika konsumsi) klaster industri
Mesin Listrik dan Peralatan Listrik
(Sumber : Kebijakan Pembangunan
Industri
Nasional–Departemen
Perindustrian, 2005). Industri ini mulai
berkembang seiring dinamika yang
menuntut produk elektronika dalam
bentuk ringkas dan sederhana.

Papan sirkuit cetak atau PCB
adalah sebuah papan yang berisi sirkuit
dari logam yang menghubungkan
komponen elektronik satu sama lain
tanpa kabel. Papan PCB dibutuhkan
hampir disetiap rangkaian peralatan
elektronika, missal pad TV/ video,
Radio/ audio, rangkaian lampu LHE, dan
banyak lagi. Material PCB berbahan
isolator misalnya dari resin yang
diperkuat serat, keramik maupun plastic
yang dipotong berupa lembaran dengan
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ukuran
tertentu.
(http://pcbprototyping.ready-online.com/pcbfabrication_id.html). Sejumlah import
lembaran
PCB
dilakukan
untuk
memenuhi kebutuhan dalam negri antara
lain dari China.
Beberapa industri
printing PCB menjadi suplyer industri
elektronika sehingga hanya menerima
order dari industri hilir, namun banyak
pula industri elektronika yang memiliki
divisi untuk printing PCB sendiri. Untuk
pemanfaatanya, papan PCB dipotong
sesuai ukuran yang dikehendaki.
Pada proses pembuatan PCB,
dilibatkan bahan kimia antara lain
Hydrogen peroksida (H2O2), Asam
chloride (HCl), atau
Ferri Chlorida
(FeCl3), Natrium hidroksida (NaOH).
Bahan-bahan ini digunakan dalam
jumlah yang terbatas dengan perlakuan
antara lain adalah pengenceran. NaOH
umumnya digunakan sebagai bahan
pembersih tinta printing PCB karena
bersifat alkalis.
FeCl3 atau HCl
digunakan dalam proses etching atau
pengikisan tembaga pada lembaran PCB
setelah lembaran PCB dilakukan proses
printing.
Permasalahan yang kemudian
muncul ada lah bahwa pada proses
printing / pembuatan PCB dihasilkan
limbah cair dengan kandungan bahan
pencemar yang sangat tinggi dan
tergolong dalam karakteristik B3.
Jika ditelusuri dari sumbernya,
limbah industri PCB dihasilkan dari 3
(tiga) sumber cemaran. Pertama adalah
limbah cair dengan kandungan alkali
(NaOH). Jumlah limbah ini tidak banyak
hanya karakteristiknya saja yang alkali,
warna limbah cair ini umumnya
berwarna putih kebiruan yang berasal
dari bahan pewarna sablon. Limbah cair
kedua adalah air cucian lembaran PCB
dan terakhir adalah mother liquor /
larutan bekas rendaman PCB yang telah
pekat. Air cucian lembaran PCB yang
telah di printing memiliki karakteristik
kandungan ion tembaga dan pH kisaran
4, namun mother liquor
memiliki

karakteristik yang jauh lebih pekat dan
sangat korosif dari pada air cucian.
Kandungan utamanya antara lain garam
FeCl yang telah lemah dan kandungan
ion tembaga yang sangat tinggi. Volume
limbah sangat bervariatif tergantung
kapasitas dan kebiasaan industri.
Karakteristik limbah cair proses
pembuatan PCB antara lain :
- asam (berasal dari larutan FeCl3),
- bersifat korosif dan merusak.
- bau asam khas menyengat,
- berwarna hijau pekat kehitaman,
- sarat unsur / ion tembaga (Cu3+)
mother liquor dengan konsentrasi >
100 gram Cu / liter larutan
(Konsentrasi Cu >10 %),
Dengan kandungan material B3
yang tinggi terutama pada buangan
mother liquor / cairan pekat maka limbah
cair industri PCB wajib dilakukan
pengolahan sebelum limbah cair dilepas
ke lingkungan.
Presipitasi total adalah proses
pengendapan terhadap seluruh logam
cemaran dalam limbah cair dengan
menggunakan bahan / reagen kimia
antara lain dengan membentuk ikatan
karbonat (CO32-) , ikatan sulfide (S) atau
hidroksida (OH-).
Teknik
pengikatan
dan
pengendapan ion logam tembaga sebagai
garam hidroksida (OH-), carbonat (CO32-)
maupun sulfide (S2-) dirasa effisien
dalam mengurangi beban cemaran
tembaga dalam limbah cair. Namun
ternyata timbul permasalahan baru yaitu
dengan timbulnya sludge / lumpur dari
hasil pengendapan. Volume / massa
endapan semakin menjadi-jadi ketika
proses presipitasi dilakukan dengan
menggunakan susu kapur / Ca(OH)2.
Selain menimbulkan banyak sekali
endapan, lingkungan juga menjadi sangat
jorok / kotor dan bau. Kebutuhan reagen
yang
digunakan
untuk
proses
prsesipitasipun
sangat
tinggi
(stoikiometri) karena pH larutan yang
sangat ekstrim.
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Endapan atau produk yang
dihasilkan merupakan produk yang harus
mengalami berbagai proses yang panjang
dan mahal hingga produk dapat
dimanfaatkan kembali. Maka (biaya)
pengelolaan limbah cair terasa berat
ketika tidak ada lagi nilai tambah yang
diperoleh dari bahan yang diperoleh
tersebut.
Dalam
penelitian
ini
dikembangkan
kombinasi
proses
pengolahan limbah cair yaitu dengan
mereduksi tembaga dalam limbah cair
PCB dengan proses elektrolisis dengan
maksud mendapatkan komposit tembaga
dalam kondisi yang lebih murni.
Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan produk samping dari
pengolahan limbah yang memiliki nilai
tambah selain juga untuk menekan biaya
operasional IPAL utamanya terhadap
penyediaan bahan kimia dan energi
listrik.
2. TINJAUAN PUSTAKA
dengan komponen lainnya. Papan
sirkuit ini mendapatkan namanya karena
diproduksi secara massal dengan cara
pencetakan.

Papan
PCB (Printed
Circuit
Board) berfungsi untuk menempatkan
komponen-komponen menjadi suatu
rangkaian elektronika.
Papan PCB
terbuat dari bahan insulator yang sudah
di lapisi dengan tembaga di mana lapisan
tembaga berfungsi sebagai penghubung
komponen satu dengan yang lainnya
dalam suatu rangkaian.
Pada umumnya proses penyisahan
tembaga dalam limbah cair dilakukan
dengan cara presipitasi atau pengendapan

Papan Sirkuit Cetak / Printing Circuit
Board (PCB) dan pemanfaatannya.
Papan sirkuit cetak (Printed
Circuit Board atau biasa disingkat PCB)
adalah papan sirkuit elektronik yang
banyak diapliaksikan pada berbagai
peralatan elektronika, digunakan untuk
mendukung
semua
komponen
–
komponen elektronika yang berada di
atasnya, papan PCB juga memiliki jalur –

jalur konduktor yang terbuat dari
tembaga
dan
berfungsi
untuk
menghubungkan antara satu komponen d
dengan menggunakan NaOH atau Sulfida
sehingga akan terbentuk endapan
Tembaga hidroksida atau Tembaga
Sulfida.
Tembaga yang masuk ke dalam
tatanan lingkungan perairan dapat berasal
dari peristiwa alamiah maupun effek
samping kegiatan manusia.
Bentuk tembaga yang paling
beracun adalah debu-debu Cu yang dapat
mengakibatkan keracunan pada dosis 3,5
mg/kg. Garam-garam klorida dan sulfat
dalam bentuk terhidrasi yang sebelumnya
diduga mempunyai daya racun yang
tinggi, ternyata memiliki daya racun
yang lebih rendah dari debu – debu
tembaga.
Pada manusia, effek keracunan
utama yang ditimbulkan akibat terpapar
oleh debu atau uap Cu adalah terjadinya
gangguan pada saluran pernapasan
sebelah atas.
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Biota perairan sangat peka
terhadap kelebihan Cu dalam badan
perairan tempat hidupnya. Konsentrasi
Cu terlarut yang mencapai 0,01 ppm
akan mengakibatkan kematian bagi
fitoplankton.
Kematian
tersebut
disebabkan oleh daya racun Cu telah
menghambat aktivitas enzim dalam
pembelahan
sel
fitoplankton.
Konsentrasi Cu dalam kisaran 2,5 sampai
3 ppm dalam badan perairan akan
membunuh ikan-ikan
Elektrolisis tembaga.
Elektrolisis dibuat dengan jalan
mengalirkan arus listrik melalui larutan
antara logam atau material lain yang
konduktif.
Dua buah plat logam
merupakan elektroda yaitu anoda dan
katoda dihubungkan pada kutub positif
dan negatif terminal sumber arus searah.
Logam yang terhubung dengan kutub
positif disebut anoda dan yang terhubung
dengan kutub negatif disebut katoda.
Ketika sumber tegangan digunakan pada
elektrolit,
maka
kutub
positif
mengeluarkan ion bergerak dalam larutan
menuju katoda dan disebut sebagai
kation. Kutub negatif juga mengeluarkan
ion, bergerak menuju anoda dan disebut
sebagai anion dalam larutan yang lazim
disebut larutan elektrolit.
Hubungan antara voltase dalam
elektrolit dan kekuatan arus listrik yang
mengalir ditunjukkan oleh hukum Ohm
yaitu :
Besarnya listrik yang mengalir
yang dinyatakan dengan Coulomb adalah
sama dengan arus listrik dikalikan
dengan waktu. Dalam pemakaian secara
umum
atau
dalam
pemakaian
elektroplating satuannya adalah amperejam (Ampere-hour) yang besarnya 3600
coulomb, yaitu sama dengan listrik yang

mengalir ketika arus listrik sebesar 1
ampere mengalir selama 1 jam. Michael
Faraday pada tahun 1833 menetapkan
hubungan antara kelistrikan dan ilmu
kimia pada semua reaksi elektrokimia.
Dua hukum Faraday ini adalah :
1. Hukum I : Jumlah dari tiap elemen
atau grup dari elemen-elemen yang
dibebaskan pada kedua anoda dan
katoda selama elektrolisa sebanding
dengan jumlah listrik yang mengalir
dalam larutan.
2. Hukum II : Jumlah dari arus listrik
bebas sama dengan jumlah ion atau
jumlah substansi ion yang dibebaskan
dengan memberikan sejumlah arus
listrik adalah sebanding dengan berat
ekivalennya.
Hukum I membuktikan terdapat
hubungan antara reaksi kimia dan jumlah
total listrik yang melalui elektrolit.
Menurut Faraday, arus 1 Ampere
mengalir selama 96.496 detik ( 26,8 jam)
membebaskan 1,008 gram hidrogen dan
35,437 gram khlor dari larutan asam
khlorida encer. Seperti hasil yang
ditunjukkan bahwa 96.496 coulomb arus
listrik membebaskan satu satuan berat
ekivalen ion positif dan negatif.
Efisiensi
elektrolisis
pada
umumnya dinyatakan sebagai efisiensi
arus anoda maupun katoda. Efisiensi
katoda yaitu arus yang digunakan untuk
pengendapan logam pada katoda
dibandingkan dengan total arus masuk.
Arus yang tidak dipakai untuk
pengendapan
digunakan
untuk
penguraian air membentuk gas hidrogen,
hilang menjadi panas atau pengendapan
logam-logam lain sebagai impuritas yang
tak diinginkan.
Efisiensi anoda yaitu perbandingan antara jumlah logam yang terlarut
dalam elektrolit dibanding dengan
jumlah teoritis yang dapat larut menurut
Hukum Faraday. Kondisi plating yang
baik bila diperoleh efisiensi katoda sama
dengan efisiensi anoda, sehingga
konsentrasi larutan bila menggunakan
anoda aktif akan selalu tetap.
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Efisiensi arus katoda sering
dipakai sebagai pedoman menilai apakah
semua arus yang masuk digunakan untuk
mengendapkan ion logam pada katoda
sehingga didapat efisisensi plating
sebesar 100 % ataukah lebih kecil.
Adanya kebocoran arus listrik, larutan
yang tidak homogen dan elektrolisis air
merupakan
beberapa
penyebab
rendahnya efisiensi proses pelapisan.
Secara praktis efisiensi plating
dinyatakan sebagai perbandingan berat
nyata terhadap berat teoritis endapan
pada katoda. Apabila logam dimasukkan
pada larutan yang mengandung ionnya
sendiri akan menimbulkan beda potensial
antara logam tersebut dengan larutan.
Beda potensial ini disebabkan karena
atom dari logam untuk menjadikan satu
atau lebih muatan negatif dan lepas ke
dalam larutan dalam bentuk ion. Pada
saat yang bersamaan terjadi reaksi
kebalikan dalam larutan. Dua reaksi yang
berlawanan tersebut berlangsung pada
kecepatan yang tidak sama, maka
potensial ini akan diatur oleh permukaan
logam dan elekrolit yang berhubungan
dengan permukaan logam. Akhirnya
kondisi setimbang tercapai dimana
ionisasi dan pelepasan berlangsung tepat
pada
kecepatan
yang
sama.
Kesetimbangan ini disebut dengan
potensial kesetimbangan atau potensial
bolak-balik pada partikel logam pada
laruan yang dipergunakan.
Potensial
elektroda
standar
berdasarkan skala hidrogen, dimana
semua logam-logam sebelum hidrogen
pada
skala
hidrogen
mampu
menggantikan hidrogen dari larutan yang
mengandung ion hidrogen, dan logamlogam setelah hidrogen pada skala
hidrogen
biasanya
tidak
dapat
menggantikan hidrogen secara langsung.
Logam seng, timah hitam dan
timah putih dinamakan logam dasar
karena mudah larut di dalam asam dan
ditunjukkan oleh tanda potensial negatif,
sedangkan kebalikan dari ketiga logam
diatas adalah logam mulia seperi

tembaga, perak dan emas ditunjukkan
oleh tanda potensial positif.
3. BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat.
Bahan-bahan yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain : limbah
cair pekat proses etching, aquadest,
kertas saring, logam besi, stainless steel,
Aluminium dan kertas pH.
Sementara
peralatan
yang
digunakan antara lain rectifier / adaptor,
multitester, stopwatch, bak elektrolisis,
gelas ukur, ember dan pengaduk.
Variabel bebas yang dipilih adalah durasi
proses elektrolisis yaitu 1 hingga 60
menit, jarak antar elektroda yaitu 1
hingga 3 cm dan jenis elektroda yang
digunakan antara lain, besi, stailess steel
dan aluminium.
Prinsip kerja.
Elektrodeposisi tembaga dengan
mengalirkan arus listrik searah pada
elektroda yang dicelup dalam larutan
elektrolit yaitu limbah cair proses etching
pada pembuatan PCB.
Metoda.
Penyiapan
larutan
(pengenceran
limbah cair mother liquor).
1. Dibuat larutan elektrolit yaitu limbah
cair proses elektrolisis dengan
konsentrasi tembaga sekitar 1 % atau
sekitar 10.000 mg/liter dengan cara
penambahan aquadest missal 2 liter
limbah mother liquor diencerkan
hingga 20 liter.
2. Aduk hingga homogeny dan larutan
siap digunakan.
Penyusunan peralatan.
1. Menyiapkan elektroda (Stainless
Steel, Besi dan Aluminium).
2. Membersihkan
masing-masing
elektroda hingga bersih.
3. Memasang masing – masing
elektroda pada penjepit buaya yang
telah disiapkan.
4. Mengatur jarak antara plat anoda dan
plat katoda.
5. Memasukkan anoda dan katoda ke
dalam bak elektrolisa
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Pelaksanaan
penelitian
dan
pengamatan.
1. Larutan limbah cair (elektrolit)
ditempatkan pada bak elektrolisis
2. Penyiapapkan peralatan Power meter
dan Multitester,
3. Sambungkan
peralatan
sesuai
gambar diagram alir penelitian
(bagian bawah).
4. Masukkan elektroda (plat anoda dan
katoda) dan gantungkan pada batang
tembaga yang tersedia pada bak
elektrolisa.
5. Aktifkan power meter untuk
mengetahui daya listrik yang
dibutuhkan peralatan rectifier.
6. Aktifkan multitester (1) untuk
mengetahui arus yang dikirimkan
pada rangkaian anoda dan katoda.
7. Aktifkan multitester (2) untuk
mengetahui
tegangan
yang
dikirimkan pada rangkaian anoda
dan katoda.
8. Aktifkan Rectifier.
9. Baca dan catat angka indicator
tegangan maupun kuat arus yang
dimunculkan pada multitester 1 dan
multitester 2.
10. Baca dan catat angka indicator
tegangan dan kuat arus yang ada
pada rectifier.
11. Atur waktu proses elektrolisis
dengan menggunakan timmer.
12. Catat angka – angka yang
ditunjukkan oleh masing masing
peralatan ukur.
13. Ulangi kegiatan diatas dengan
mengganti plat elektroda.
14. Ulangi kegiatan diatas dengan
variable waktu dan jarak yang
dipilih.
15. Angkat batang anoda – katoda
setelah proses elekrolisis usai (habis
durasinya)
16. Ambil deposit tembaga yang
diperoleh pada batang katoda.
17. Saring filtratnya dengan kertas
saring bebas abu.
18. Uji kadar tembaga dalam filtrate.

19. Uji kemurnian tembaga yang
diperoleh.
Diagram alir pelaksanaan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil pengamatan lapangan.
Industri Printing Circuit Board
(PCB) berkembang seiring kebutuhan
produk-produk elektronika modern.
Berbagai barang elektronika ditopang
oleh komponen PCB
didalamnya
sebagai tempat melekatnya komponen
elektronika lainnya.
Dalam
proses
produksinya,
Industri PCB menghasilkan limbah baik
limbah padat maupun limbah cair.
Limbah padat proses produksi
PCB umumnya berupa potongan
lembaran PCB, serbuk gergajian
lembaran PCB, patahan mata bor, kawat,
kaleng bekas cat printing serta bahanbahan packing / pembungkus dipisahkan
sesuai jenisnya dan ditempatkan pada
lokasi tersendir. Berbagai bentuk limbah
padat dari industry PCB ini telah
dimanfaatkan oleh fihak lain sehingga
industry tak perlu lagi memikirkan
dampak maupun penyelesaian masalah
karena tidak ada masalah pada limbah
padat.
Permasalahan justru timbul pada
limbah cair yang dihasilkan. Industri
PCB menhasilkan limbah cair dengan 2
karakter yang berlainnan yaitu satu
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berkarakter asam dan yang lain
berkarakter alkalis. Tidak ditemukan
informasi bahwa limbah asam dicampur
dengan limbah alkali sebagai model
pengelolaannya.
Dua jenis limbah
tersebut sama-sama memiliki warna yang
spesifik.
Limbah domestic tidak
dicampurkan pada limbah effluent
proses.
Limbah cair industry ini berasal
dari 3 sumber utama yaitu :
1. Limbah bersifat alkalis,
Berasal dari pembersihan cat /
printing lembar PCB. Jumlah limbah ini
tidak banyak. Kandungan utama bahan
pencemarnya adalah tinta printing.
Warna limbah ini sangat variatip
tergantung dari warna bahan printing.
Karakteristik lainnya adalah pH sekitar 8
hingga 11.
2. Limbah cair cucian atau bilasan.
Limbah ini berasal dari proses
pencucian dan pembilasan PCB setelah
proses etching. Jumlah limbah ini agak
banyak namun seringkali dipakai
berulang-ulang hingga jenuh. Hanya
cucian
terakhir
pada
umumnya
digunakan untuk pengenceran air pencuci
yang jenuh.
Sifat limbah cair ini
umumnya bersifat netral atau pH agak
rendah (pH sekitar 5 – 6 ). Kandungan
tembaga juga banyak terdapat dan
melampaui baku mutu limbah cair.
3. Limbah cair sisa rendaman pengikisan
PCB / Proses etching.
Limbah cair ini bersifat sangat
asam
sementara
baunya
sangat
menyengat (khas chloride) karena
umumnya menggunakan Ferry Chlorida
ataupun HCl.
Kandungan utamanya
antara lain tembaga klorida (CuCl2).
Kadar tembaga hasil uji laboratorium
dari 2 (dua) sample yang diujikan
menunjukkan angka yang sama-sama
tinggi yaitu dengan kandungan Cu 13.8
% (138.000 ppm ) dan 14,5 % (145.000
ppm). Warna limbah cair ini hijau
kehitaman karena kandungan tembaga
yang sangat tinggi. Jika diencerkan

warna cairan akan memudar dan tampak
berwarna biru jernih.
Pada pengamatan di lapangan,
masing – masing limbah dikelola hanya
untuk tujuan netralisasi. Pada limbah
yang bersifat asam, limbah dicampur
dengan susu kapur hingga netral (pH 7 –
8) dan dienapkan untuk mendapatkan
filtrate jernih.
Dampaknya, terdapat
banyak massa lumpur sebagai bagian dari
proses presipitasi logam. Larutan jernih
kemudian dilepas kelingkungan. Larutan
limbah yang bersifat alkali dinetralkan
untuk kemudian dibuang bersamaan
dengan
larutan
jernih
proses
pengendapan logam oleh susu kapur.
Hingga saat survey dan pengumpulan
data lapangan dilakukan, tidak ada upaya
untuk penggunaan kembali air jernih /
filtrate
CuCl2 + Ca(OH)2  Cu(OH)2 + CaCl2
4.2. Hasil pengamatan dan pengujian.
Tabel 1 di atas menunjukkan data
yang menghubungkan antara persen (%)
removal tembaga yang dapat diambil
atau disisihkan terhadap jenis elektroda
yang digunakan, juga terhadap lamanya
waktu proses elektrolisis maupun
terhadap jarak antar elektroda (anoda dan
katoda).
Hubungan antara persen (%)
removal tembaga terhadap jenis elektroda
yang digunakan pada variasi lamanya
waktu / durasi proses elektrolisis dapat
digambarkan pada grafik 1 dengan
mengambil kolom 1 dan kolom 4.
Dari grafik 1, grafik 2 dan grafik
3 di atas tampak bahwa sisa tembaga
dalam filtrate setelah proses elektrolisis
atau persentase removal tembaga (% R)
dalam limbah cair atau massa tembaga
yang terdeposit pada katoda akan
mengalami peningkatan seiring dengan
lamanya proses elektrolisis. Namun pada
akhirnya jumlah tembaga tersebut akan
konstan karena larutan tak lagi
mengandung ion tembaga.
Pada T = 1 hingga T = 10
elektrodeposisi tembaga telah mulai
tampak
dan
semakin
meningkat
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jumlahnya hingga T = 50 atau menit ke
50. Proses elektrolisis dihentikan
serentak pada T = 60 atau 60 menit sejak
dimulainya proses elektrolisis. Hal ini
dilakukan karena tidak ada lagi
peningkatan yang signifikan terjadi pada
deposit tembaga di katoda.
Massa
tembaga dalam larutan elektrolit telah
hampir habis pada masa tersebut.
Secara visual proses elektrolisis tembaga
dalam limbah cair industry PCB
ditunjukkan oleh terkumpulnya logam
tembaga
dengan
warna
kuning
kemerahan pada katoda dalam bentuk
sponge yaitu struktur tidak padat atau
banyak mengandung rongga. Massa ini
tampak semakin banyak seiring dengan
lamanya durasi elektrolisis hingga

mampu menghubungkan dua elektroda
yang dipasangkan.
Kumpulan massa tembaga pada
katoda ini suatu saat mampu membentuk
jembatan penghubung antara anoda dan
katoda (2 elektroda) yang dipasangkan,
namun hal ini tidak menimbulkan
hubungan arus pendek pada peralatan
proses karena bentuk massa tembaga
bukanlah tembaga murni sebagai logam
yang bagus sebagai suatu konduktor /
penghantar arus listrik. Struktur ini
memiliki rumus molekul Cu2O.
Karakteristik Cu2O yang memiliki
specific grafity 6,01 yang jauh lebih
rendah dari logam Cu yang memiliki
specific grafity yang tinggi 8,92
mengakibatkan
kemampuan
konduktornya juga terbatas sehingga
potensi terjadi arus pendek / korsleting
listrik pada alat sangat kecil.
Elektrodeposisi massa tembaga
pada limbah cair PCB menunjukkan
adanya hubungan antara arus listrik dan
perubahan massa kimia. Pada peristiwa
ini dikenal dengan hukum Faraday.
Bahwa proses elektrolisis mengikuti
hukum Faraday I.
Telah diulas dimuka bahwa
Hukum Faraday I membuktikan terdapat
hubungan antara reaksi kimia dan jumlah
total listrik yang melalui elektrolit.
Menurut Faraday, arus 1 Ampere
mengalir selama 96.496 detik ( 26,8 jam)
membebaskan 1,008 gram hidrogen dan
35,437 gram khlor dari larutan asam
khlorida encer. Seperti hasil yang
ditunjukkan bahwa 96.496 coulomb arus
listrik membebaskan satu satuan berat
ekivalen ion positif dan negatif. Oleh
sebab itu 96.496 coulomb atau kira-kira
96.500 coulomb yang disebut 1 Faraday
sebanding dengan berat 1 elektrokimia.
Untuk
menentukan
logam
yang
terdeposisi dengan arus dan waktu dapat
ditentukan
…. (1)
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Langkah
selanjutnya
adalah
mengalikan bilangan Faraday dengan
bilangan gram yang diendapkan oleh 1
Faraday
(gram
ekivalen),
maka
persamaannya menjadi:

. (2)

Dari Hukum Faraday Persamaan
(2) yang menyatakan jumlah logam yang
akan dielektrodeposisi pada katoda
dengan arus (Ampere) selama t detik
dapat dihitung secara teoritis.
Namun
pada
umumnya
perhitungan teoritis tidak tepat sama
dengan kondisi realita. Hal ini dapat
dilihat dalam table berikut dimana
elektrodeposisi
dilakukan
dengan
menggunakan logam stainless steel pada
jarak elektroda 2 cm dan kuat arus sekitar
0.13 A – 0.27 A :
Perbedaan jumlah atau massa
tembaga yang terendapkan pada katoda
ini adalah karena beberapa hal :
1. Massa Tembaga yang terelektrodeposisi pada menit ke 60 atau detik ke
3600 adalah karena massa yang
terelektrodeposisi pada t tersebut
hanya sekitar 95 % hingga 98 %.
2. Secara teoritis massa tembaga yang
terelektrodeposisi sekitar 68.7 mg,
namun hanya sekitar 32 mg yang
terelektrodeposisi secara realistis. Hal
ini diakibatkan karena ada sejumlah
energi listrik yang dialirkan dalam
elektrolit yang digunakan untuk
menguraikan
ikatan
ion
dan
melepaskan Cl2 pada anoda. Jumlah
Cl2 yang dilepaskan sekitar 61 mg.
Dan sejumlah energi listrik pula yang
digunakan
untuk
menaikkan
temperature larutan elektrolit. Data
lapangan
menunjukkan
bahwa
peningkatan
temperature
hingga
mencapai 62 C.

3. Effisiensi alat juga turut menentukan
massa
tembaga
yang
dapat
terelektrodeposisi
pada
katoda.
Effisiensi alat yang buruk hanya akan
mempertinggi
biaya
operasional
proses.
5. KESIMPULAN DAN SARAN.
Kesimpulan.
Reduksi cemaran Cu pada limbah
industri PCB khususnya proses etching
dapat
dilakukan
dengan
proses
elektrolisis dan menghasilkan deposit
tembaga dengan kemurnian sekitar 80 %
hingga 83 %. Elektroda SS dengan jarak
antar elektroda 1 cm memberikan hasil
removal tembaga (Cu) yang paling baik
dibandingkan
elektroda
besi
dan
aluminium yaitu dengan persentase (%)
removal sekitar 95,36 %. Sedangkan biaya
operasional proses elektrolisis untuk
pengolahan 30 liter mother liquor (limbah
pekat) dengan kadar Cu sekitar 13 % lebih
kurang Rp.33.840,Saran.
Terjadi perubahan temperature pada
larutan
sehingga
perlu
pengendalian
temperature larutan elektrolit. Sebaiknya juga
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
terhadap pemanfaatan elektroda besi karena
lebih ramah lingkungan.
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RECOVERY LIMBAH ALKALI PADA INDUSTRI RUMPUT LAUT SEBAGAI
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Abstrak
Pada proses produksi industri pengolahan rumput laut menjadi agar-agar,
menghasilkan limbah cair yang harus diolah sehingga tidak mencemari lingkungan.
Limbah cair tersebut akan bersifat alkali karena mengandung NaOH. Namun Disisi lain,
Natrium di butuhkan dalam kehidupan dan dapat direaksikan dengan bahan kimia /
senyawa lain sehingga menjadi bahan yang lebih berguna. Salah satu kemungkinannya
adalah dengan mereaksikan limbah yang mengandung NaOH dan CO2 akan menjadi
Na2CO3 (soda abu).
Telah dilakukan penelitian terhadap limbah cair industri rumput laut yang
mengandung NaOH dan direaksikan dengan gas CO2 . Hasil reaksinya adalah sebagai
berikut :
Na2CO3(s) + H2O(l)
CO2(g) + 2NaOH(aq)
Dengan memanfaatkan limbah Cair industri rumput laut dengan gas CO2 akan
didapatkan Na2CO3 . Berdasarkan hasil penelitian dengan 1 m3 limbah Cair Industri
Rumput laut yang mempunyai kadar NaOH awal 4 % dan direaksikan dengan CO2, maka
akan dihasilkan Na2CO3 : 52 gram.
Kata Kunci : Limbah Cair, Rumput Laut, NaOH, CO2
Abstract
The production process of seaweed processing industry into the jelly, would
produce wastewater that must be treated so it will not pollute the environment. The
wastewater will be alkaline because they contain NaOH. On the other hand, however,
Sodium is needed in daily life and can be treated with chemicals / other compounds that
become more useful materials. One possibility is by treating waste containing NaOH and
CO2 resulted Na2CO3 (soda ash).
It has been conducted a study of industrial wastewater containing seaweed NaOH
and reacted with CO2 gas. The result of the reaction is as follows:
CO2(g) + 2NaOH(aq)
Na2CO3(s) + H2O(l)
By utilizing the Liquid waste of seaweed industry with CO2 gas will be obtained
Na2CO3. Based on the results of the study with 1 m3 of Liquid waste from Seaweed
Industry having initial levels of 4% NaOH and reacted with CO2, it will produce Na2CO3:
52 grams.
Keywords : Wastewater, Seaweed, NaOH, CO2
1. PENDAHULUAN
Rumput laut dapat diproses
menjadi agar-agar, karaginan dan algin
yang berguna bagi industri makanan,
pasta gigi, kosmetik, tekstil, kulit, dan
lain-lain. Adanya kegunaan rumput laut

yang beraneka macam mengakibatkan
industri pengolahan rumput laut semakin
berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya peningkatan kapasitas produksi
rumput laut menunjukkan peningkatan,
dari 910.636 ton pada tahun 2005
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menjadi 1.079.850 ton pada tahun 2006.
demikian juga untuk tahun-tahun
berikutnya.
Salah satu jenis rumput laut yang
dikembangkan pada dunia industri adalah
jenis glacilaria dan Eucheuma spinosum.
dalam proses pengolahannya untuk
dijadikan agar-agar direndam terlebih
dahulu dengan Natrium Hidroksida
(NaOH) dengan konsentrasi 8-10 %
dalam 1000 cc air. Setelah itu rumput
laut diproses lebih lanjut untuk menjadi
agar-agar, sedangkan bekas rendaman
larutan NaOH akan dibuang. Larutan
NaOH yang dibuang ke lingkungan
tersebut bersifat yang bersifat basa, akan
menurunkan kualitas badan air, bersifat
toxic untuk makhluk hidup di perairan
dan mencemari lingkungan bila tidak
terolah dengan baik.
Sesuai dengan peraturan Kep
Men LH No. 122/ 2004 bahwa setiap
industry diwajibkan untuk mengolah
limbah yang dihasilkan, maka umumnya
industri
membangun
Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk
mematuhi peraturan tersebut. Padahal,
biaya
yang
dibutuhkan
untuk
pembangunan IPAL sangatlah besar
sehingga industry pengolahan rumput
laut skala kecil-menengah rata-rata
belum memiliki IPAL. Alternatif
pengolahan limbah yang dapat digunakan
selain membangun IPAL adalah dengan
memanfaatkan kembali limbah tersebut
(reuse).
Limbah industry pengolahan
rumput laut yang mengandung NaOH.
Sedangkan
untuk
NaOH
sendiri
merupakan basa kuat yang dapat
direaksikan dengan bahan kimia /
senyawa lain sehingga menjadi bahan
yang lebih berguna. Salah satunya adalah
untuk membuat Na2CO3. Sehingga ada
kemungkinan untuk membuat Na2CO3
dengan mereaksikan
limbah
cair
pengolahan
rumput
laut
yang
mengandung NaOH dan CO2.
Dengan latar belakang tersebut,
Baristand Industri Surabaya mencoba
melakukan penelitian untuk recovery

limbah alkali pada industri rumput laut
menjadi Na2CO3.
Tujuan dari penelitian ini adalah
mengolah limbah industri pengolahan
rumput laut yang mengandung NaOH
menjadi Na2CO3. Sasarannya dari hasil
penelitian yang didapatkan, maka
diharapkan dapat memberikan alternatif
pengolahan limbah yang murah dan
efisien untuk industri pengolahan rumput
laut.
Adapun ruang lingkup penelitian
ini adalah :
 Limbah cair yang digunakan berasal
dari industry pengolahan rumput laut
yang mengandung NaOH yaitu agaragar
 Penelitian dilakukan dalam skala
laboratorium
2. TINJAUAN PUSTAKA
Rumput laut yang banyak
dimanfaatkan adalah dari jenis ganggang
merah karena mengandung agar-agar,
kariginan, porpiran, maupun furcelaran.
Salah satu jenis rumput laut dari
ganggang merah adalah Glacilaria dan
Eucheuma spinosum yang dimanfaatkan
dalam produksi agar-agar.
Masyarakat pada
umumnya
mengenal agar-agar dalam bentuk tepung
yang
biasanya
digunakan
untuk
pembuatan pudding. Akan tetapi,
sebenarnya agar-agar merupakan asam
sulfanik, yaitu ester dari galakto linear
dan diperoleh dengan mengekstraksi
ganggang agarophyte (ganggang yang
mengandung agar-agar). Telah diketahui,
agar-agar bersifat tidak larut dalam air
dingin, tetapi larut dalam air panas.
Rumus bangun agar-agar :

Gambar 2.1 Rumus bangun agar-agar
Rumus molekul : (C12H14O5(OH)4)n
Proses pengolahannya adalah
sebagai berikut :
• Rumput laut (Gracilaria) dicuci
supaya lebih bersih.
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•

Setelah dicuci bersih direndam dalam
kaporit 0,25% selama 4–6 jam sambil
diaduk. Setelah direndam dicuci
kembali untuk menghilangkan bau
kaporit, kamudian direndam dalam
asam sulfat encer 10% sampai lunak.
• Rumput laut hasil rendaman diekstrak
dengan sodium hidroksida (NaOH)
dimasak dengan menambahkan air
dalam
suatu
tangki
pemasak.
Pemasakan dilakukan selama 4–8 jam
sambil diaduk sampai merata.
• Setelah rumput laut hancur semua,
dilakukan
pemisahan
melalui
penyaringan dengan filter press.
Filtrat
ditampung,
kemudian
didinginkan selama lebih kurang 7
jam (sampai membeku).
• Hasil pembekuan dihancurkan dan
dipress dengan menggunakan kain.
Hasil pengepresan adalah agar-agar
dalam bentuk lembaran dengan
ukuran sekitar 40× 30 cm.
• Lembaran agar-agar diangin-anginkan
kemudian dijemur di bawah sinar
matahari sampai kering. Lembaran
agar-agar
yang
sudah
kering
dihancurkan
dangan
mesin
penghancur
Agar-agar
hancur
dimasukkan ke mesin pembuat bubuk
(mill) sehingga diperoleh agar-agar
powder yang berwarna putih. Dapat
ditambahkan vanili untuk menambah
aroma. (Sri Istini)
Dari uraian proses tersebut,
limbah cair dihasilkan pada proses
washing dan filtrasi. Limbah cair yang
dikeluarkan dari proses pencucian
mempunyai pH sangat tinggi yaitu
berkisar 12-13, serta memiliki kandungan
organic dan padatan terlarut yang tinggi
pula (sedayu et al, 2007 dalam yuli
wibowo, 2012). pH yang tinggi,
disebabkan oleh pemakaian NaOH dalam
proses produksinya.
NaOH merupakan basa kuat, yang
mempunyai banyak kegunaan. Salah
satunya adalah sebagai bahan penyerap
CO2. Proses penyerapan CO2 dengan
NaOH tergolong proses absorbs, dimana
Absorbsi merupakan salah satu proses
pemisahan
dengan
mengontakkan

campuran gas dengan cairan sebagai
penyerapnya. (anonym). Absorbsi CO2 ke
dalam larutan NaOH dapat dilukiskan
sebagai berikut :
CO2(g) + NaOH(aq

NaHCO3 (aq)

NaOH(aq) + NaHCO3

Na2CO3(s) + H2O

CO2(g) + 2NaOH(aq)

Na2CO3(s) + H2O(l)

Dari reaksi tersebut menghasilkan
Na2CO3 (soda abu). Natrium Karbonat /
Na2CO3 (juga dikenal sebagai washing
soda atau soda abu) adalah garam
natrium dari asam karbonat. Biasanya
berberupa bubuk putih dan dalam
penggunaan sehari-hari sebagai pelunak
air. Pembuatan Na2CO3 dapat diekstraksi
dari abu macam-macam tanaman, namun
untuk skala besar disintesis dari garam
dan kapur yang dikenal sebagai proses
solvay.
Di Eropa dan tempat lain sampai
awal abad 19, beberapa "halohytic"
spesies tanaman dan jenis rumput laut
dapat diolah untuk menghasilkan suatu
bentuk tidak murni dari Natrium
karbonat. Tanaman tanah (biasanya
glassworts atau saltworts) atau rumput
laut,
dipanen,
dikeringkan,
dan
dibakar. Abu kemudian dicuci dengan air
untuk membentuk larutan alkali. Larutan
ini direbus kering untuk membuat produk
akhir, yang disebut "soda abu”.
Konsentrasi Natrium karbonat dalam abu
soda yang terbuat dari tanaman
bervariasi, mulai dari 2-3 persen
tergantung dari jenis rumput laut sampai
30 persen yang diproduksi dari tanaman
saltwort di Spanyol. (Putra Albi, 2012).
3. BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan bahan yang digunakan
untuk percobaan adalah:
- Bahan kimia untuk analisa pengujian
dan percobaan, terdiri atas : CaCO3,
NH3, gas CO2, NaOH, NaCl,
Aquadest, Na2SO4, H2SO4, CaO
- Bahan utama yang berupa limbah
industri pengolahan rumput laut.
Peralatan
Alat yang digunakan
untuk
percobaan adalah :
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a. Peralatan untuk pengambilan sampel,
percobaan pendahuluan dan analisa
hasil uji
Terdiri atas : erlemeyer, gelas ukur,
biuret, pipet, pH meter, termometer,
AAS, magnetic stirrer, gayung,
drigen, botol kaca, dan lain-lain
b. Peralatan untuk pembuatan Na2CO3
Terdiri atas : Tangki bahan baku,
tangki proses, diffuser, flowmeter,
tangki sedimentasi, pompa, tangki
penampung, assesoris perpipaan

• Apabila, terdapat endapan putih, maka
itu adalah Na2CO3 yang terbentuk
• Saring dan hitung massa Na2CO3
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Limbah industri rumput laut,
diambil
dari
beberapa
industri
pengolahan agar-agar yang menggunakan
NaOH dalam
proses produksinya.
Adapun
karakteristik limbah cair
industri rumput laut tersebut adalah
sebagai berikut :
Tabel 1 Karakteristik Limbah Cair
NO
1
2
3

Metode Kerja
Metode untuk mengubah limbah
industry pengolahan rumput laut menjadi
Na2CO3 adalah dengan menghembuskan gas CO2 ke dalam limbah industry
rumput laut sesuai dengan perhitungan
stokiometri dan ditunjang dari literature
yang ada. Percobaan tersebut dilakukan
dalam skala
laboratorium dengan
berbagai variable, hasil dari penelitian
tersebut dianalisa kandungan Na2CO3,
Na yang tereduksi dan CO2 yang
terserap.
Prosedur kerja :
• Ambil limbah cair industri pengolahan
rumput laut yang menggunakan
NaOH dalam proses produksinya.
• Analisa karakteristik limbah cair
tersebut
• Atur kecepatan alir CO2 sebesar 0,7
m/s
• Hembuskan CO2 kedalam limbah cair
dan amati perubahannya

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PARAMETER
UJI
NaCl
N total
Kalium dioxida
K2O
P2O5 total
TDS
TSS
BOD
COD
Cl2
Pb
Cu
Zn
Cd
Fe
Mg
Mn
Ca
Hg
Na
K
Si
Kalium
(sbg K2O)
Cl
Co
Amonia NH4
As
pH

SAT

HASIL
UJI
(A)

HASIL
UJI
(B)

%
%

0,61
0,03

0,44
0,03

%

0,57

0,18

%
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/lt
mg/lt
mg/kg

0,002
352
404
18,12
66,25
0,09
0,58
0,15
0,23
< 0,001
< 0,005
8,05
< 0,01
0,99
0,002
7,57
2,85
10,28

0,002
1685,25
110,25
13
64
0,24
1,12
< 0,01
0,32
0,32
< 0,005
2,47
< 0,01
1,94
0,002
0,057
5,54
2,52

%

3,43

6,68

%
mg/lt
%
mg/lt

0,37
< 0,01
0,004
< 0,005
8,82

9,27
0,01
0,005
< 0,005
9,9

Bila dibandingkan dengan baku
mutu limbah cair industri agar-agar
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No. 12 Tahun
2008,maka parameter TSS dan TDS
melampaui baku mutu (Tabel 2).
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Tabel 2 Perbandingan Dengan Baku Mutu
Parameter

Satuan

(A)

(B)

BOD
COD
TSS
Amonia
(NH3-N)
Clor

mg/l
mg/l
mg/l

18,12
66,25
404

13
64
110,25

Baku
Mutu
100
250
100

mg/l
mg/l

0,004
0,09

0,005
0,24

5
1

Adanya TSS yang melebihi baku
mutu
tersebut,
mengakibatkan
pencemaran terhadap lingkungan yang
terbuangi limbah. Dalam hal ini, adalah
badan air penerima misalnya sungai.
Kualitas sungai akan menurun, tentunya
akan menggangu kestabilan ekosistem.
Untuk itu diperlukan Instalasi pengolah
Limbah (IPAL), namun permasalahannya
adalah
biaya
pembangunan
dan
perawatan IPAL tidaklah sedikit.
Pengelolaan limbah cair dengan cara
memanfaatkan kembali adalah salah satu
upaya untuk mengelola limbah yang
berprinsip produksi bersih. Maka
selanjutnya
dilakukan
pemanfaatan
kembali limbah cair yang masih banyak
mengandung NaOH untuk menghasilkan
Na2CO3 yang dengan
mereaksikan
limbah cair tersebut dengan gas CO2.
Hal tersebut didasarkan pula dari hasil
analisa karakteristik limbah yang tampak
pada derajat keasaman (pH) limbah
cenderung bersifat basa. Hal ini
disebabkan adanya pemakaian NaOH
dalam proses produksinya.
Limbah cair diambil dari proses
perendaman
dengan
kosentrasi
kandungan NaOH 4 % dan direaksikan
dengan gas CO2 dengan laju alir sebesar
0.7 m/s, sehingga membentuk Na2CO3
sesuai dengan pembentukan reaksi
berikut :
CO2(g) + 2NaOH(aq)

Na2CO3(s) + H2O(l)

Berdasarkan
hasil penelitian
dalam setiap meter kubik limbah cair
industry rumput laut dengan kadar NaOH
sekitar 4 % jika direaksikan dengan gas
CO2 makan akan didapatkan sekitar 53
gram Na2CO3.
Analisa Teknoekonomi
Berdasarkan perhitungan dari
biaya pengolahan air limbah yang

bersifat organic, maka didapatkan bahwa
air limbah dengan beban pencemaran
BOD : 3,5 kg/ m3 supaya aman bagi
lingkungan atau nilainya tidak melebih
Baku Mutu sesuai peraturan perudang2
an, maka diperlukan biaya berkisar Rp
20.000.000 sampai 30.000.000 (diambil
nilai rata rata Rp.25.000.000 ) tiap meter
kubiknya. Sehingga dapat dibandingkan
jika beban BOD 4,5 kg/ m3 maka biaya
yang akan dikeuarkan sebesar (4,5/ 3,5)
x Rp. 25.000.000 = Rp 32,142,857.14
tiap meter kubik nya. Namun jika
dilakukan pemanfaatan kembali menjadi
produk Na2CO3, maka akan dihasilkan
53 gram yang dapat dijual kembali.
Dengan penerapan prinsip-prinsip
minimisasi limbah maka diharapkan
terjadinya dampak lingkungan sekecil
mungin, namun jika memang limbah
sudah terjadi maka sekecil apapun
dampaknya
haruslah
mendapatkan
penanganan yang memang memerlukan
biaya.
Dengan salah satu pertimbangan
tersebut serta sebagai perwujudan rasa
tanggung jawab pengelolaan yang baik
dari dampak kegiatan industri/ unit
usaha, maka sekecil apapun limbah yang
dihasilkan
haruslah
mendapatkan
perhatian untuk mengolahnya.
Keberadaan Teknologi proses pembuatan
limbah cair rumput laut dengan
menggunakan larutan NaOH , berpeluang
sebagai :
• Suatu sarana yang dapat dimanfaatkan
untuk melakukan penelitian dan
pengembangan inovasi teknologi
penanggulangan & pengolahan limbah
cair industri rumput laut.
• Bahan kajian bagi industri / unit usaha
yang belum mempunyai teknologi
proses, serta sebagai sarana promosi
kemampuan
Baristand
Industri
Surabaya
dalam
penanganan
pengelolaan limbah industri.
5. KESIMPULAN
Kesimpulan
 Dengan memanfaatkan limbah cair
ind rumput laut dengan gas CO2 akan
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didapatkan Na2CO3 sehingga tidak
mencemari lingkungan
 Dengan basis 1m3 limbah cair industri
rumput laut dengan kadar NaOH 4 %,
akan dihasilkan Na2CO3 52 gram
Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut dengan tipe reaktor yang berbeda
dan dengan memanfaatkan gas CO2 yang
merupakan hasil kegiatan dari industri.

8.

9.
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UJI BAKTERI STAPHILOCOCCUS AUREUS DAN BACILLUS CEREUS PADA
PRODUK MI INSTAN YANG BEREDAR DIPASARAN
Sri Maryati, Lutfi Amanati, Mya Sukmawati, Anissa
Kontak Person
Lutfi Amanati
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya
Telp: 031-8410054, Fax: 031-8410480, E-mail: baristandsurabaya@kemenperin.go.id
Abstrak
Telah dilakukan penelitian pengujian bakteri Stapilococcus aureus dan Bacillus
cereus pada produk mi instan yang beredar dipasaran. Diambil 15 sample mi instan
berbeda merk dan rasa dan dari 15 sample mi instan yang di sampling di pasaran,
hasilnya bakteri stapilococcus 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 : Stapilococcus aureus, Bacillus cereus
Abstract
It has been conducted a research on Stapilococcus Aureus and Bacillus Cereus
Bacteria testing in instant noodle products on the market. It has been taken 15 samples
from different brands and flavours of instant noodle, and the result there were no
stapilococcus aureus bacteria. Bacillus cereus bacteria test were also conducted on 15
samples of instant noodles and it shows there were two samples containing the bacteria
Bacillus cereus 7 x 102 colonies/g and 9 x 102 colonies/g , both of them were below the
required limited of maximum requirement 1 x 103 colonies/g
Keywords : Stapilococcus aureus, Bacillus cereus
1. PENDAHULUAN
Mi instan merupakan salah satu
makanan terfavorit warga Indonesia. Bisa
dipastikan hampir setiap orang telah
mencicipi mi instan atau mempunyai
persediaan mi instan di rumah. Bahkan
tak jarang orang membawa mi instan saat
ke luar negeri sebagai persediaan
’makanan lokal” jika makanan di luar
negeri tidak sesuai selera
Menurut sejarahnya, mi instan
mula-mula tercipta di Jepang pada
Perang Dunia II. Waktu itu tujuan
penciptaan mi instan adalah untuk
memenuhi logistik perang. Syarat
rangsum perang adalah sesuatu yang
praktis, tahan lama disimpan, dan mudah
disiapkan. Satu takaran saji mi instan
yang berjumlah 80 gram mampu
menyumbang energi sebesar 400 kkal,

yaitu sekitar 20 persen dari total
kebutuhan energi harian (2.000 kkal).
Energi yang disumbangkan dari minyak
berjumlah sekitar 170-200 kkal.
Tepung terigu merupakan bahan
dasar pembuatan mie. Tepung terigu
diperoleh dari biji gandum (Triticum
vulgare) yang digiling. Tepung terigu
berfungsi membentuk struktur mie,
sumber
protein
dan
karbohidrat.
Kandungan protein utama tepung terigu
yang berperan dalam pembuatan mie
adalah gluten. Gluten dapat dibentuk dari
gliadin (prolamin dalam gandum) dan
glutenin. Protein dalam tepung terigu
untuk pembuatan mie harus dalam
jumlah yang cukup tinggi supaya mie
menjadi elastis dan tidak rapuh sewaktu
proses produksinya. Bahan-bahan lain
yang digunakan antara lain air, garam,
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bahan pengembang, zat warna, bumbu
dan
telur
Bahan-bahan penolong yang digunakan
dalam proses pembuatan mie instan
adalah air yang berfungsi sebagai media
pencampur dan pelarut garam. Garam
berperan
dalam
memberi
rasa,
memperkuat tekstur mie, meningkatkan
fleksibilitas dan elastisitas mie, serta
mengikat air. Bahan utama dalam
pembuatan mie adalah tepung terigu,
tetapi
pada
kenyataannya
dalam
pembuatan mie juga digunakan tepung
pensubstitusi sebagai pengganti tepung
terigu, sehingga penggunaan tepung
terigu
bisa
dikurangi.
Tepung
pensubstitusi yang biasa ditambahkan
adalah tepung tapioka, tepung singkong
dan tepung beras
2. TINJAUAN PUSTAKA
Staphilococcus aureus adalah
bakteri bola berpasang pasangan atau
seperti buah anggur dengan diameter 0.8
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
menyebabkan
gastroenteritis atau radang lapisan
saluran usus.
Bacillus ceeus 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)
Mi instan merupakan salah satu
makanan terfavorit warga Indonesia. Bisa
dipastikan hampir setiap orang telah
mencicipi mi instan atau mempunyai
persediaan mi instan di rumah. Bahkan
tidak jarang orang membawa mi instan
saat ke luar negeri sebagai persediaan
"makanan lokal" jika makanan di luar
negeri tidak sesuai selera. 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
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
76

PROSIDING DISEMINASI HASIL LITBANG BARISTAND INDUSTRI SURABAYA

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.
3. BAHAN DAN METODA
3.1 Bahan dan alat yang digunakan
Bahan untuk uji Staphilococcus
aureus:
a. Baird Parker Agar (BPA)
b. Brain Heart Infusion Broth (BHIB)
c. Coagulase Plasma (Rabbit) dengan
EDTA
d. Larutan
Butterfield’s
Phosphate
Buffered (BPB)
e. Staphilococcus aureus ATCC 25923
(Lypo disk)
Bahan untuk uji Bacillus cereus
a. Mannitol-egg yolk-polymyxine agar
(MYP)
b. Egg yolk emulsion sterile
c. Bacillus cereus selective supplement
Larutkan 21.5 g media MYP(a)
dalam 450 mL aquadest, autoclave 15
menit pada suhu 121oC. Dinginkan kirakira 45-50oC kemudian tambahkan 50
mL egg-yolk emulsion steril (b) dan 1
vial Bacillus cereus selective supplement
(c) campur sampai homogen, kemudian
tuang ke petri
d. Butterfield’s
phosphate
buffered
(BPB) dilution water
e. Bacillus cereus ATCC 11778 (Lypo
disk)
Peralatan yang digunakan

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

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

3.2 Metoda yang digunakan
Tahapan awal penelitian ini
adalah melakukan verifikasi metode uji
bakteri Staphilococcus aureus dan
Bacillus cereus yang meliputi uji presisi
dan dan uji % recoveri, dilanjutkan
dengan uji bakteri Staphilococcus aureus
dan Bacillus cereus pada produk mi
instan yang beredar dipasaran
Cara Uji Staphilococcus aureus
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.

Cara kerja
 Pipet 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)
 Sebarkan 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
 Inkubasikan pada suhu 35oC selama
45 jam sampai dengan 48 jam
 Pilih cawan petri yang mengandung
20 koloni sampai dengan 200 koloni
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dan hitung koloni yang diduga sebagai
Staphilococcus 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
Uji koagulasi
 Pindahkan 5 koloni sampai dengan 10
koloni yang diduga sebagai S.aureus
ke dalam tabung berisi 0.2 mL sampai
dengan 0,3 mL BHIB
 Inkubasikan pada suhu 350C selama
18 jam sampai dengan 24 jam
 Tambahkan plasma koagulase kelinci
sebanyak 0,5 mL ke dalam biakan
BHIB dan campur
 Inkubasikan
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
 Amati ada tidaknya koagulasi. Bila
tidak terjadi koagulasi, lanjutkan
inkubasi pada suhu kamar selama 24
jam, dan amati kembali ada tidaknya
koagulasi
 Ratakan 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
Perhitungan
Staphilococcus aureus (koloni/g) = 𝑛𝑛 ×
𝐵𝐵
× 𝐹𝐹
𝐴𝐴
Keterangan :
n : adalah jumlah koloni, dinyatakan
dalam koloni 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 ratarata koloni yang dipakai

Cara Uji Bacillus cereus
• 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
• Cara kerja

Buat tingkat pengenceran dari 10-2
sampai
dengan
10-6
dengan
memindahkan 10 mL contoh yang
telah dihomogenkan ke dalam 90 mL
larutan pengencer, aduk dengan kuat
dan lanjutkan ke pengenceran 10-6

Inokulasi sebanyak 0,1 mL masingmasing tingkat pengenceran (termasuk
1:10) menggunakan batang penyebar
steril diatas permukaan media agar
MYP, lakukan secara duplo

Inkubasikan media agar MYP pada
suhu 30oC selama 24 jam

Amati koloni yang dikelilingi oleh
zona endapan yang menunukkan
bahwa
B.cereus
menghasilkan
lecithinase berwarna merah muda.
Warnanya akan menjadi lebih jelas
apabila inkubasi dilanjutkan

Jika warna merah muda tidak jelas ,
lanjutkan inkubasi selama 24 jam lagi
sebelum pehitungan koloni

Pilih media yang mengandung 15
koloni sampai dengan 150 koloni
eosin
merah
muda
penghasil
lecithinase

Beri tanda di bagian dasar cawan petri
berdasarkan zona yang terbentuk

menggunakan pena penanda untuk
memudahkan
perhitungan
dan
penjumlahan koloni B. Cereus

Ambil 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
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Uji media modified VP
 Inkubasikan B cereus dalam media
miring NA selama 24 jam pada suhu
300C
 Pindahkan 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.
 Inokulasikan suspensi biakan dengan
ose 3 mm ke dalam 5 ml media VP
dalam tabung
 Inkubasi 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%
 Aduk dan tambahkan sedikit kristal
kreatin
 Amati setelah didiamkan selama 1 jam
pada suhu ruang
 Uji media modified VP positif apabila
terbentuk warna merah muda atau
violet
Verifikasi metode Uji Stapilococcus
aureus dan Bacillus cereus
 Persiapan matrik sampel
Stapilococcus aureus dan Bacillus
cereus
• Secara aseptik, timbang 25 g sampel
(mi instan) dalam kantong plastik dan
tambahkan 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
• Distribusikan larutan matrik sampel
kedalam tabung tabung reaksi steril
dengan rincian sebagai berikut :
 7 tabung
larutan matrik sampel
masing-masing
10
mL (tanpa
dicemari, disebut sampel negatip)

 7 tabung larutan matrik sampel
masing-masing 9 ml + 1 ml spike
(sampel yang dicemari, disebut
sampel positip)
7
tabung
larutan
butterfield’s
phosphate buffered steril masingmasing 9 mL +1 mL cemaran, disebut
kontrol positip
 Pelaksanaan verifikasi
• Kerjakan seperti pada Cara Uji
Stapilococcus aureus dan Bacillus
cereus untuk sampel negatip yaitu
sampel tanpa tambahan apapun (tanpa
dicemari mikroba baku).
• Kerjakan seperti pada Cara Uji
Stapilococcus aureus dan Bacillus
cereus untuk sampel positip .
• Kerjakan seperti pada Cara Uji
Stapilococcus aureus dan Bacillus
cereus untuk kontrol positip.
Hitung jumlah koloni bakteri S.
aureus dan B.cereus masing-masing
kelompok, kemudian hitung presisinya
dengan rumus :
∑[(log 𝑎𝑎−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/𝑥𝑥1]2

RSD = �

2𝑛𝑛

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
 Hitung juga % recovery (R) dengan
rumus :
𝐴𝐴 − 𝐵𝐵
× 100%
𝐶𝐶
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
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Verifikasi Stapilococcus aureus
Hasil uji presisi pada sampel negatip
0,3 mL

0,3 mL

0,4 mL

Σ Simplo
(koloni/mL)

S1

0

0

0

0

0

0

0

0

S2

0

0

0

0

0

0

0

0

S3

0

0

0

0

0

0

0

0

S4

0

0

0

0

0

0

0

0

S5

0

0

0

0

0

0

0

0

S6

0

0

0

0

0

0

0

0

S7

0

0

0

0

0

0

0

0

Simplo

Kode

0,3 mL

0,3 mL

0,4 mL

Σ Duplo
(koloni/mL)

Duplo

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.
Hasil uji presisi pada sampel positip
0,3 mL

0,3 mL

0,4 mL

Σ Simplo
(koloni/mL)

S1+C

52

40

78

170

40

65

66

171

S2+C

58

52

72

182

43

58

61

162

S3+C

37

42

81

160

42

42

75

159

S4+C

40

41

80

161

47

53

67

167

S5+C

39

58

82

179

49

43

67

159

S6+C

43

49

79

171

43

49

60

152

S7+C

45

50

74

169

50

53

62

165

Simplo

Kode

0,3 mL

0,3 mL

0,4 mL

Σ Duplo
(koloni/mL)

Duplo

Rerata jumlah koloni pada sampel positip 166 koloni/mL
Dari hasil uji tersebut, kemudian dihitung RSD nya akan diperoleh hasil sebagai
berikut
Perhitungan RSD untuk sampel positip
Kode

log Σ Simplo
(loga)

log Σduplo
(log b)

Rerata

selisih

Selisih/rerata

(Selisih/rerata)2

S1+C

2,230448921

2,23299611

2,231723

-0,00255

-0,001141356

1,30269E-06

S2+C

2,260071388

2,209515015

2,234793

0,050556

0,022622395

0,000511773

S3+C

2,204119983

2,201397124

2,202759

0,002723

0,001236113

1,52798E-06

S4+C

2,206825876

2,222716471

2,214771

-0,01589

-0,007174825

5,14781E-05

S5+C

2,252853031

2,201397124

2,227125

0,051456

0,023104184

0,000533803

S6+C

2,23299611

2,181843588

2,20742

0,051153

0,023172992

0,000536988

S7+C

2,227886705

2,217483944

2,222685

0,010403

0,004680267

2,19049E-05

Jumlah

0,001658777
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RSD =
0,001658777

RSD = �

2×7

RSD = 0,010885
CV = RSD x 100%
= 1,0885%
Syarat : RSD = maks : 0.1 ( ideal < 0.02)
CV = maksimum 10%
Hasil uji presisi pada kontrol positip

0,3 mL

0,3 mL

0,4 mL

Σ Simplo
(koloni/mL)

C1

57

57

76

190

53

60

78

191

C2

58

59

76

193

58

59

77

194

C3

56

55

78

189

60

61

75

196

C4

50

64

78

192

62

63

74

199

C5

66

60

70

196

54

55

80

189

C6

63

63

69

195

56

59

79

194

C7

57

54

80

191

50

53

92

195

Simplo

Kode

0,3 mL

0,3 mL

0,4 mL

Σ Duplo
(koloni/mL)

Duplo

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

log Σ Simplo
(log a)

log ΣDuplo
(log b)

Rerata
(X1)

selisih

Selisih/rerata

(Selisih/rerata)
2

C1

2,278753601

2,281033367

2,2798935

-0,0022798

-0,000999944

9,99888E-07

C2

2,285557309

2,28780173

2,2866795

-0,0022444

-0,00098152

9,63381E-07

C3

2,276461804

2,292256071

2,2843589

-0,0157943

-0,006914092

4,78047E-05

C4

2,283301229

2,298853076

2,2910772

-0,0155518

-0,006788007

4,6077E-05

C5

2,292256071

2,276461804

2,2843589

0,01579427

0,006914092

4,78047E-05

C6

2,290034611

2,28780173

2,2889182

0,00223288

0,000975518

9,51636E-07

C7

2,281033367

2,290034611

2,285534

-0,0090012

-0,003938355

1,55106E-05

Jumlah

0,000160112
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% Recoveri uji S aureus
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
=
× 100%
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

RSD =
0,000160112

RSD = �

2×7

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

166−0

= 193 × 100% = 86% ( > 70%)
Syarat % recoveri > 70%
Dari hasil uji presisi , baik pada
sampel negatip, sampel positip maupun
kontrol positip hasil RSD nya < 0,02 dan
% recoverinya > 70% berarti metode uji
Staphilococcus aureus bisa digunakan .

4.2 Verifikasi bakteri uji Bacillus cereus
Hasil uji presisi pada sampel negatip (B cereus)

Kode

Simplo

Duplo

Rerata

S1

0

0

0

S2

0

0

0

S3

0

0

0

S4

0

0

0

S5

0

0

0

S6

0

0

0

S7

0

0

0

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
Hasil uji presisi pada sampel positip
Kode

Simplo
(koloni/0,1mL)

Duplo
(koloni/0,1mL)

Simplo
(koloni/mL)

Duplo
(koloni/mL)

Rerata
(koloni/mL)

S1+C

100

102

1000

1020

1010

S2+C

98

106

980

1060

1020

S3+C

109

98

1090

980

1035

S4+C

107

99

1070

990

1030

S5+C

105

102

1050

1020

1035

S6+C

102

101

1020

1010

1015

S7+C

104

99

1040

990

1015

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

log Simplo

log Duplo

Rerata

selisih

(Selisih/rerata)2

Selisih/rerata

S1+C

3

3,0086002

3,0043001

-0,0086002

-0,002862621

8,1946E-06

S2+C

2,9912261

3,0253059

3,008266

-0,0340798

-0,011328716

0,00012834

S3+C

3,0374265

2,9912261

3,0143263

0,04620042

0,015326948

0,000234915

S4+C

3,0293838

2,9956352

3,0125095

0,03374858

0,011202814

0,000125503

S5+C

3,0211893

3,0086002

3,0148947

0,01258913

0,004175644

1,7436E-05

S6+C

3,0086002

3,0043214

3,0064608

0,0042788

0,001423201

2,0255E-06

S7+C

3,0170333

2,9956352

3,0063343

0,02139814

0,007117686

5,06615E-05

Jumlah

0,000567076

RSD =
0,000567076

RSD = �

= 0,006364386

2×7

CV = RSD x 100%
= 0,6364386 %
Syarat : RSD = maks : 0.1 ( ideal < 0.02)
CV = maksimum 10%
Hasil uji presisi 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:
Perhitungan RSD untuk kontrol positip
Kode

log Simplo

log Duplo

Rerata

selisih

Selisih/rerata

(Selisih/rerata)2

C1

3,041392685

3,0211893

3,031291

0,020203

0,006664944

4,44215E-05

C2

3,146128036

3,13353891

3,139833

0,012589

0,004009489

1,6076E-05

C3

3,176091259

3,10720997

3,141651

0,068881

0,021925191

0,000480714

C4

3,139879086

3,13353891

3,136709

0,00634

0,002021283

4,08559E-06

C5

3,096910013

3,08990511

3,093408

0,007005

0,002264461

5,12778E-06

C6

3,100370545

3,06445799

3,082414

0,035913

0,011650788

0,000135741

C7

3,037426498

3,04921802

3,043322

-0,01179

-0,003874557

1,50122E-05

Jumlah

0,000701178
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% recoveri uji B cereus
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

=

RSD =

0,000701178

RSD = �

=

2×7

RSD = 0,007077015
CV = RSD x 100% = 0,7077015%
Syarat : RSD = maks : 0.1 ( ideal < 0.02)
CV = maksimum 10%

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

1023−0
1253

× 100%

× 100% = 81,64 % ( > 70%)

Syarat % recoveri > 70%
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

4.3 Hasil Uji bajteri Stapilococcus aureus dan Bacillus cereus
Hasil uji bakteri Staphilococcus aureus pada produk mi insan yang beredar dipasaran
pada media Baird Parker
1

0,3 mL
0

Simplo
0,3 mL
0

0,4 mL
0

Σsimplo
(koloni/mL)
0

0,3 mL
0

Duplo
0,3 mL
0

0,4 mL
0

Σduplo
(koloni/mL)
0

Rerata
(koloni/g)
0

2

26

32

39

97

30

30

43

103

1000

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

1

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

20

23

30

73

26

22

40

88

805

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kode

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 Staphilococcus 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 Staphilococcus
aureus. Menurut SNI 7388:2009 (Batas
maksimum cemaran mikroba dalam
pangan) untuk
mi instan batas
maksimum untuk Staphilococcus aureus
adalah 1 x 103 koloni/g
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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

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. Pada uji 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 7388:2009
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil dan pembahasan dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Pada
verifikasi
metode
uji
Staphilococcus 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

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

2. Hasil uji dari 15 sampel mi instan
yang
disampling
di
pasaran
menunjukan tidak adanya bakteri
Staphilococcus 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
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