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Abstrak 

 
Kawasan kota tua Jakarta merupakan salah satu kawasan kota tua di Indonesia yang telah melalui 
tahapan pembangunan dan memiliki sejumlah bagian kawasan kota bersejarah, diantaranya 
adalah kawasan Plaza Fatahillah yang memiliki keunikan sendiri, yakni sebuah kawasan kota yang 
pada masa pembentukannya merupakan kawasan yang didalamnya berderet bangunan-bangunan 
dengan berbagai fungsi publik, pada perkembangannya kawasan kota tua ini sempat mengalami 
penurunan aktivitas kawasan kota, tetapi dalam periode satu dekade terakhir ini ada 
kecenderungan peningkatan aktivitas kota di kawasan ini serta adanya upaya perbaikan kawasan 
dari berbagai pihak untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan konservasi yang bisa 
mengembalikan citra kota seperti pada awalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 
bagaimana melihat perubahan citra kawasan kota berbasiskan kawasan bersejarah, sehingga 
dapat dilihat perubahan citranya, tidak hanya dilihat dari faktor fisik kawasan, tetapi juga dari faktor 
pelaku ruangnya. Paradigma induktif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan 
fenomenologi,  Teori-teori citra kawasan kota yang dipakai hanya sebagai asumsi awal yang 
terkait dengan fenomena di lapangan. Selanjutnya, kerangka dasar teori citra kawasan kota 
diformulasikan dalam penyusunan penelitian ini. Paradigma induktif digunakan dalam metode 
penelitian ini dengan pendekatan fenomenologi (berawal dari fenomena yang terjadi di lapangan), 
tidak mengarah pada positivistik. Teori dasar citra kota yang muncul hanya sebagai asumsi awal 
yang terkait dengan fenomena di lapangan yang telah diamati pada awal proses, dari hasil 
penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu ruang yang membentuk perubahan citra 
kawasan tersebut adalah: ruang kreativitas pelaku seni, ruang ekonomi dan perdagangan, ruang 
dialog antar pelaku kawasan, ruang industri kreatif, ruang pentas seni dan wisata kuliner, ruang 
edukasi/pendidikan 
 
Kata Kunci : Perkembangan Kota Tua, Kawasan Bersejarah, Perubahan Citra. 
 

PENDAHULUAN 
 

Dalam perkembangan pembangunan 
perkotaan yang ada sekarang, budaya 
membangun telah mengalami pergeseran 
paradigma, hal ini terjadi karena potensi 
masyarakat tidak menjadi bagian dalam 
proses pembangunan kota yang dan 
cenderung terlihat pragmatis. Proses 
urbanisasi dan industrialisasi menjadi 
fenomena tersendiri yang menyebabkan 
pertambahan penduduk yang signifikan serta 
permintaan akan lahan untuk bangunan 
meningkat di perkotaan. Bagian dari 
permasalahan itu, akan membuat kawasan 
kota tua yang menyimpan nilai sejarah 
semakin terdesak. Pertentangan antara 
pembangunan sebagai kota menjadi kota 
“modern” dengan mempertahankan citra kota 
beridentitas klasik yang masih mempunyai 
keterkaitan dengan masa lalu, telah 
menjadikan permasalahan bagi kawasan 
kota. 

Pendekatan disain kawasan kota yang 
dilakukan jarang mengakomodasi 
keberagaman struktur sosio-kultural 
masyarakat yang telah terbentuk di kawasan 
tersebut. Para perancang kawasan kota lebih 
sering melihat kota sebagai benda fisik 
ketimbang sebagai benda budaya. Perangkat 
rencana kota yang ada saat ini, selain masih 
belum banyak dipakai secara sempurna untuk 
mengendalikan wujud kota, atau dengan kata 
lain, masih terdapat adanya kesenjangan 
antara rencana tata ruang yang bersifat dua 
dimensi dengan rencana fisik yang bersifat 
tiga dimensi. 
Dalam konteks konservasi kawasan kota, bisa 
disaksikan betapa cepatnya sebuah fungsi 
bangunan menjadi usang dan berganti wajah, 
bersalin rupa dan menawarkan konsep baru. 
Semua itu berkenaan dengan perubahan nilai, 
simbol dan makna dari dinamika 
perkembangan kawasan kota. Jadi, 
mekanisme hidup berkota tidaklah lepas dari 
proses pembentukan fisik dan non fisik, yaitu 
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bentukan spasial dan makna. Proses 
perubahan yang bersifat permanen ini tidak 
lain adalah dinamika perkembangan kota. 
Kawasan kota tua Jakarta merupakan 
kawasan yang pada awalnya seperti kawasan 
kota tua di kota-kota besar di Indonesia, telah 
mengalami penurunan kualitas serta 
aktivitasnya, sebagian dari bagian kawasan 
tersebut kini mulai hidup kembali, juga fungsi-
fungsi bangunan didalamnya serta aktivitas di 
kawasan tersebut, hal tersebut berdampak 
pula terhadap perubahan citra kawasan kota 
tua Jakarta zona Plaza Fatahillah tersebut 
pada khususnya, dan citra kota tua Jakarta 
pada umumnya, fenomena inilah yang akan 
diangkat didalam penelitian ini. 
Pertanyaanya adalah: Perubahan citra 
kawasan seperti apa yang dapat 
dikontribusikan dalam teori disain kawasan 
perkotaan, sehingga kasus seperti di kawasan 
kota tua Jakarta dapat dimanfaatkan di 
kawasan konservasi lainnya. 
 
Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan perubahan citra kawasan kota 
dikawasan konservasi, terutama pada 
kawasan kota tua yang telah mengalami 
proses perkembangan, yakni kawasan kota 
tua Jakarta zona Plaza Fatahillah, yang 
memiliki keunikan bila dibandingkan dengan 
kawasan di bagian sisi kawasan lainnya, tidak 
hanya dilihat dari sisi fisik bangunan dan 
kawasannya, tetapi juga dari sisi 
pengguna/pelaku ruangnya. 
Mengacu pada rumusan permasalahan 
diatas, maka tujuan penelitian tentang  
Perubahan Citra Kawasan Kota tua, dengan 
studi kasus zona Plaza Fatahillah Jakarta, 
adalah : Memahami dan menggali konsep 
perubahan citra kawasan kota tua Jakarta 
zona stasiun dari seluruh pelaku ruang, yakni: 
penentu kebijakan Pemerintah serta dari sisi 
pelaku ruang terkait dengan identitasnya 
sekarang. 
 
Dari Sisi Teori Kota 
Menurut Lefebvre, ruang merupakan sesuatu 
yang berkaitan dengan aspek fisik, mental 
dan sosial.  Ruang bukan berasal hanya dari 
kumpulan obyek-obyek (seperti apa yang 
sering dikonsepsikan oleh sejarahwan 
Arsitektur), atau kumpulan gagasan-gagasan 
(seperti apa yang sering dikonsepsikan oleh 
pakar matematika), atau kumpulan manusia 
(seperti yang sering dikonsepsikan oleh pakar 
sejarah sosial), tetapi kumpulan antar-tindak 
atau dinamika dari ketiga area ini. 

Berdasarkan hal tersebut Lefebvre 
memformulasikan ketiga aspek ini (fisikal, 
mental, social) menjadi sebagai: ruang-ruang 
bangunan dan antar bangunan (fisik), 
gagasan dan konsep dari ruang (mental), 
ruang sebagai bagian dari interaksi sosial 
(sosial). Dari sini kemudian Lefebvre 
menurunkan teori ruangnya menjadi triad 
„perceived,‟ „conceived,‟ dan „lived.‟ 
 
Dari Sisi Teori Konservasi 
Kerr (1982) dalam bukunya yang berjudul The 
Conservation Plan, mengajukan kerangka 
perencanaan konservasi. Dalam konsep 
tersebut Kerr menggabungkan kepentingan 
konservasi sejarah dengan penilaian 
arsitektural suatu bangunan dan 
lingkungan lama. Konsep dan langkah-
langkah untuk melakukan pekerjaan 
konservasi terdiri dari dua bagian yaitu, Tahap 
I : Stating Cultural Significance yakni 
pernyataan makna kultural yang meliputi 
penilaian dari segi estetika, sejarah, nilai 
ilmiah dan nilai sosial yang kesemuanya ini 
merupakan proses suatu tempat agar makna 
kulturalnya dapat tetap terpelihara dengan 
baik seperti yang dirumuskan dalam 
conservation policy. Tahap II : Conservation 
Policy / kebijaksanaan konservasi, pada 
tahap ini hasil dari penentuan pr ior i tas  
dan per ingkat d igunakan untuk 
merumuskan kebijakan konservasi, dan 
strategi untuk implementasi kebijaksanaan 
konservasi, dalam tahap ini Kerr menyatakan 
bahwa kebijaksanaan konservasi ditentukan 
obyek tersebut akan dilakukan preservasi, 
restorasi, rekonstruksi, adaptasi atau 
demolisi.  
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dalam rangka mengisi 
pengetahuan teoritis yang didasarkan pada 
gap antara fenomena yang nyata ada di 
lapangan dengan teori yang sudah ada 
mengenai bagaimana proses perubahan citra 
pada kawasan konservasi, tentu saja data-
data kuantitatif tidak akan cukup 
mengungkapkan makna-makna yang 
tersembunyi karena tidak dilahirkan dalam 
tindakan. Konsekwensinya penelitian 
berhadapan dengan keunikan, kekhasan, 
keragaman, keterkaitan dengan sejarah, 
artinya pendekatannya adalah dengan 
pendekatan kualitatif. Paradigma induktif 
digunakan dalam penelitian ini dengan 
pendekatan fenomenologi (berawal dari 
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fenomena yang terjadi di lapangan), tidak 
mengarah pada positivistik. Teori dasar citra 
kota yang muncul hanya sebagai asumsi 
awal yang terkait dengan fenomena di 
lapangan yang telah diamati pada awal 
proses. Selanjutnya, kerangka dasar teori 
citra kota diformulasikan dalam membuat 
rancangan penelitian untuk pegangan 
awal masuk lapangan.   
  
 

PEMBAHASAN 
 

Fenomena Bangkitnya Kembali Kawasan 
Kota Tua Jakarta 
Kawasan kota tua Jakarta sebenarya masih 
memiliki daya tarik tersendiri sehingga di 
beberapa sudut kawasan sudah terlihat 
kembali  pamornya. kita tidak menutup mata 
terhadap kenyataan bahwa peran kota tua 
sebagai pusat kegiatan kota telah hampir 
kembali pada fungsi awalnya. Dalam 
tindakan, peran stakeholders (pedagang, 
pembeli dan pelintas serta pemerintah kota) 
mempunyai porsi yang sama sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan. Untuk 
mempertahankan nilai ekonomi, secara 
singkat lebih dipandang dari sisi pedagang 
dan pembeli. Untuk kualitas fisik lingkungan 
baik dari visual dan kelancaran kegiatan, 
dapat dipandang dari sisi pembeli dan 
pelintas. Sedangkan pada tujuan sebagai 
lingkungan yang responsif, sudut pandang 
pemerintah kota lebih dapat digunakan. Oleh 
karena itu, pada konservasi kawasan Braga 
kebijakan yang diambil secara keseluruhan 
adalah kebijakan preservasi. 
 
KAWASAN KOTA TUA JAKARTA 
AREA PLAZA FATAHILLAH 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 1. Zonasi Kawasan Plaza Fatahillah 
Perubahan Citra Kawasan Kota Tua 
Jakarta 

Untuk pembenahan visual dan fisik, metode 
Context and Contrast atau dengan 
pendekatan harmonis atau kontras lebih 
dapat digunakan. Tentunya setelah dilakukan 
analisis pembobotan dan pengkategorian 
kawasan sesuai dengan makna kulturalnya 
yang telah disesuaikan kembali dengan 
konsep mempertahankan kawasan sebagai 
kawasan budaya, ekonomi dan perdagangan 
yang khas. Dalam proses-proses konservasi 
ini, faktor lain yang tidak kalah penting adalah 
peran serta pemerintah kota dalam 
penegakkan hukum agar kebijakan-kebijakan 
yang telah dan akan diambil dapat berjalan 
dengan baik. Serta perlu juga dikaji peraturan-
peraturan baru yang fleksibel dan adaptif 
dengan perkembangan fungsi kawasan kota 
yang dapat membantu proses konservasi. 
Dengan pendekatan-pendekatan ini, 
diharapkan keberadaan kawasan Braga, 
selain tetap mempertahankan keberadaannya 
sebagai kawasan perekonomian dan 
perdagangan kota, juga mempunyai nilai-nilai 
kelayakan visual yang baik. 
Yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir 
ini adalah fenomena kemunculan kelompok-
kelompok penggemar bangunan-bangunan 
tua di Jakarta. Yang tidak disangka-sangka, 
sebagian besar peminatnya adalah orang-
orang muda yang rela mengorbankan waktu 
dan uangnya untuk melakukan kegiatan 
wisata berkunjung ke bangunan-bangunan 
tua, tanpa melihat apakah itu warisan kolonial 
atau bukan. Yang menjadi tujuan kebanyakan 
adalah menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang sejarah dan budaya 
sendiri. 
 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 2. Kegiatan Kreatif di Plaza 
Fatahillah 
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Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 3. Antusias masyarakat terhadap 
Kawasan Kota Tua 

 
Kendala yang dihadapi Jakarta dalam 
pengembangan kawasan konservasi tidak 
berbeda dengan kebanyakan kota di 
Indonesia. Dalam hal ini didapat 3 asumsi 
penyebab (berdasarkan wawancara dengan 
publik), yaitu: 
 
1. Law Enforcement 
Di Jakarta dan Indonesia pada umumnya, 
dengan adanya UU No. 5 tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya, tidak menjamin upaya 
pelestarian bangunan-bangunan pusaka, 
terutama yang memiliki nilai sejarah dan 
budaya serta arsitektur yang khas. Sering 
karena dalih pembangunan, suatu bangunan 
atau kawasan pusaka berubah fungsi dan 
rupa, bahkan dihancurkan. Padahal 
pembangunan tetap dapat dilaksanakan 
tanpa harus mengorbankan nilai-nilai pusaka 
suatu bangunan atau kawasan, pada 
kawasan kota tua hal ini disikapi dengan 
perlakuan prinsip adaptif reuse pada skala 
bangunan maupun kawasan  
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 4. Gagasan Konservasi 
Dengan Pendekatan Adaptif Reuse 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 5. Gagasan Konservasi 
Dengan Pendekatan Context-Contras 

 
2. Ekonomi 
Isu ini memang seakan menjadi dilema, 
terlebih bagi negara berkembang seperti 
Indonesia. Di satu sisi, kita dihadapkan pada 
kenyataan harus membangun, di sisi lain juga 
memiliki kewajiban moral untuk melestarikan 
aset pusaka kota dan negara. Bagi 
kebanyakan pemerintah dan sektor industri, 
isunya adalah apakah pelestarian bangunan 
pusaka menjadi hal yang penting, bila 
kenyataannya bangunan-bangunan tersebut 
tidak menghasilkan keuntungan secara 
ekonomis? Daripada memelihara bangunan 
lama yang tidak produktif (ditambah pemikiran 
bahwa merawat bangunan lama lebih mahal 
dibanding membangun yang baru), lebih baik 
membangun yang baru dan bisa memberi 
keuntungan ekonomis (baca: mal, trade 
center, ruko, dan lain sebagainya). Ironisnya, 
sering keputusan ini diambil secara instan, 
bersifat spekulatif, dan untuk jangka waktu 
pendek.  
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 6. Citra Kawasan 
Plaza Fatahillah Tempo Dulu 
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Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 7. Citra Kawasan Plaza Fatahillah 
Sekarang 

 
3. Pelaku/Masyarakat 
Yang menarik, kondisi yang terjadi di Jakarta, 
organisasi nirlaba yang menyelenggarakan 
wisata pusaka untuk publik secara berkala, 
87% pesertanya berusia 19-30 tahun dan 
hampir 90% bertujuan menambah wawasan 
dan pengetahuan (2004-2014). Dengan 
berkunjung dan mendengar cerita tentang 
bangunan-bangunan lama serta orang-orang 
di balik sejarah, museum, dan pusat-pusat 
kebudayaan, rasa ingin tahu mereka dapat 
terpenuhi. 
 
Ruang yang Membentuk Perubahan Citra 
Kawasan 
 
1. Ruang Kreativitas Pelaku Seni 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 8. Ruang Kreativitas Seni 

 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 9. Ruang Pamer Karya seni 

2. Ruang Ekonomi dan Perdagangan 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 10. Kawasan Ekonomi 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 11. Kawasan Perdagangan 
 
3. Ruang Dialog Antar Pelaku Kawasan 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 12. Tempat Ruang Dialog 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 13. Ruang Konvensi 
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4. Ruang Industri Kreatif 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 14. Ruang Kreatif 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 15.Ruang Improfisasi 
 
5. Ruang Pentas Seni dan Wisata Kuliner 

 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 16. Kegiatan Pentas Seni 
 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 17. Kegiatan Kuliner 

6. Ruang Edukasi/Pendidikan 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 18. Ruang Edukasi 

 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 19. Ruang Belajar Bersama 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Konservasi/pelestarian bukanlah romantisme 
masa lalu atau upaya mengawetkan kawasan 
kota yang bersejarah, namun lebih ditujukan 
untuk menjadi alat dalam mengolah 
transformasi melalui pemahaman tentang 
sejarah perkotaan dan aspek-aspek dalam 
pelestarian yang dijadikan dasar dalam 
merancang sebuah kota. Lingkungan yang 
responsif dapat diamati dari aspek fungsional, 
ruang kota dalam mengakomodasi berbagai 
aktivitas, desain bangunan, struktur spasial, 
citra tempat dan peran serta komunitas dalam 
memaknai tempatnya. Dalam wacana desain 
urban, isu keberlanjutan turut menjadi salah 
satu ciri lingkungan yang responsif.Kawasan 
kota tua Jakarta merupakan kawasan 
konservasi yang pada awalnya seperti 
kawasan konservasi kota tua di kota-kota 
besar di Indonesia, telah mengalami 
degradasi penurunan kualitas serta 
aktivitasnya, kini sebagian kecil sudah mulai 
hidup kembali fungsi-fungsi bangunan 
didalamnya serta aktivitas di kawasan 
tersebut, hal tersebut berdampak pula 
terhadap perubahan citra kawasan tersebut, 
dengan tidak meninggalkan unsur harmoni 
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dan keselarasan, hal ini juga berkaitan 
dengan faktor dan tolok ukur yang menjadi 
acuan penilaian, yakni ruang yang 
membentuk perubahan citra kawasan 
tersebut adalah: ruang kreativitas pelaku seni, 
ruang ekonomi dan perdagangan, ruang 
dialog antar pelaku kawasan, ruang industri 
kreatif, ruang pentas seni dan wisata kuliner, 
ruang edukasi/pendidikan 
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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa hasil pengelasan SMAW yang terbaik dengan 
pengujian tarik berdasarkan komposisi elektroda dari produsen berbeda pada baja kontruksi. 
Pengujian komposisi elektroda dari tiap jenis elektroda dengan metode SEM-EDS. Elektroda yang 
digunakan jenis E6013 berdiameter 3,2 mm untuk pengelasan baja kontruksi dengan tiga jenis 
elektroda yang berbeda.  
Proses pengelasan dilakukan di laboratorium Las Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta, 
kemudian proses pengujian komposisi dengan menggunakan SEM-EDS di laboratorium Fire & 
Safety Engineering  Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta dan proses pengujian tarik dilakukan 
di BLK Condet. Dari hasil pengujian tersebut dilakukan analisis supaya didapatkan kesimpulan. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: Elektroda A memiliki kekuatan tarik lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan elektroda B dan C, Komposisi kawat inti elektroda A adalah O 
19,13%, Na 2,59 %, Al 1,67%, Si 5,66% dan Fe 70,95% serta Komposisi fluks elektroda A adalah 
C 28,89%, O 48,02%, Na 8,80%, Al 1,69%, Si 5,25%, K 1,47%, Ca 2,80%, Ti 1,16% dan Fe 
1,91%. 

 

Kata Kunci : Baja Kostruksi, E.6013, SMAW, Uji Tarik, SEM. 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Berdasarkan definisi dari Deutche industrie 
normen (DIN) las adalah ikatan metalurgi 
pada sambungan logam atau logam paduan 
yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau 
cair. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan 
lebih lanjut bahwa las adalah sambungan 
setempat dari beberapa batang logam 
dengan menggunakan energi panas. Pada 
waktu ini telah digunakan lebih dari 40 jenis 
pengelasan termasuk pengelasan yang 
dilaksanakan dengan hanya menekan dua 
logam yang disambung sehingga terjadi 
ikatan antara atom-atom atau molekul-
molekul dari logam yang disambungkan 
[Harsono,1996]. 
Pengelasan merupakan cara penyambungan 
logam yang paling efesien banyak digunakan 
dalam proses maunufaktur dan produksi. 
Pengelasan memiliki kelebihan kekuatan 
yang lebih merata dibandingkan cara 
penyambungan mur-baut, sambungan skrup, 
paku keling dan sambungan lainnya. 
Las elektroda terbungkus adalah cara 
pengelasan yang banyak digunakan pada 
masa ini. Dalam cara pengelasan ini 
digunakan kawat elektroda logam yang 

dibungkus dengan fluks [Harsono,1996]. 
Berbagai macam jenis elektroda baik dalam 
negeri maupun luar bersaing untuk memenuhi 
kebutuhan pasar. Tiap jenis memiliki 
komposisi tersendiri dari elektroda yang 
diproduksinya. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa 
hasil pengelasan SMAW yang terbaik dengan 
pengujian tarik berdasarkan komposisi 
elektroda dari produsen berbeda pada baja 
kontruksi. Pengujian komposisi elektroda dari 
tiap jenis elektroda dengan metode SEM-
EDS. Elektroda yang digunakan jenis E6013 
berdiameter 3,2 mm untuk pengelasan baja 
kontruksi dengan tiga jenis elektroda yang 
berbeda. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pengelasan  
Berdasarkan definisi dari Deutche industrie 
normen (DIN) las adalah ikatan metalurgi 
pada sambungan logam atau logam paduan 
yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau 
cair. Dengan kata lain, las merupakan cara 
penyambungan dari beberapa batang logam 
dengan cara meberikan energi panas. 
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Menurut Sri Widharto dalam bukunya 
“Petunjuk Kerja Las” adalah suatu cara untuk 
menyambung benda padat dengan jalan 
mencairkan melalui pemanasan. 
Penjelasan tentang pengelasan lainnya 
menurut Hery Sonawan dan Rochim 
Suratman dalam bukunya “Pengantar Untuk 
Memahami Proses Pengelasan Logam” 
Pengelasan adalah salah satu teknik 
penyambungan logam dengan cara 
mencairkan sebagian logam induk dan logam 
pengisi dengan atau tanpa logam tambahan 
dan menghasilkan sambungan yang kontinu 
[Hery Sonawan, 2006]. 
Dari beberapa definisi di atas, pengelasan 
dapat diartikan proses penyambungan logam 
dengan bahan tambahan atau tanpa bahan 
tambahan dengan cara memberikan 
perlakuan panas untuk mencairkan logam 
induk atau logam pengisi sehingga terbentuk 
ikatan. 

 
Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 
Shelded metal arc welding (SMAW) adalah 
las busur nyala listrik, adalah pengelasan 
dengan mempergunakan busur nyala listrik 
sebagai sumber panas pencair logam. Jenis 
las ini yang paling lazim dipakai di mana-
mana untuk hampir semua keperluan 
pengelasan. 
Untuk keselamatan kerja, maka tegangan 
yang dipakai hanya 23-45 volt saja, 
sedangkan untuk pencairan pengelasan 
dipakai arus listrik hingga 500 amper. Secara 
umum berkisar antara 80-200 amper.  
Untuk mencegah oksidasi (reaksi dengan zat 
asam O2), bahan penambah las (elektroda) 
dilindungi dengan selapis zat pelindung (fluks 
atau slag) yang sewaktu pengelasan ikut 
mencair. Tetapi berhubung berat jenisnya 
lebih ringan dari bahan metal yang dicairkan, 
maka cairan fluks tersebut mengapung diatas 
cairan metal tersebut, sekaligus mengisolasi 
metal tersebut untuk beroksidasi dengan 
udara luar, dan sewaktu 
mendingin/membeku, fluks tersebut juga ikut 
membeku dan tetap melindungi metal dari 
reaksi oksidasi. Oksidasi perlu dicegah 
karena oksidasi metal merupakan senyawa 
yang tidak mempunyai kekuatan mekanis [Sri 
Widharto, 1987]. 

 
Elektroda Terbungkus 
Elektroda yang habis terpakai maksudnya 
adalah elektroda yang habis menutupi bahan 
atau kampuh las dalam proses las dan juga 
gas yang keluar akibat melelehnya elektroda 
dan lapisan pelindung digunakan sebagai 

pelindung saat pengelasan busur. Tujuan 
lapisan las dilindungi adalah untuk mencegah 
oksidasi. Lapisan pelindung ini jika sudah 
mengering akan membentuk terak yang 
mudah untuk dihilangkan dengan palu atau 
sikat terak. Sedangkan bahan yang 
digunakan untuk melindungi oksidasi berasal 
dari gas pembakaran busur itu sendiri atau 
dengan lapisan pelindung kimia dan butiran-
butiran zat pelindung oksidasi pada las SAW 
(Submerged Arc Welding). 
Adapun lapisan-lapisan tersebut terdiri dari 
beberapa jenis yang disesuaikan dengan 
maksud dan cara pelindungan yang tepat 
untuk berbagai jenis pengelasan. Jenis-jenis 
pelindung yang dimaksud antara lain ; 
1. High cellulose sodium. 
2. High cellulose potassium. 
3. Low hydrogen sodium. 
4. Low hydrogen potasium. 
5. Iron powder, low hydrogen. 
6. High iron oxide. 
7. High iron oxide, iron powder. 
8. High titania potassium. 
9. Iron powder, titania. 
10. High tittania sodium. 
11. Low hydrogen potassium, iron powder. 

 
Pengelasan dengan menggunakan las busur 
listrik memerlukan kawat las (elektroda) yang 
terdiri dari satu inti terbuat dari logam yang 
dilapisi lapisan dari campuran kimia. Fungsi 
dari elektroda sebagai pembangkit dan 
sebagai bahan tambah. Elektroda terdiri dari 
dua bagian yaitu bagian yang berselaput 
(fluks) dan tidak berselaput yang merupakan 
pangkal untuk menjepitkan tang las. Fungsi 
dari fluks adalah untuk melindungi logam cair 
dari lingkungan udara, menghasilkan gas 
pelindung, menstabilkan busur. 
Menurut AWS (American Welding Society) 
elektroda diklasifikasikan dengan huruf E dan 
diikuti empat atau lima digit sebagai berikut E 
xxxx (x). 
Dua digit yang pertama atau tiga digit 
menunjukan kuat tarik hasil las tiga digit 
menunjukan kuat tarik lebih dari 100.000 psi 
sedangkan dua digit menunjukan kuat tarik 
hasil lasan kurang dari 100.000 psi. sebagai 
contoh elektroda E 6013 mempunyai kuat 
tarik 60.000 psi (42 Kg/mm

2
). Sedangkan 

angka digit ketiga atau keempat bagi yang 
kuat tariknya lebih besar 100.000 psi (70 
Kg/mm

2
) digit selanjutnya menunjukan posisi 

pengelasan , apabila 1 berarti untuk segala 
posisi pengelasan, angka 2 berarti las datar 
atau horisontal dan angka 3 menunjukan 
pengelasan datar saja. Digit yang terakir 
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menunjukan jenis dari campuran kimia dari 
lapisan elektroda. 

 
Polaritas 
Alur Mesin las DC dapat digunakan dengan 
dua cara yaitu polaritas lurus dan polaritas 
terbalik. Mesin las DC polaritas lurus (DC-) 
digunakan bila titik cair bahan induk tinggi 
dan kapasitas besar, untuk pemegang 
elektrodanya dihubungkan dengan kutub 
negatif dan logam induk dihubungkan dengan 
kutub negatif dan logam induk digunakan 
dengan kutub positif, pada polaritas jenis ini 
panas yang diterima adalah 30% pada 
elektroda dan 70% pada benda kerja. 
Sedangkan untuk mesin las DC polaritas 
terbalik (DC+) digunakan bila titik cair bahan 
induk rendah dan kapasitas kecil, untuk 
pemegang elektrodanya dihubungkan dengan 
kutub positif dan logam induk dihubungkan 
dengan kutub negatif. 
Pada jenis polaritas ini panas yang diterima 
benda kerja adalah 30% dan pada elektroda 
70% sehingga penembusan zat cairan las 
lebih dalam. Pemilihan ketika menggunakan 
DC polaritas negatif atau positif adalah 
terutama ditentukan elektroda yang 
digunakan. Beberapa elektroda SMAW 
didisain untuk digunakan hanya DC- atau 
DC+. Elektroda ini dapat menggunakan 
keduanya. 

 
Besar Arus Listrik 
Besar arus pada pengelasan mempengaruhi 
hasil lasan. Bila arus terlalu rendah akan 
mempersulit penyalaan busur listrik dan busur 
listrik yang terjadi tidak stabil. Panas yang 
terjadi tidak cukup untuk melelehkan 
elektroda dan bahan dasar sehingga hasilnya 
merupakan rigi-rigi las yang kecil dan tidak 
rata dan penembusan kurang dalam. 
Sebaliknya bila arus terlalu besar, elektroda 
akan mencair terlalu cepat dan menghasilkan 
permukaan las yang lebih lebar dan 
penembusan yang dalam. Besar arus 
pengelasan tergantung jenis kawat las yang 
dipakai. 
Besarnya arus listrik untuk pengelasan 
tergantung pada ukuran diameter dan macam 
elektroda las [Siswanto, 2011]. Jadi, besarnya 
arus pengelasan yang diperlukan tergantung 
pada diameter elektroda, tebal bahan yang 
dilas, jenis elektroda yang digunakan, 
diameter inti elektroda, dan posisi 
pengelasan. 
 
 
 

Jenis Kampuh Las 
Kampuh las berguna untuk difusi antara 
logam induk dan logam las terjadi ikatan 
metalurgi yang sempurna. Sedangkan jenis 
kampuh las yang dipakai pada tiap 
pengelasan tergantung pada:   

1. Ketebalan benda kerja. 
2. Jenis benda kerja. 
3. Kekuatan yang diinginkan. 
4. Posisi pengelasan.  

Dan jenis kampuh diantaranya :  
1. Kampuh I 
2. Kampuh K 
3. Kampuh V 
4. Kampuh U 
5. Kampuh T 
6. Kampuh X 
7. Kampuh J 

 
Daerah Pengaruh Panas 
Proses pengelasan melibatkan pemanasan 
dan pendinginan, pada umumnya struktur 
mikro dari logam tergantung dari kecepatan 
pendinginannya dari temperatur terbentuknya 
fasa awal sampai ke temperature kamar. 
Karena perubahan struktur ini dengan 
sendirinya sifat-sifat mekanik yang dimiliki 
juga berubah. Pada dasarnya daerah 
pengelasan terdiri dari 3 bagian yaitu logam 
lasan, daerah pengaruh panas (HAZ) dan 
logam induk tidak terpengaruh panas. Logam 
las adalah bagian dari logam yang pada 
waktu pengelasan mencair kemudian 
membeku. Daerah pengaruh panas atau 
daerah HAZ adalah logam dasar yang 
bersebelahan dengan logam las yang selama 
proses pengelasan mengalami siklus termal 
pemanasan dan pendinginan cepat. Logam 
induk tak terpengaruhi panas adalah logam 
yang selama proses pengelasan tidak 
terjadinya struktur dan sifat [Harsono, 1996]. 

 
Pengujian Struktur Mikro dan Makro 
Uji struktur mempelajari struktur material 
logam. untuk keperluan pengujian, material 
logam dipotong-potong, kemudian potongan –
potongan diletakan di bawah dan dikikis 
dengan material alat penggores yang sesuai. 
Uji struktur ini dilaksanakan secara 
makroskopik dan mikroskopoik. Dalam uji 
makroskopik permukaan spesimen diperiksa 
dengan mata telanjang atau melaui kaca 
pembesar untuk mengetahui status penetrasi, 
jangkauan terkena panas, dan kerusakannya. 
Dalam pemeriksaan mikroskopik, permukaan 
spesimen diperiksa melaui mikroskop 
metalurgi untuk mengetahui jenis struktur dan 
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rasio komponen-komponenya, untuk 
menentukan sifat-sifat materialnya.   
 
Metode DT 
Metode DT (Destructive Test) adalah 
pengujian terhadap model dari kontruksi atau 
pada batang-batang uji yang telah dilas 
dengan cara yang sama dengan proses 
pengelasan yang akan digunakan sampai 
terjadi kerusakan pada model kontruksi atau 
batang uji [Harsono, 1996]. 

 
1. Uji Tarik  
Uji tarik dipakai untuk mengukur beban tarik 
maksimum (hingga putus) yang mampu 
didukung oleh lasan. Hasil uji lasan 
dibandingkan dengan kekuatan tarik benda 
kerja sebelum dilas sehingga bisa diketahui  
bila ada perubahan karena pengaruh 
pengelasan [Mochamad Alip, 1989].  
Uji tarik dilaksanakan untuk menentukan 
kekuatan tarik, titik mulur (kekuatan lentur) 
las, pemanjangan dan pengurangan material 
las. Spesimen tersebut ujung-ujungnya 
dipegang dengan jepitan alat penguji, dan 
ditarik dengan menggunakan beban tarik.  

 
2. Uji Kekerasan 
Lasan sering juga diuji tingkat kekerasannya 
untuk mengevaluasi ada tidak pengaruh 
panas terhadap kekerasannya. Kekerasan 
lasan diukur sebagai kontrol properties bahan 
setelah dilas dan sering dihubungkan dengan 
kekuatan tarik atau ductility atau properties 
lain. Uji kekerasan lasan sering dilakukan bila 
lasan harus dikerjakan lagi, atau merupakan 
lasan penebalan pada bagian yang sering 
aus, misal poros [Mochamad Alip, 1989]. 
 
Posisi Pengelasan 1G 
Posisi pengelasan atau sikap pengelasan 
adalah pengaturan posisi dan gerakan arah 
daripada elektroda sewaktu mengelas. 
Adapun posisi mengelas terdiri dari empat 
macam yaitu : 
 
1. Posisi di bawah tangan 
Posisi di bawah tangan yaitu suatu cara 
pengelasan yang dilakukan pada permukaan 
rata atau datar dan dilakukan dibawah 
tangan. Kemiringan elektroda las sekitar 10°-
20° terhadap garis vertical dan 70°-80° 
terhadap benda kerja. 
 
2. Posisi Tegak (Vertikal) 
Mengelas posisi tegak adalah apabila 
dilakukan arah pengelasannya keatas atau 
kebawah. Pengelasan ini termasuk 

pengelasan yang paling sulit karena bahan 
cair yang mengalir atau menumpuk diarah 
bawah dapat diperkecil dengan kemiringan 
elektroda sekitar 10°-15° terhadap garis 
vertikal dan 70°-85° terhadap benda kerja. 
 
3. Posisi Datar (Horisontal) 
Mengelas dengan horisontal biasa disebut 
juga mengelas merata dimana kedudukan 
benda kerja dibuat tegak dan arah elektroda 
mengikuti horizontal. Sewaktu mengelas 
elektroda dibuat miring sekitar 5°-10° 
terhadap garis vertikal 70°-80° kearah benda 
kerja. 
 
4. Posisi di Atas Kepala (Over Head) 
Posisi pengelasan ini sangat sukar dan 
berbahaya karena bahan cair banyak 
berjatuhan dapat mengenai juru las, oleh 
karena itu diperlukan perlengkapan yang 
serba lengkap antara lain: Baju las, sarung 
tangan, sepatu kulit dan sebagainya. 
Mengelas dengan posisi ini benda kerja 
terletak pada bagian atas juru las dan 
kedudukan elektroda sekitar 5°-20° terhadap 
garis pengelasan. 
 
Merek Dagang Elektroda 
Sebagai berikut merupakan tiga merek 
dagang elektroda yang akan dikaji dalam 
penelitian ini: 
 
1. Merek dagang elektroda X 
Produksi dari salah satu perusahaan 
Indonesia dengan klasifikasi AWS E6013 
jenis fluks Kalium Titania tinggi berdiameter 
3,2 mm, kawat las ini untuk pengelasan baja 
ringan dengan kekuatan tarik tinggi. Posisi 
yang dianjurkan datar, vertikal, over head dan 
horisontal. Polaritas AC dan DC ganda. 
 
2. Merek dagang Y 
Produksi dari salah satu perusahaan 
Indonesia dengan klasifikasi AWS E6013 
jenis fluks Kalium Titania tinggi berdiameter 
3,2 mm, kawat las ini untuk pengelasan 
kontruksi umum  bangunan, tangki dan lain-
lain. Dengan kekuatan tarik tinggi, percikan 
las yang kecil, terak yang mudah lepas dan 
hasil pengelasan yang mulus. Posisi yang 
dianjurkan datar, vertikal, over head dan 
horisontal. Polaritas AC dan DC ganda. 
 
3. Merek dagang Z 
Dengan klasifikasi AWS E6013 jenis fluks 
Kalium Titania tinggi berdiameter 3,2 mm, 
kawat las ini untuk pengelasan kontruksi 
secara umum, galangan kapal, kontruksi 
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umum, kontruksi baja dan repair dan 
maintenace. Posisi yang dianjurkan datar, 
vertikal, over head dan horisontal. Polaritas 
AC dan DC ganda. 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Alur kerja penelitian adalah gambaran umum 
untuk memandu peneliti dalam melakukan 
penelitian. Alur kerja yang akan dilakukan 
adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Alur Proses Penelitian 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Hasil Uji Komposisi Kawat Inti 
Elekroda 
Uji komposisi dilakukan untuk mengetahui 
karakteristik unsur pada ketiga kawat inti 
elektroda. 

 
1. Hasil uji komposisi kawat inti elektroda A. 
 Berikut ini adalah hasil dari uji komposisi 

kawat inti elektroda A. 
 
 
 

Tabel 4.1 Hasil Uji Komposisi Kawat Inti 
Elektroda A 

 

 Element Mass % 

O 19,13 

Na 2,59 

Al 1,67 

Si 5,66 

Fe 70,95 

Total  100,00 

 
2. Hasil uji komposisi kawat inti elektroda B. 

Berikut ini adalah hasil dari uji komposisi 
kawat inti elektroda B. 
 
Tabel 4.2 Hasil Uji Komposisi Kawat Inti 

Elektroda B 
 

 Element Mass % 

O 8,31 

Na 0,09 

Al 0,58 

Si 2,46 

Fe 88,56 

Total  100,00 

 
3. Hasil uji komposisi kawat inti elektroda C. 

Berikut ini adalah hasil dari uji komposisi 
kawat inti elektroda C. 
 
Tabel 4.3 Hasil Uji Komposisi Kawat Inti 

Elektroda C 
 

 Element Mass % 

O 25,23 

Na 5,25 

Al 2,06 

Si 6,90 

S 0,56 

K 0,68 

Ca 2,80 

Fe 56,53 

Total  100,00 

 
Berdasarkan hasil uji komposisi kawat inti 
elektroda terdapat perbedaan persentase 
mass unsur yang terkandung dalam kawat inti 
elektroda A, B dan C. 
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Tabel 4.4 Perbandingan Mass Unsur 
pada Kawat Inti Elektroda 

 

Element 
Mass % 

A B C 

O 19,13 8,31 25,23 

Na 2,59 0,09 5,25 

Al 1,67 0,58 2,06 

Si 5,66 2,46 6,90 

Fe 70,95 88,56 56,53 

S - - 0,56 

K - - 0,68 

Ca - - 2,80 

Total  100,00 100,00 100,00 

 
 

 
 

Gambar 4.1 Grafik Persentase Mass 
Unsur pada Kawat Inti Elektroda 

 
Melihat tabel 4.4 di atas dapat dilihat kawat 
inti elektroda A dan C tidak memiliki 
kandungan Sufur (S), Kalium (K) dan Calsium 
(Ca). Kawat inti elektroda B memiliki 
kandungan oksigen (O) paling sedikit yaitu 
8,31% dibandingkan kawat inti elektroda A 
dan C. Kawat inti elektroda B juga memiliki 
kandungan besi (Fe) lebih besar yaitu 88,56% 
dibandingkan kawat inti A dan C. 
Dari tabel 4.4 di atas maka dapat disimpulkan 
adanya perbedaan karakteristik komposisi 
unsur kawat inti elektroda dari ketiga sampel 
elektroda yang digunakan pada penelitian ini 
meski ketiga elektroda memiliki klasifikasi 
yang sama yaitu E6013. 

 
Analisis Hasil Uji Komposisi Fluks 
Elektroda 
Uji komposisi dilakukan untuk mengetahui 
karakteristik unsur pada ketiga fluks 
elektroda. 

 
1. Hasil uji komposisi fluks elektroda A. 

Berikut ini adalah hasil dari uji komposisi 
fluks elektroda A. 
 

Tabel 4.5 Hasil Uji Komposisi Fluks 
Elektroda A 

 

 Element Mass % 

C 28,89 

O 48,02 

Na 8,80 

Al 1,69 

Si 5,25 

K 1,47 

Ca 2,80 

Ti 1,16 

Fe 1,91 

Total  100,00 

 
2. Hasil uji komposisi fluks elektroda B. 

Berikut ini adalah hasil dari uji komposisi 
fluks elektroda B. 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Komposisi Fluks 
Elektroda B 

 

 Element Mass % 

C 22,50 

O 50,84 

Na 0,88 

Al 3,47 

Si 11,74 

K 4,27 

Ca 2,42 

Ti 3,64 

Fe 0,24 

Total  100,00 

 
3. Hasil uji komposisi fluks elektroda C. 

Berikut ini adalah hasil dari uji komposisi 
fluks elektroda C. 
 

Tabel 4.7 Hasil Uji Komposisi Fluks 
Elektroda C 

 

 Element Mass % 

C 16,51 

O 54,63 

Na 7,72 

Al 3,96 

Si 11,03 

K 2,44 

Ca 2,34 

Ti 0,42 

Mn 0,35 

Fe 0,61 

Total  100,00 

 
Berdasarkan hasil uji komposisi fluks 
elektroda terdapat perbedaan persentase 
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mass unsur yang terkandung dalam kawat 
pengisi elektroda A, B dan C. 

 
Tabel 4.8 Perbandingan Mess Unsur 

pada Fluks Elektroda 
 

Element 
Mass % 

A B C 

C 28,89 22,50 16,51 

O 48,02 50,84 54,63 

Na 8,80 0,88 7,72 

Al 1,69 3,47 3,96 

Si 5,25 11,74 11,03 

K 1,47 4,27 2,44 

Ca 2,80 2,42 2,34 

Ti 1,16 3,64 0,42 

Fe 1,91 0,24 0,61 

Mn - - 0,35 

Total  100,00 100,00 100,00 

 

 
Gambar 4.2 Grafik Persentase Mass 

Unsur pada Fluks Elektroda 
 

Melihat tabel 4.8 di atas dapat dilihat fluks 
elektroda  A dan B tidak memiliki kandungan 
mangan (Mn) sedangkan fluks elektroda C 
mengandung Mangan (Mn) 0,35%. 
Kandungan Carbon (C), Natrium (Na), 
Calsium (Ca) serta Besi (Fe) pada fluks 
elektroda A memiliki kandungan lebih besar 
jika dibandingkan pada fluks elektroda B dan 
C. Kandungan Oksigen (O) dan Alumunium 
(Al) pada fluks elektroda C memiliki 
kandungan lebih besar jika dibandingkan 
dengan fluks pada elektroda A dan B. 
Kandungan Silikon (Si), Kalium (K) dan 
Titanium (Ti) pada fluks elektroda B memiliki 
kandungan lebih besar jika dibandingkan 
dengan fluks elektroda A dan C. 
Dari tabel 4.8 diatas maka dapat disimpulkan 
adanya perbedaan karakteristik komposisi 
unsur fluks elektroda dari ketiga elektroda 
yang digunakan pada penelitian ini meski 
ketiga elektroda memiliki klasifikasi yang 
sama yaitu E6013. 

Analisis Perbandingan Hasil Pengelasan 
Berdasarkan Hasil Uji Tarik 
Uji tarik dilakukan untuk mengetahui sifat 
mekanik, hasil uji tarik dari hasil pengelasan 
dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 
1. Hasil uji tarik pengelasan menggunakan 

elektroda sampel A 
Hasil uji tarik pengelasan menggunakan 
elektroda sampel A dapat dilihat pada 
tabel 4.9. 

 
Tabel 4.9 Hasil Uji Tarik Pengelasan 
menggunakan elektroda sampel A 

 

 A1 A2 A3 Rata
-

Rata 

Width (mm) 10 10 10  

Thickness 
(mm) 

12 12 12  

Area (mm
2
) 120 120 120  

Ultimate 
Total Load 
(kgf) 

756
5,6
63 

986
3,3
79 

937
5,5
91 

8934
,878 

Tensile 
Strength 
(kgf/mm

2
) 

63,
047 

82,
195 

78,
130 

74,4
57 

Elongation 
(%) 

5 5 5  

 
2. Hasil uji tarik pengelasan menggunakan 

elektroda sampel B 
Hasil uji tarik pengelasan menggunakan 
elektroda sampel B dapat dilihat pada 
tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10 Hasil Uji Tarik Pengelasan 

menggunakan elektroda sampel B 
 

 B1 B2 B3 Rata
-

Rata 

Width (mm) 10 10 10  

Thickness 
(mm) 

12 12 12  

Area (mm
2
) 120 120 120  

Ultimate 
Total Load 
(kgf) 

970
8,8
71 

889
9,8
12 

788
5,4
00 

8831
,361 

Tensile 
Strength 
(kgf/mm

2
) 

80,
907 

74,
165 

65,
712 

73,5
94 

Elongation 
(%) 

5 5 5  
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3. Hasil uji tarik pengelasan menggunakan 
elektroda sampel C 
Hasil uji tarik pengelasan menggunakan 
elektroda sampel C dapat dilihat pada 
tabel 4.11. 
 
Tabel 4.11 Hasil Uji Tarik Pengelasan 
menggunakan elektroda sampel C 

 

 C1 C2 C3 Rata
-

Rata 

Width (mm) 10 10 10  

Thickness 
(mm) 

12 12 12  

Area (mm
2
) 120 120 120  

Ultimate 
Total Load 
(kgf) 

116
78,
598 

658
3,1
60 

680
7,8
54 

8356
,537 

Tensile 
Strength 
(kgf/mm

2
) 

97,
322 

54,
860 

56,
732 

69,6
38 

Elongation 
(%) 

5 5 5  

 
Sebagai berikut ini adalah tabel perbandingan 
hasil uji tarik dari pengelasan. 
 

Tabel 4.12 Perbandingan hasil uji tarik 
dari pengelasan 
 

Sifat 
mekanik 

Rata-rata 

A B C 

Ultimate 
Total 
Load 
(kgf) 

8934,878 8831,361 8356,537 

Tensile 
Strenght 
(kgf/mm

2
) 

74,457 73,594 69,638 

 

 
 

Gambar 4.3 Grafik hasil uji tarik dari 
pengelasan 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat 
disimpulkan bahwa sifat mekanik uji tarik dari 
hasil pengelasan dengan ketiga sampel 
elektroda berbeda, akan tetapi masih lebih 
tinggi dari batas terendah AWS A5.1. batas 
terendah AWS A. 51 adalah 60.000 psi atau 
42,2 kg/mm

2
. Hasil pengelasan menggunakan 

elektroda sampel A menunjukkan sifat 
mekanik uji tarik terbesar. 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
ini adalah: 
1. Elektroda A memiliki kekuatan tarik lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan elektroda 
B dan C. 

2. Komposisi kawat inti elektroda A adalah O 
19,13%, Na 2,59 %, Al 1,67%, Si 5,66% 
dan Fe 70,95%. 

3. Komposisi fluks elektroda A adalah C 
28,89%, O 48,02%, Na 8,80%, Al 1,69%, 
Si 5,25%, K 1,47%, Ca 2,80%, Ti 1,16% 
dan Fe 1,91%. 

 
Saran 
Saran yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah: 
1. Perlu dilakukan pengujian kekerasan. 
2. Perlu dilakukan fotomakro guna 

mengetahui penetrasi las. 
3. Perlu dilakukan radiografi test guna 

mengetahui jenis cacat yang terjadi. 
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Abstrak 
 

Rust remover akan menghilangkan seluruh karat dari permukaan logam. Terdapat tiga metode dari 
rust remover yaitu: rust remover berbahan dasar asam (acid base), shoot blasting dan  rust 
remover berbahan dasar air. Metode pertama adalah menghilangan karat dengan menggunakan 
rust remover acid base, metode ini memiliki kekurangan yaitu memerlukan tambahan biaya dalam 
penggunaanya seperti memerlukan alat pelindung diri. Kemudian metode yang kedua adalah 
metode sand blasting, metode ini dapat melemahkan properties dari material karena aplikasinya 
dengan benturan mekanis melalui media pasir silika. Metode sand blasting juga akan mengurangi 
ketebalan dari permukaan material  yang dibersihkan serta menyebabkan permukaan menjadi 
kasar. Kedua metode penghilangan karat yaitu metode rust remover acid base dan metode sand 
blasting berbahaya bagi kesehatan serta membutuhkan prosedur yang khusus dalam pengolahan 
limbahnya. Banyak rust remover berbahan dasar air yang beredar. Produk yang berbahan dasar 
air (water based) relatif aman, efektif serta tidak berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu maka akan 
dilakukan penelitian secara akademisi guna mengetahui seberapa besar kinerja dari rust remover 
yang berbahan dasar air.Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengetahui kinerja rust 
remover pada pelat besi berkarat dan mengetahui kapan waktu rust remover bekerja maksimal. 
Proses penelitian ini dilakukan di Laboratorium Material Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. 
Analisis SEM dilakukan di Laboratorium Material dan Safety Engineering Teknik Mesin Universitas 
Negeri Jakarta. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah: Dalam waktu satu jam rust remover 
A tidak dapat menghilangkan karat dengan sempurna, Rust remover B semua karat dapat dilepas 
sempurna sampai ke dalam lubang dengan waktu perndaman selama satu jam dapat melepas 
karat pada keseluruhan pelat, Rust remover C dapat melepas semua secara sempurna sampai ke 
dalam lubang. Sehingga dengan waktu perndaman selama satu jam dapat melepas karat pada 
keseluruhan pelat, serta Rust remover A, B dan C bekerja maksimal pada 15 menit pertama. 
 
Kata Kunci : Rust Remover, SEM, Weight Lost, Pelat Besi Berkarat. 
 

PENDAHULUAN 
 
Korosi menjadi penyebab utama kerusakan 
material yang umumnya terbuat dari logam 
sehingga menimbulkan kerugian. Korosi 
dapat berlangsung apabila semua komponen 
sel elektrokimia tersedia yaitu tersedianya 
katoda dan anoda serta elektrolit dalam kadar 
yang cukup. Dengan adanya elektrolit maka 
akan terjadi perpindahan elektron dari anoda 
menuju katoda akibat perbedaan potensial 
antara keduanya. Korosi secara umum 
mempunyai pengertian sebagai kerusakan 
yang terjadi pada material yang terjadi 
akibatnya adanya reaksi kimia. (Sulistyoweni 
W, 2002). 
Rust remover akan menghilangkan seluruh 
karat dari permukaan logam. Terdapat tiga 
metode dari rust remover yaitu: rust remover 
berbahan dasar asam (acid base), shoot 

blasting dan  rust remover berbahan dasar 
air. Metode pertama adalah menghilangan 
karat dengan menggunakan rust remover 
acid base, metode ini memiliki kekurangan 
yaitu memerlukan tambahan biaya dalam 
penggunaanya seperti memerlukan alat 
pelindung diri. Kemudian metode yang kedua 
adalah metode sand blasting, metode ini 
dapat melemahkan properties dari material 
karena aplikasinya dengan benturan mekanis 
melalui media pasir silika. Metode sand 
blasting juga akan mengurangi ketebalan dari 
permukaan material  yang dibersihkan serta 
menyebabkan permukaan menjadi kasar. 
Kedua metode penghilangan karat yaitu 
metode rust remover acid base dan metode 
sand blasting berbahaya bagi kesehatan 
serta membutuhkan prosedur yang khusus 
dalam pengolahan limbahnya.  
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Banyak rust remover berbahan dasar air yang 
beredar. Produk yang berbahan dasar air 
(water based) relatif aman, efektif serta tidak 
berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu maka 
akan dilakukan penelitian secara akademisi 
guna mengetahui seberapa besar kinerja dari 
rust remover yang berbahan dasar air. 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: mengetahui kinerja rust remover pada 
pelat besi berkarat dan mengetahui kapan 
waktu rust remover bekerja maksimal. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pendahuluan 
Korosi adalah reaksi kimia atau reaksi 
elektrokimia antara logam dan lingkungannya 
yang mengakibatnya penurunan kualitas dari 
material dan sifatnya. Dengan beberapa 
pengecualian unsur logam ditemukan pada 
ikatan kimia alamiah dengan elemen lainnya. 
Sebagai contoh, besi pada umumnya 
ditemukan di alam dalam bentuk iron ore 
seperti iron oxide. Bentuk kombinasi ini 
memiliki energi kimia yang rendah dan sangat 
stabil. Besi dapat dihasilkan dari iron ore 
melalui proses peleburan temperatur tinggi. 
Panas yang ditambahkan ketika peleburan 
akan memecah ikatan antara besi dan 
oksigen. Sebagai hasilnya, logam dan logam 
lainnya digunakan dalam aplikasi steruktur 
memiliki energi yang tinggi jika dibandingkan 
dengan kondisi aslinya serta relatif tidak 
stabil. (Jenkins, 2005). 
Proses korosi yang terjadi pada material yang 
terbuat dari bahan logam disebabkan karena 
adanya proses pelepasan elektron pada 
logam (anoda) yang kemudian elektron 
tersebut diterima oleh logam lain (katoda). 
Proses tersebut terjadi apabila adanya zat 
yang bersifat sebagai elektrolit yang berfungsi 
sebagai penghantar listrik. Korosi adalah 
suatu fenomena yang komplek yang terjadi 
tidak hanya pada material yang terbuat dari 
metal namun korosi secara umum diketahui 
terjadi pada permukaan metal yang disebut 
uniform corrosion. Seiring dengan 
perkembangan zaman dan pengetahuan 
maka para ahli metalurgi telah mempunyai 
cara bagaimana membuat suatu unsur yang 
mempunyai ketahanan diri terhadap serangan 
korosi. Kemampuan suatu bahan untuk dapat 
tahan dari proses korosi tergantung dari 
beberapa faktor, seperti yang terlihat pada 
Gambar 2.1. (Sulistyoweni W, 2002) 

 
 

Gambar 2.1. Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Proses Korosi Pada Logam 

(Fontana, 1986) 
 

Kenapa Material Terkorosi (Jenkins, 2005) 
Korosi merupakan proses alamiah. Seperti air 
mengalir ke permukaan yang lebih rendah, 
seluruh proses alamiah akan bergerak ke 
arah energi yang lebih rendah. Jadi besi dan 
baja memiliki kecenderungan untuk 
bergabung dengan elemen kimia lainnya 
untuk bergerak  ke energi yang lebih rendah. 
Besi dan baja akan sering berikatan dengan 
oksigen, membentuk iron oxide atau karat 
memiliki susunan kimia yang sama dengan 
iron ore. Gambar 2.2 menunjukkan ilustrasi 
dari siklus dari pemurnian korosi dari besi dan 
baja. Ketika karat terbentuk dari besi atau 
struktur baja, logam akan kehilangan dari 
permukaannya, mengurangi cross section 
dan kekuatan. 

 
 

Gambar 2.2. Siklus Korosi 
(Jenkins, 2005) 

 
Beberapa logam seperti emas dan platina 
memiliki level energi yang rendah saat dalam 
bentuk logam jika dibandingkan ketika 
digabungkan dengan unsur kimia lainnya. 
Logam tersebut kadang ditemukan di alam 
dalam bentuk logam dan tidak cenderung 
tergabung dengan unsur kimia lainnya. Kedua 
logam tersebut sangat resistant dengan 
korosi dalam kondisi lingkungan alami. 
Material tersebut kebal terhadap korosi dari 
lingkungan alami. 
Logam dan paduan lain ketika dalam kondisi 
energi yang tinggi mereka dalam bentuk 
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logam resistan terhadap korosi yang 
terbentuk lapisan pasif (biasanya oksida) 
pada permukaan. Lapisan tersebut terbentuk 
melalui proses alami yang menyerupai korosi 
dan biasanya tidak terlihat dengan 
menggunakan mata telanjang. Stainless 
steel, paduan alumunium dan titanium adalah 
logam yang memiliki kondisi energi tinggi 
pada saat berbentuk logam. Namun relatif 
resistan pada korosi disebabkan oleh bentuk 
lapisan pasif pada permukaannya. 
Bagaimanapun khususnya pada kasus 
stainless steel dan paduan alumunium 
lapisan ini tidak kebal pada seluruh 
lingkungan natural dan dapat rusak pada satu 
atau lebih lingkungan khusus. Kerusakan 
lapisan pasif sering berlangsung sangat 
cepat, korosi yang terlokalisir disebabkan 
oleh aktifitas elektrokimia bagian dari 
permukaan yang tetap pasif. Gambar 2.3 
menunjukkan korosi terlokalisir dan sangat 
cepat. 

 

 
 

Gambar 2.3. Korosi Ringan Pada Jembatan 
Baja Paduan Ketika Proteksi Lapisan Luar 

Telah Hilang. (Jenkins, 2005) 
 

Mengukur Korosi (Jenkins, 2005) 
Cara-cara yang digunakan untuk mengukur 
korosi adalah sebagai berikut: 

 
a. Mengukur Pengurangan Berat 

Pengukuran pengurangan berat adalah cara 
yang paling banyak dilakukan untuk 
mengukur korosi. Mula-mula sampel 
dibersihkan untuk melepas seluruh 
kontaminan. Setelah dibersihkan kemudian 
diukur berat mula-mula. Kemudian dilakukan 
proses pengkorosian dan dibersihkan kembali 
dan diukur kembali berat selama periode 
waktu tertentu. Jika tidak terjadi korosi maka 
tidak akan terjadi pengurangan berat. 

 
b. Mengukur Dimensi Sampel 

Dimensi dari sampel diukur sebelum dan 
sesudah proses korosi. Jika tidak ada 

perubahan dengan dimensinya berarti tidak 
ada korosi yang terjadi. 

 
c. Observasi Visual 

Bahkan jumlah kecil korosi dapat segera 
terlihat karena kasarnya permukaan. 

 
d. Analisis Kimia 

Deposit pada permukaan dan lingkungan 
diperiksa produk korosinya. Jika deposit pada 
permukaan dan lingkungan hasilnya negatif 
untuk produk korosinya dapat diasumsikan 
tidak terjadi korosi. 

 
Jenis-Jenis Korosi  
Jenis-jenis korosi pada umumnya 
diklasifikasikan sebagai berikut: 

 
1. Korosi Permukaan (Uniform Corrosion) 
Korosi permukaan (uniform corrosion) Korosi 
seragam yang terjadi di semua permukaan 
material dimana lingkungan korosif memiliki 
kesamaan metalurgi dan komposisi kimia.  

 
2. Korosi Sumuran (Pitting Corrosion) 
Pitting Corrosion yaitu korosi yang berbentuk 
lubang-lubang pada permukaan logam 
karena hancurnya film dari proteksi logam 
yang disebabkan oleh rate korosi yang 
berbeda antara satu tempat dengan tempat 
yang lainnya pada permukaan logam 
tersebut. 

 
3. Korosi Retak Tegang (Stress Corrosion 

Cracking) 
Stress Corrosion Cracking  yaitu korosi 
berbentuk retak-retak yang tidak mudah 
dilihat, terbentuk dipermukaan logam dan 
berusaha merembet ke dalam. Ini banyak 
terjadi pada logam-logam yang banyak 
mendapat tekanan. Hal ini disebabkan 
kombinasi dari tegangan tarik dan lingkungan 
yang korosif sehingga struktur logam 
melemah. 

 
4. Korosi Erosi, Kavitasi, fretting 

(Errosion, Cavitation, Fretting 
Corrosion) 

Korosi erosi adalah korosi yang dipengaruhi 
efek turbulensi partikel. Kavitasi adalah korosi 
yang dipengaruhi tumbukan partikel (aliran 
fluida) secara kontinu. Fretting adalah korosi 
yang disebabkan getaran benda (tumbukan 
benda tersebut secara kontinu). 

 
5. Korosi Galvanis (Galvanic Corrosion) 
Korosi galvanis Galvanic Corrosion yaitu 
korosi yang terjadi karena terdapat hubungan 
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antara dua metal yang disambung dan 
terdapat perbedaan potensial antara 
keduanya. 

 
6. Korosi Celah (Crevice Corrosion) 
Crevice Corrosion yaitu korosi yang terjadi di 
sela-sela gasket, sambungan bertindih, 
sekrupsekrup atau kelingan yang terbentuk 
oleh kotoran-kotoran endapan atau timbul 
dari produk-produk karat. 

 
7. Hidrogen damage  
Hidrogen damage merupakan kerusakan 
mekanika dari metal akibat interaksi dengan 
hidrogen. (contoh H2S). 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian ini berisikan langkah-
langkah dalam melakukan penelitian dari 
awal hingga selesai dengan tujuan untuk 
mendapatkan sistematika pelaksanaan 
penelitian secara lebih jelas dan terarah. Alur 
proses penelitian ini dapat dilihat secara 
lengkap dan jelas pada Gambar 3.1. 
 

 
 

Gambar 3.1 Bagan Alur Proses Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis hasil ini dilakukan berdasarkan hasil 
dari pengolahan data. Hal ini dilakukan guna 
mendapatkan penyelesaian masalah dari 
penelitian ini.  

 
Hasil SEM Pelat Besi Berkarat 
Hasil foto sampel pelat besi berkarat dengan 
menggunakan SEM dapat dilihat sebagai 
berikut.  

 

 
Gambar 4.1 Foto Hasil SEM dengan 

Perbesaran 200 kali 
 

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat 
bahwa banyak sekali terdapat oksida besi 
atau biasa yang kita kenal dengan karat. Hal 
ini mengindikasikan bahwa korosi terjadi pada 
seluruh permukaan atau biasa kita kenal 
dengan korosi permukaan (uniform 
corrosion). Korosi permukaan merupakan 
korosi seragam yang terjadi di semua 
permukaan material dimana lingkungan 
korosif memiliki kesamaan metalurgi dan 
komposisi kimia.  

 
Hasil Pengukuran Pengurangan Massa 
Rust Remover A 
Pengukuran pengurangan massa ini 
dilakukan guna mengetahui berapa besar 
pengurangan massa dengan interval waktu 
15 menit. Metodenya yaitu, spesimen 
tersebut direndam selama satu jam, 
kemudian setiap 15 menit dilakukan 
pengukuran massa. Luas permukaan sampel 
(1) dan sampel (2) masing-masing adalah 
1920 mm

2
. Hasil dari pengukuran massa 

dapat dilihat Tabel 4.1. 
 
 
 
 
 

MULAI 

IDENTIFIKASI MASALAH 

PREPARASI SAMPEL 

PLAT  BESI BERKARAT 

STUDI  LITERATUR 

ANALISIS SEM 

SAMPEL DI 
RENDAM 

RUST 

REMOVER B 

HITUNG WEIGHT 

LOST 

SAMPEL DI 
RENDAM 

RUST 

REMOVER A 

SAMPEL DI 
RENDAM RUST 

REMOVER C 

ANALISIS SEM 

SELESAI 

KESIMPULAN  

ANALISIS HASIL 
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Tabel 4.1. Hasil Pengukuran Pengurangan 
Massa Pelat Besi Berkarat 

 

No 
Waktu 
(menit) 

Sampel 1 
∆m 

Sampel 
1 

Sampel 2 
∆m 

Sampel 2 

1 0 5,1906  - 5,1803  - 

2 15 5,1413 0,0493 5,1288 0,0515 

3 30 5,0944 0,0469 5,0893 0,0395 

4 45 5,0700 0,0244 5,0736 0,0157 

5 60 5,0540 0,0160 5,0668 0,0068 

 
Jika tabel tersebut dikonversi menjadi sebuah 
grafik, maka hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 
 

 
Gambar 4.2. Grafik Massa vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover A 

 
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat terlihat 
bahwa terjadi penurunan berat pada sampel 
(1) dan sampel (2) saat perendaman selama 
60 menit. Pengukuran massa awal sampel (1) 
sebesar 5,1906 gram kemudian setelah 
direndam selama 60 menit massa sampel (1) 
menjadi 5,0540 gram. Sehingga jika diambil 
rata-rata maka besarnya pengurangan massa 
yang terjadi adalah sebesar 0,017075 gram 
per 15 menit dengan luas permukaan 1920 
mm

2
.  

Pengukuran massa awal sampel (2) sebesar 
5,1803 gram kemudian setelah direndam 
selama 60 menit massa sampel (2) menjadi  
gram. Sehingga jika diambil rata-rata maka 
besarnya pengurangan massa yang terjadi 
adalah sebesar 5,0668 gram per 15 menit 
dengan luas permukaan 1920 mm

2
. 

 

 
Gambar 4.3. Grafik ∆m vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover A 

 
Berdasarkan Gambar 4.3 dapat terlihat 
bahwa pada sampel (1) pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar 0,0493 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 0,0469 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
sebesar 0,0244 gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0160. 
Selama empat kali pengukuran selama satu 
jam tren garis terlihat semakin menurun 
sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja rust 
remover A pada sampel (1) stabil. 
Sedangkan untuk sampel (2) dapat terlihat 
pada gambar 4.3 bahwa pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar  0,0515 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar  0,0395 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
0,0157 sebesar  gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0068. 
Selama empat kali pengukuran selama satu 
jam tren garis terlihat semakin menurun 
sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja rust 
remover A pada sampel (2) stabil. 

.  
Hasil Pengukuran Pengurangan Massa 
Rust Remover B 
Pengukuran pengurangan massa ini 
dilakukan guna mengetahui berapa besar 
pengurangan massa dengan interval waktu 
15 menit. Metodenya yaitu, spesimen 
tersebut direndam selama satu jam, 
kemudian setiap 15 menit dilakukan 
pengukuran massa. Luas permukaan sampel 
(1) dan sampel (2) masing-masing adalah 
1920 mm

2
. Hasil dari pengukuran massa 

dapat dilihat Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Hasil Pengukuran Pengurangan 
Massa Pelat Besi Berkarat 

 

No 
Waktu 
(menit) 

Sampel 1 
∆m 

Sampel 1 
Sampel 

2 

∆m 
Sampel 

2 

1 0 5,2840 - 5,2829 - 

2 15 5,2313 0,0527 5,2372 0,0457 

3 30 5,2050 0,0263 5,1941 0,0431 

4 45 5,1881 0,0169 5,1655 0,0286 

5 60 5,1822 0,0059 5,1493 0,0162 

 
Jika tabel tersebut dikonversi menjadi sebuah 
grafik, maka hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 

 

 
Gambar 4.4. Grafik Massa vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover B 

 
Berdasarkan Gambar 4.4 dapat terlihat 
bahwa terjadi penurunan berat pada sampel 
(1) dan sampel (2) saat perendaman selama 
60 menit. Pengukuran massa awal sampel (1) 
sebesar 5,2840 gram kemudian setelah 
direndam selama 60 menit massa sampel (1) 
menjadi 5,1822 gram. Sehingga jika diambil 
rata-rata maka besarnya pengurangan massa 
yang terjadi adalah sebesar 0,012725 gram 
per 15 menit dengan luas permukaan 1920 
mm

2
.  

Pengukuran massa awal sampel (2) sebesar 
5,2829 gram kemudian setelah direndam 
selama 60 menit massa sampel (2) menjadi  
5,1493 gram. Sehingga jika diambil rata-rata 
maka besarnya pengurangan massa yang 
terjadi adalah sebesar  0,0167 gram per 15 
menit dengan luas permukaan 1920 mm

2
. 

 

 
Gambar 4.5. Grafik ∆m vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover B 

 
Berdasarkan Gambar 4.5 dapat terlihat 
bahwa pada sampel (1) pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar 0,0527 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 5,2050 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, 5,1881 
∆m sebesar  gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, 5,1822 ∆m sebesar 
gram. Selama empat kali pengukuran selama 
satu jam tren garis terlihat semakin menurun 
sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja rust 
remover B pada sampel (1) stabil. 
Sedangkan untuk sampel (2) dapat terlihat 
pada gambar 4.5 bahwa pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar  0,0457 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 0,0431 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
sebesar 0,0286 gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0162 
gram. Selama empat kali pengukuran selama 
satu jam tren garis terlihat semakin menurun 
sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja rust 
remover B pada sampel (2) stabil. 

 
Hasil Pengukuran Pengurangan Massa 
Rust Remover C 
Pengukuran pengurangan massa ini 
dilakukan guna mengetahui berapa besar 
pengurangan massa dengan interval waktu 
15 menit. Metodenya yaitu, spesimen 
tersebut direndam selama satu jam, 
kemudian setiap 15 menit dilakukan 
pengukuran massa. Luas permukaan sampel 
(1) dan sampel (2) masing-masing adalah 
1920 mm

2
. Hasil dari pengukuran massa 

dapat dilihat Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Hasil Pengukuran Pengurangan 
Massa Pelat Besi Berkarat 

 

No 
Waktu 
(menit) 

Sampel 1 
∆m 

Sampel 1 
Sampel 2 

∆m 
Sampel 2 

1 0 5,2383   5,4842   

2 15 5,1497 0,0886 5,3751 0,1091 

3 30 5,1424 0,0073 5,3571 0,0180 

4 45 5,1382 0,0042 5,3486 0,0085 

5 60 5,1372 0,0010 5,3474 0,0012 

 
Jika tabel tersebut dikonversi menjadi sebuah 
grafik, maka hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. 

 

 
Gambar 4.6. Grafik Massa vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover C 

 
Berdasarkan Gambar 4.7 dapat terlihat 
bahwa terjadi penurunan berat pada sampel 
(1) dan sampel (2) saat perendaman selama 
60 menit. Pengukuran massa awal sampel (1) 
sebesar 5,2383 gram kemudian setelah 
direndam selama 60 menit massa sampel (1) 
menjadi 5,1372 gram. Sehingga jika diambil 
rata-rata maka besarnya pengurangan massa 
yang terjadi adalah sebesar 0,0126375 gram 
per 15 menit dengan luas permukaan 1920 
mm

2
.  

Pengukuran massa awal sampel (2) sebesar 
5,4842 gram kemudian setelah direndam 
selama 60 menit massa sampel (2) menjadi 
5,3474 gram. Sehingga jika diambil rata-rata 
maka besarnya pengurangan massa yang 
terjadi adalah sebesar  0,0171 gram per 15 
menit dengan luas permukaan 1920 mm

2
. 

 
 
 
 

 
Gambar 4.7. Grafik ∆m vs Waktu 

Perendaman Pelat Besi Berkarat di Rust 
Remover C 

 
Berdasarkan Gambar 4.7 dapat terlihat 
bahwa pada sampel (1) pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar 0,0886 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 0,0073 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
sebesar 0,0042 gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0010 
gram. Selama empat kali pengukuran selama 
60 menit pada sampel (1), terlihat pada 
pengukuran menit ke 15 terlihat besar sekali 
penurunan masa yang terjadi. Sedangkan 
pada pengukuran menit ke 30, 45 dan 60 
relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kinerja rust remover C tinggi pada 15 menit 
awal. 
Sedangkan untuk sampel (2) dapat terlihat 
pada gambar 4.7 bahwa pada pengukuran 
menit ke 15, ∆m sebesar 0,1091 gram. Pada 
pengukuran menit ke 30, ∆m sebesar 0,0180 
gram. Pada pengukuran menit ke 45, ∆m 
sebesar 0,0085 gram. Kemudian pada 
pengukuran menit ke 60, ∆m sebesar 0,0012 
gram. Selama empat kali pengukuran selama 
60 menit pada sampel (2), terlihat pada 
pengukuran menit ke 15 terlihat besar sekali 
penurunan masa yang terjadi. Sedangkan 
pada pengukuran menit ke 30, 45 dan 60 
relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kinerja rust remover C tinggi pada 15 menit 
awal. 

 
Hasil SEM Pelat Besi Setelah Direndam 
Rust Remover A 

 
Gambar 4.8. Foto SEM Hasil 
Perendaman Rust Remover A 
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Pada gambar 4.8 dapat terlihat pelat yang 
direndam masih terdapat karat yang 
tertinggal. Pelat tersebut ternyata sudah 
mengalami gejala korosi sumuran. Pitting 
Corrosion yaitu korosi yang berbentuk 
lubang-lubang pada permukaan logam. 
Berdasarkan hasil SEM awal terindikasi pelat 
mengalami korosi permukaan, namun setelah 
di rendam dalam cairan rust remover A 
ternyata pelat sudah mengalami gejala korosi 
sumuran. Jika kita perhatikan lebih jelas rust 
remover A dapat lepas karat hingga ke dalam 
lubang walaupun tidak semua lubang dapat 
dibersihkan dengan sempurna. Namun jika 
perendaman dilakukan lebih lama lagi maka 
rust remover A dapat melepas karat secara 
keseluruhan. 

 
Hasil SEM Pelat Besi Setelah Direndam 
Rust Remover B 

 

 
Gambar 4.9. Foto SEM Hasil Perendaman 

Rust Remover B 
 

Pada gambar 4.9 dapat terlihat pelat yang 
telah direndam ternyata sudah mengalami 
gejala korosi sumuran. Pitting Corrosion yaitu 
korosi yang berbentuk lubang-lubang pada 
permukaan logam. Berdasarakan hasil SEM 
awal terindikasi pelat mengalami korosi 
permukaan, namun setelah di rendam dalam 
cairan rust remover B ternyata pelat sudah 
mengalami gejala korosi sumuran. Berbeda 
dengan rust remover A, pada rust remover B 
semua karat dapat dilepas sempurna sampai 
ke dalam lubang. Sehingga dengan waktu 
perendaman selama satu jam dapat melepas 
karat pada keseluruhan pelat. 

 
 
 
 
 
 

 
Hasil SEM Pelat Besi Setelah Direndam 
Rust Remover C 

 

 
Gambar 4.10. Foto SEM Hasil Perendaman 

Rust Remover C 
 

Pada gambar 4.10 dapat terlihat pelat yang 
telah direndam ternyata sudah mengalami 
gejala korosi sumuran. Pitting Corrosion yaitu 
korosi yang berbentuk lubang-lubang pada 
permukaan logam. Berdasarakan hasil SEM 
awal terindikasi pelat mengalami korosi 
permukaan, namun setelah direndam dalam 
cairan rust remover C ternyata pelat sudah 
mengalami gejala korosi sumuran. Rust 
remover C dapat melepas semua secara 
sempurna sampai ke dalam lubang. Sehingga 
dengan waktu perendaman selama satu jam 
dapat melepas karat pada keseluruhan pelat. 

 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rust remover A dalam waktu satu 
jam tidak dapat menghilangkan karat 
dengan sempurna. 

2. Rust remover B dapat melepas 
semua karat dengan sempurna pada 
permukaan maupun sampai ke dalam 
lubang dengan waktu perendaman 
selama satu jam. 

3. Rust remover C dapat melepas 
semua karat dengan sempurna pada 
permukaan maupun sampai ke dalam 
lubang dengan waktu perendaman 
selama satu jam. 

4. Rust remover A, B dan C bekerja 
maksimal pada 15 menit pertama. 

5. Rust remover C bekerja sangat 
maksimal pada 15 menit pertama jika 
dibandingkan dengan rust remover B 
dan C. 
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Abstrak 

 
Mengetahui struktur mikro suatu logam atau paduan, maka akan dapat mempelajari karakteristik 
struktur logam tersebut. Stuktur mikro akan dapat diamati dengan mikroskop yang selanjutnya 
memungkinkan untuk menghitung ukuran butiran, distribusi dari fasa-fasanya dan inkluisi yang 
memiliki efek yang besar terhadap sifat logam. Agar struktur mikro dapat diamati dengan seksama, 
maka diperlukan beberapa tahapan proses persiapan yang harus dilakukan. Struktur mikro akan 
dapat diobservasi jika permukaan sampel uji benar-benar halus, untuk itu diperlukan proses 
ampelas dan pemolesan pada mesin ampelas dan poles. Karena mesin ampelas dan poles untuk 
proses metalografi sangat mahal, maka dilakukan rancang bangun mesin tersebut. Dalam rancang 
bangun ini dihasilkan mesin yang memiliki dua piringan yang di putar oleh motor listrik dan juga 
sirkulasi air untuk proses. 

Kata kunci : Metalografi, Ampelas, Pemolesan, Motor listrik. 
 

PENDAHULUAN 

Sifat mekanis suatu logam atau paduan dapat 
diamati, salah satunya dengan menganalisa 
struktur mikro material. Pengujian metalografi 
dilakukan bertujuan untuk dapat 
mengobservasi struktur mikro tersebut. Ada 
beberapa tahapan yang harus dijalani agar 
dapat diperoleh citra struktur mikro. Tahapan 
yang harus dilalui adalah mempersiapkan 
sampel uji dengan cara memotong specimen, 
pemegangan (mounting), ampelas (grinding), 
pemolesan (polishing), etsa (etching) dan 
setelah itu baru observasi menggunakan 
mikroskop optik untuk mendapat-kan citra 
struktur mikro. Dalam memperoleh citra 
struktur mikro logam terlebih dahulu diperhati-
kan penentuan wilayah kerja sampel. 
Penentuan wilayah disesuaikan dengan 
pembebanan yang diterima oleh logam atau 
paduan tersebut. 

Tahapan proses penting pada uji metalografi 
adalah proses ampelas (grinding) dan 
pemolesan (polishing) yang akan 
menghasilkan permukaan sampel uji menjadi 
benar-benar halus dan mengkilat seperti kaca 
tanpa menggores, sehingga diperoleh 
permukaan sampel yang halus bebas goresan 
dan mengkilap seperti cermin. Proses ini juga 
menghilangkan ketidakteraturan sampel 
hingga orde 0,01 µm setelah itu dapat 
dilakukan pengamatan dengan mikroskop 

optic setelah terlebih dahulu dilaku-kan 
proses etsa (etching).  

Pada proses ini dibutuhkan sebuah mesin 
ampelas dan poles yang mempunyai piringan 
putar untuk memoles benda kerja dengan 
kecepatan yang dapat diatur. Penggunaan 
dua piring putar berfungsi sebagai ampelas 
(grinding) dan pemolesan (polishing) akan 
mempercepat proses. Selain itu adanya 
sistem sirkulasi air juga berdampak posistif 
terhadap hasil pemolesan sampel uji. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Metalografi. 

Metalografi adalah ilmu yang mempelajari 
karakteristik struktur dari logam atau paduan. 
Diperlukan peralatan untuk mempelajari 
struktur mikro suatu logam yaitu mikroskop. 
Struktur mikro merupakan suatu struktur yang 
hanya bisa dilihat dengan bantuan alat, dalam 
hal ini mikroskop optik yang dijadikan sebagi 
alat dalam pengujian ini, sedangkan struktur 
makro adalah suatu struktur yang hanya bisa 
dilihat dengan cara visual/kasat mata 

Mikroskop memungkinkan untuk menghitung 
ukuran butir, distribusi dari fasa-fasanya dan 
inklusi yang memiliki efek yang besar 
terhadap sifat logam. Fasa merupakan suatu 
kondisi pada logam dimana komponen 
kimianya sama. Berhasil tidaknya analisa ini 
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ditentukan oleh preparasi benda uji, semakin 
sempurna pre-paresi benda uji, semakin jelas 
citra struktur mikro benda uji yang diperoleh. 

Sebelum dilakukan pengamatan pada struktur 
mikro logam dengan mikroskop maka 
diperlukan proses-proses persiapan sampel. 
Sampel uji yang akan diamati harus 
dipreparasi dengan tahap-tahap proses 
preparasi spesimen yaitu : 
 Proses pengambilan sampel (Sampling 

position).  
 Pemotongan sampel (Cutting).  
 Pemegang (Mounting). 
 Ampelas (Grinding). 
 Pemolesan (Polishing). 
 Etsa (Etching). 
 Observasi mikroskopis / makroskopis 

  
B. Mesin Ampelas dan Poles. 

Mesin ampelas dan poles digunakan untuk 
menghaluskan permukaan sebuah sampel 
sebelum diteliti, seperti pada gambar 1.  

 

Gambar 1. Mesin ampelas dan poles 
 
Proses ampelas (Grinding) merupakan salah 
satu tahapan preparasi spesimen dimana 
dalam proses ini dilakukan pengampelasan 
pada permukaan spesimen. Hasil dari proses 
sebelumnya permukaan spesimen pasti 
memiliki permukaan yang tidak rata, terkorosi, 
terdapat gesekan bahkan porositas. Untuk 
meratakan dan menghilangkan itu semua 
maka dilakukan grinding (pengampelasan), 
seperti gambar 2. 

 

Gambar 2. Proses ampelas. 

Proses pemolesan (polishing) merupakan 
proses terakhir dari preparasi spesimen untuk 
mendapatkan permukaan benda kerja yang 
halus. Menggunakan mesin poles metalografi 
yang mempunyai piringan berputar dan 
menggunakan gaya abrasif specimen 
mendapat perlakuan polesing, seperti gambar 
3.  

 

Gambar 3. Proses poles 

Proses polishing sering digunakan agar 
benda kerja menjadi tampak mengkilap, 
halus, mencegah kontaminasi peralatan 
medis, menghilangkan oksidasi, atau 
mencegah korosi pada pipa. Dalam 
metalografi dan metalurgi, polishing 

digunakan untuk membuat plat rata, membuat 
permukaan benda kerja bebas dari cacat 
sehingga memudahkan dalam pemeriksa-an 
struktur mikro logam dengan mikroskop. 
 
C. Metode Rancang Bangun. 

Desain rekayasa atau rancang bangun agak 
berbeda dengan ilmu pengetahuan, karena 
teori dan hipotesis tidak dapat dikembangkan 
atau diuji melalui percobaan laboratorium. 
Desain rekayasa mencakup berbagai pokok 
persoalan yang jauh lebih luas, meliputi 
pembahasan tentang manusia dan organisasi. 
Oleh karena itu, desain rekayasa harus 
dianggap sebagai teknologi. Ini pun masih 
bersifat parsial karena tidak ada jawaban 
tunggal yang mutlak untuk setiap masalah 
yang mencakup baik pembuatan keputusan 
maupun kompromi, karena hampir semua 

parameter desain bersifat kontradiktif. 

Rancang bangun diawali dengan merancang 
produk yang akan diproduksi. Merancang 
produk atau desain produk merupakan 
prasyarat untuk produksi. Hasil keputusan 
desain produk selanjutnya ditransmisikan ke 
operasi sebagai spesifikasi produksi, dan 
spesifikasi produksi merumuskan karakteristik 
produk dan memung-kinkan pelaksanaan 
produksi. Desain produk merupakan hal yang 
sangat penting dalam menjaga kelangsungan 



 

 

JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 28 NO 3 OKTOBER 2015  153 

hidup usaha. Berbagai desain produk baru 
diciptakan karena orang percaya bahwa ada 
kebutuhan akan produk tersebut. 

Tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai 
pendekatan dalam merancang produk adalah 
sebagai berikut : 

1. Menarik pasar. 
Produk ditentukan oleh pasar dengan 
sedikit perhatian terhadap keberadaan 
teknologi dan proses operasi. Jenis-jenis 
produk yang akan diproduksi ditentukan 
melalui riset pasar atau umpan balik 
pelanggan. 

2. Mendorong teknologi. 
Produk diperoleh dari teknologi produksi 
dangan sedikit perhatian terhadap pasar. 
Penggunaan teknologi sangat dominan. 
Melalui penelitian dan pengembangan 
serta operasi yang agresif, diciptakan 
produk yang memiliki keunggulan dan 
keuntungan alami dalam pasar. 

3. Antar fungsional. 
Proses pengembangan produk tidak 
dilaku-kan dengan menarik pasar atau 
mendorong teknologi, melainkan 
ditentukan oleh usaha antar fungsi yang 
terkoordinasi, baik itu fungsi pemasaran, 
operasi, teknik, dan fungsi lainnya. 

 

D. Cara Merancang Pahl Dan Beitz 

Dalam perancangan produk PahI dan Beitz 
mengusulkan cara merancang produk 
sebagai-mana yang dijelaskan dalam 
bukunya Engineering Design : A Systematic 
Approach. Cara merancang Pahl dan Beitz 
tersebut terdiri dari 4 fase, yang masing-
masing masih terdiri dari beberapa langkah. 
Ke-empat fase tersebut adalah : 

1. Perencanaan dan penjelasan 
2. Perancangan konsep produk 
3. Perancangan bentuk produk 

(embodiment design) 
4. Perancangan detail 

Fase Perencanaan dan Penjelasan 

Pada fase ini adalah menyusun spesifikasi 
teknis pada ampelas dan poles yang menjadi 
dasar perancangan yang dapat memenuhi 
kebutuhan laboratorium. Dalam fase ini 
dikumpulkan semua informasi tentang 
keinginan pengguna dan persyaratan 
(requirement) lain yang harus dipenuhi oleh 
produk dan tentang kendala-kendala  yang 
merupakan batas-batas produk. Hasil dari 
fase ini adalah spesifikasi teknis pada mesin 

poles yang dimuat dalam daftar persyaratan 
teknis. 

Fase Perancangan Konsep 

Dari hasil  fase pertama yaitu spesifikasi 
teknis produk, dicarilah beberapa konsep 
produk yang dapat memenuhi persyaratan-
persyaratan dalam spesifikasi tersebut. 
Konsep produk tersebut merupakan solusi 
dalam masalah perancangan yang harus 
dipecahkan. Beberapa alternatif konsep 
produk dapat ditemukan. Konsep produk ini 
berupa gambar skets atau gambar skema 
yang sederhana. 

Dengan adanya beberapa macam kombinasi, 
maka harus dilakukan suatu seleksi agar 
perancangan akhir bisa benar-benar 
mendekati tuntutan desain. Hasil pengkajian 
terhadap variasi-variasi yang sudah ada akan 
didapatkan beberapa varian struktur fungsi 
produk. 

Fase Perancangan Bentuk. 

Pada fase perancangan bentuk, konsep 
produk hasil fase perancangan konsep produk 
skets kini harus diberi bentuk sedemikian rupa 
sehingga elemen-elemen tersebut secara 
bersamaan menyusun bentuk produk. Pada 
fase ini ditentukan material untuk setiap 
komponen. Konsep produk yang sudah diberi 
bentuk digambarkan pada preliminary layout, 
sehingga dapat diperoleh beberapa 
preliminary layout konsep produk yang 
dikembangkan terdiri dari beberapa konsep. 

Preliminary layout masih dikembangkan lagi 
menjadi layout yang lebih baik lagi dengan 
meniadakan kekurangan dan kelemahan yang 
ada, dan sebagainya. Kemudian dilakukan 
evaluasi terhadap beberapa preliminary layout 

yang sudah dikembangkan lebih lanjut 
berdasar-kan kriteria teknis dan kriteria 
ekonomis, yang lebih ketat untuk memperoleh 
layout yang terbaik yang disebut definitive 
layout. Definitive layout telah dicek dari segi 
kemampuan melakukan fungsi produk. 

Fase Perancangan Detail. 

Pada fase perancangan detail, ditetapkan 
susunan komponen, bentuk, dimensi, 
kehalusan permukaan dan material dari setiap 
komponen. Demikian juga kemungkinan cara 
pembuatan sudah dianalisa dan perkiraan 
biaya sudah dihitung. Hasil akhir fase ini 
adalah gambar rancangan lengkap dan 
spesifikasi produk untuk pembuatan. Kedua 
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hal tersebut disebut dokumen untuk 
pembuatan produk. 

Sebenarnya langkah-langkah dalam keempat 
fase proses perancangan di atas tidaklah 
perlu dikelompokkan dalam 4 fase secara 
kaku, sebab seperti misalnya, pada fase 
perancangan detail (fase ke-4), maka pada 
fase sebelumnya (fase ke-3), yaitu fase 
perancangan produk, elemen produk atau 
detail sudah diperlukan dan karena itu detail 
sudah (mulai) dibahas pada fase ke-3 
tersebut, dan banyak lain contoh seperti itu. 

Setiap fase proses perancangan berakhir 
pada hasil fase, seperti fase pertama 
menghasil-kan daftar persyaratan dan 
spesifikasi peran-cangan. Hasil setiap fase 
tersebut kemudian menjadi masukkan untuk 
fase berikutnya dan menjadi umpan balik 
untuk fase yang mendahuluinya. Perlu dicatat 
pula bahwa hasil fase itu sendiri setiap saat 
dapat berubah oleh umpan balik yang 
diterima dari hasil fase-fase berikutnya, 
seperti diperlihatkan pada gambar  4 berikut. 

 

 

Gambar 4. Diagram alir proses perancangan 
Pahl dan Beitz. 

 

METODOLOGI PERANCANGAN 

Untuk mempermudah rancang bangun mesin 
ampelas (grinding) dan pemolesan (polishing) 
digunakan metode perancangan Pahl dan 
Beitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Flowchart perancangan mesin 
amplas dan poles (dimodifikasi dari metode 

perancangan Pahl dan Beitz) 

 
 
 
 
 

Perencanaan Pembuatan 
Mesin Poles  

Perencanaan dan Penjelasan  
Mencari data dan informasi mengenai mesin poles. 
Mengetahui prinsip kerja mesin poles. 

Daftar Persyaratan 
(Spesifikasi Mesin Poles) 

T
in

g
k
a
t 

P
e
rb

a
ik

a
n

 

Mengembangkan Solusi Utama 
Membuat beberapa alternatif mesin poles (varian). 
Menentukan fungsi mesin poles. 

Konsep mesin poles 
(Solusi) 

Mengembangkan Fungsi pada Mesin Poles 
Menentukan bentuk awal. 
Memilih layout awal yang terbaik. 

Memperbaiki layout. 
. 

Layout Awal 

Menentukan struktur mesin poles. 
Menghilangkan kelemahan dan kekurangan. 
Persiapan daftar komponen awal. 
Pembuatan dan susunan mesin poles 

Memperbaiki layout. 
. 

Layout Akhir 

Menyiapkan dokumen pembuatan. 
Mengembangkan gamar atau daftar detail. 
Menyelesaikan instruksi-instruksi pembuatan mesin 
poles Memperbaiki layout. 
. 

Dokumen mesin 
poles 

Solusi  
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RANCANG BANGUN MESIN 

A. Perancangan Mesin.  

Langkah-langkah rancang bangun mesin 
dimulai dari perancangan hingga pembuatan, 
hasil perancangan dapat dilihat pada gambar 
6 berikut ini. 

 

Gambar 6. Disain mesin ampelas dan poles 
 

B. Perancangan Mekanik.  

Pada tahap perancangan mekanik dilakukan 
perancangan desain, yaitu pengukuran 
piringan yang disesuaikan dengan kertas 
ampelas yang ada dipasaran, pengukuran 
posisi antara dua poros tempat berputarnya 
dua piringan logam dengan motor penggerak, 
perencanaan desain sistem pompa air, 
perencanaan pembuatan kerangka mesin. 

Pembuatan mekanik mesin ini dimuali dari 
pembuatan rangka, selanjutnya peletakan 
posisi poros piringan, antara motor listrik 
dengan piringan logam sampai dengan 
pembuatan sistem sirkulasi air. 

C. Perancangan Rangka Mesin.  

Bahan utama yang digunakan dalam mem-
buat rangka yaitu besi hollow ukuran 3x1,5. 
Pemilihan bahan ini karena besi hollow 
banyak terdapat di pasaran serta memiliki 
beberapa keunggulan diantaranya : kuat, 
ringan, tahan terhadap korosi, dan mudah 
dibentuk. 

Peletakan posisi dua piringan logam berputar 
dengan motor, poros yang bersamaan pully 
dan rubberbelt. Dibutuhkan pully sebanyak 2 
buah diletakkan pada poros tempat 
berputarnya piringan logam dan poros motor 
AC. 

 

Gambar 7. Mesin ampelas dan poles 

D. Motor penggerak.  

Motor penggerak yang digunakan harus dapat 
menggerakkan beban ketika proses 
pemolesan logam. Jenis motor penggerak 
bertenaga listrik ini memiliki banyak varitif, 
namun yang menjadi dasar pemilihan dari 
perancangan ini adalah daya motor dan 
dimensi motor. 

Berdasarkan hasil survei, maka dipilihlah jenis 
motor listrik yang sesuai untuk perancang-an 
ini, yaitu motor AC 220 Volt dengan daya ¾ 
HP putaran 1500 rpm. Disamping memiliki 
daya yang cukup untuk menggerakan beban 
pada piringan poles, motor ini juga memiliki 
dimensi yang tidak terlalu besar. Karna 
apabila dimensi motor terlalu besar, maka 
dimensi dari mesin poles itu juga akan 
bertambah sehingga akan mengurangi nilai 
estetika pada mesin poles itu sendiri juga 
akan membatasi ruang pada peletakannya. 

E. Rancangan Rumah Bagian Atas 

Pada proses pengampelasan dan pemolesan, 
mesin ini akan kontak dengan air sebagai 
media pendingin. Untuk itu perlu 
direncanakan pemilihan bahan untuk rumah 
mesin poles yang tahan terhadap air. Maka 
rumah mesin poles direncanakan dibuat 
menggunakan bahan stainless yang tidak 
bereaksi dengan air. Selain itu stainless 
mudah dibentuk sesuai dengan desain rumah 
mesin poles yang diinginkan. 

 

Gambar 8. Rumah mesin poles bagian atas 
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F. Rancangan dan Desain Piringan Poles 

Dasar rancangan bentuk piringan poles 
adalah dimensi kertas ampelas yang akan 
ditempelkan pada permukaan piringan poles 
dengan dijepit oleh per yang melingkar di sisi 
piringan poles tersebut. Dimensi kertas 
ampelas yang banyak dijumpai dipasaran 
adalah 280mm x 230mm. Piringan poles 
dirancang berbentuk bulat untuk 
memudahkan pemasangan kertas amplas 
pada piringan poles, maka kertas amplas dari 
bentuk persegi digunting hingga membentuk 
lingkaran yang telah ditentukan. 

 

Gambar 9. Dua buah piringan poles 

G. Rancangan Sirkulasi Air Pendingin. 

Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam 
pemolesan logam, maka perlu dibuatkan 
sistem pendingin pada saat pemolesan 
berlangsung.  

 

Gambar 10. Proses pendinginan 

Oleh karena itu diperluakan adanya sistem 
sirkulasi air untuk menghemat pengeluaran 
air, sistem sirkulasi air terdiri atas : 

1. Bak Penampung 
2. Selang  
3. Pompa air 

4. Keran Injektor 
 
 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Dari hasil rancang bangun mesin ampelas 
dan pemoles  untuk proses metalurgi ini dapat 
disimpulkan bahwa :  

1. Mesin ampelas dan pemoles 
menggunakan dua buah motor AC 220 
Volt dengan daya ¾ HP putaran 1500 
rpm yang masing-masing bekerja dengan 
kontrol terpisah. 

2. Mesin ampelas dan pemoles logam 
bekerja dengan baik, baik piringan logam 
yang dapat diatur kecepatannya maupun 
sirkulasi air pendingin.  

3. Sistem sirkulasi air dan piringan logam 
dapat difungsikan secara terpisah atau 
masing-masing. 

 
B. Saran 

Saran untuk mesin ampelas dan pemoles 
logam ini agar didapatkan hasil yang lebih 
baik sebaiknya dirancang juga holder yang 
berfungsi untuk memegang logam pada saat 
proses ampelas dan pemolesan. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini dilakukan  untuk memperoleh data tentang pengujian sifat-sifat fisik dari jenis tanah 
terhadap  variasi nilai  resistansi pentanahan di pemukiman penduduk daerah perbukitan wilayah 
Bantul. Resistansi pentanahan harus memiliki sistem pentanahan yang handal yang memenuhi 
standard aman bagi manusia dan peralatan yang berada di sekitarnya. Sistem pentanahan yang 
digunakan harus benar-benar dapat mencegah bahaya akibat sambaran petir, ketika terjadi 
gangguan. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi terjadinya, arus gangguan tanah sistem tenaga 
listrik dapat langsung mengalir ke tanah bukan ke peralatan-peralatan listrik. Data resistansi tanah 
hasil pengukuran dilapangan, menunjukkan beberapa perbedaan pada setiap tempat, hal ini 
karena dipengaruhi oleh banyak faktor dari  jenis tanah itu sendiri. Seperti dicontohkan pada tanah 
litusol di daerah Bangun jiwo mempunyai nilai resistansi rata-rata 12Ω, sedangkan tanah latusol 
diatas 200Ω. Dan setelah dianalisis dengan pembumian 4 batang elektroda menurun menjadi  
1,34Ω dan 14 Ω rata-rata,  karena tanah latusol berstruktur lempung dan tanah lainnya berstruktur 
pasir. Berdasarkan rekomendasi dari PUIL.,2000 nilai resistansi pentanahan untuk kelistrikan 
rumah tangga idealnya <10Ω, sedangkan untuk instalasi perlindungan terhadap sambaran petir 
harus jauh <5Ω, agar tidak merusak peralatan, hanya dengan disalurkan segera ke bumi.  

 
Kata kunci : Resistansi tanah, Sistem Pentanahan, Sifat tanah, Sambaran petir. 

 
PENDAHULUAN 

 
Sistem perbaikan nilai resistansi tanah 
dengan cara melakukan, pengukuran pada  
rumah tinggal sebagai upaya   perbaikan 
grounding untuk mengurangi efek tegangan 
sentuh. Sistem pentanahan, erat kaitannya 
dengan suatu usaha pengamanan peralatan 
sistem dari masalah acaman gangguan akibat 
mengalirnya arus listrik melalui peralatan 
maupun tubuh manusia diluar kebiasaan yang 
terjadi, sehingga pengaruhnya sangat meng-
ganggu dalam kontinyuitas penyaluran energi 
listrik pada suatu instalasi rumah tinggal dan 
gedung maupun personil, operator, serta 
makluk hidup disekitarnya, mengingat di 
wilayah pemukiman tersebut dimungkinkan 
nilai resistansi tanahnya cukup besar melebihi 
batas standart yang dipersyaratkan, meng-
ingat wilayah perbukitan bertanah kering.  
Pembahasan tentang pengaruh jenis tanah 
terhadap kelayakan sistem grounding ini 
dilakukan mengingat adanya perbedaan jenis 
tanah di wilayah kabupaten Bantul. Kondisi 
tersebut akan menjadi pertimbangan masya-
rakat bila mana akan membangun rumah 

untuk lebih memperhatikan instalasi listrik 
dalam hal ini terutama sistem grounding. 
Analisis dilakukan untuk memberi gambaran 
tentang sejauh mana pengaruh jenis tanah 
terhadap kelayakan sistem grounding suatu 
instalasi listrik rumah tangga, sehingga 
diharapkan dengan adanya analisis ini 
masyarakat pada umumnya lebih memahami 
jenis, kondisi dan kedalaman penanaman 
batang grounding yang sesuai dan baik 
digunakan sebagai sistem grounding, yang 
bertujuan untuk menghindari terjadinya 
kenaikan tegangan pada fase yang tidak 
terganggu. 

 
DASAR TEORI 

 
Kondisi Geologi di wilayah kabupaten Bantul 
secara umum terdiri dari tiga jenis batuan 
yaitu batuan beku, batuan sedimen dan  
batuan endapan Berdasarkan sifat-sifat 
batuannya dapat diperinci menjadi tujuh 
formasi yaitu formasi Jogjakarta (46%), 
formasi Sentolo (18%), formasi Sambipitu 
(3%), formasi Semilir-Ngelanggran (24%), 
formasi Wonosari (8%), dan Gumuk Pasir 
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(1%). Formasi adalah suatu susunan batuan 
yang mempunyai keseragaman ciri-ciri 
geologis yang nyata, baik terdiri dari satu 
macam jenis batuan, maupun perulangan dari 
dua jenis batuan atau lebih yang terletak 
dipermukaan bumi atau dibawah permukaan 
bumi. 

 
Tabel 1.  Hubungan formasi geologi dengan 

luas penyebaran 
 

 
N0 

Formasi 
Geologi 

Jenis 
Batuan 

Luas 
(Ha) 

1 

Yogya- 
karta 

Pasir 
vulkanik 
klastik, 
lanau,   
gravel  

23.32 

2 

Sentolo 

Batu 
gamping 
berlapis, 
napal, tuff   

9.123 

3 
Sambipitu 

Konglomerat, 
batu pasir 

1.520 

4 Semilir-
nglanggran 

Breksi, batu 
pasir, tuff 

12.15 

5 

Wonosari 

Batu 
gamping, 
karang, 
lagoon 

4.055 

6 Gumuk 
pasir 

Pasir 
tersortasi 

0.507 

(Sumber : www.bantulkab.go.id) 
 
Jenis Tanah, di Wilayah kabupaten bantul 
mempunyai tujuh jenis tanah yaitu alluvial, 
regosol, renzina, grumosol, mediteran dan 
latosol. Hubungan jenis tanah dengan luas 
sebarannya dapat dilihat pada  Tabel 2.  

 
Tabel 2. Hubungan jenis tanah dengan luas 

penyebaran 
 

No 
Jenis 
Tanah 

Luas 

Hektar Persentase 

1 Rendzina 787,8 1,55 

2 Alluvial 1188,5 2,34 

3 Grumusol 7.607, 7 15,01 

4 Latosol 6.537,9 12,89 

5 Mediteran 1.564,4 3,08 

6 Regosol 25.930,9 51,16 

7 Litosol 7.067,8 13,97 

Jumlah 50.685,0 100,0 

(Sumber : www.bantulkab.go.id)   
 

Terlihat bahwa jenis tanah regosol merupakan 
jenis tanah yang dominan diwilayah 
kabupaten bantul. Jenis ini tersebar pada 
kecamatan kasihan, sewon, banguntapan, 
jetis, bantul dan bambanglipuro seluas 
25.930,9 Ha (51,16%). Tanah regosol adalah 
tanah yang berasal dari material gunung 
berapi, bertekstur kasar bercampur dengan 
pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat 
kesuburan rendah.  
Tanah litosol berasal dari batuan induk 
gamping, batupasir dan breksi/ konglomerat. 
Tersebar di kecamatan pajangan, kasihan 
dan pandak. Tanah mediteran berasal dari 
batu gamping karang, batu gamping berlapis 
batu pasir. Tersebar dikecamatan dlingo dan 
sedikit di sedayu. Tanah latosol berasal dari 
batuan induk breksi, tersebar di kecamatan 
dlingo, imogiri, pundong, kretek, piyungan, 
pleret. Tanah grumusol berasal dari batuan 
induk gamping berlapis, napal, dan tuff. 
Terdapat dikecamatan Sedayu, Pajangan, 
Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipu-
ro,Srandakan.(sumber:www.map.google.com) 
Analisis Pengaruh Jenis Tanah Terhadap 
Tegangan Permukaan Tanah. Pada analisis 
ini penelitian dilakukan dengan mengalirkan 
arus gangguan kedalam tanah melalui 
elektroda pentanahan, sehingga akan dike-
tahui tegangan permukaan tanahnya. 
Elektroda pentanahan tersebut dibenamkan 
kedalam tanah dengan kedalaman 0,5 sampai 
1,0 meter. Distribusi tegangan permukaan 
dapat diketahui dengan menanam dan meng-
ukur tegangan paku disekitar elektroda 
pentanahan[1]. 
Teknologi Instalasi Listrik. Nilai tahanan jenis 
tanah dapat berubah terhadap temperatur dan 
musim. Batang-batang yang ditanam lebih 
dalam menghasilkan kondisi yang lebih stabil. 
Untuk menurunkan tahanan tanah bagian 
atas, hal ini dilakukan dengan garam batu 
biasa, dengan sulfat tembaga atau sulfat 
magnesium [2]. 
Perbedaan Penambahan Garam Dengan 
Penambahan Bentonit Terhadap Nilai Tahan-
an Pentanahan Pada Sisitem Pentanahan. 
Tahana tanah dipengaruhi beberapa faktor 
seperti: jenis tanah, lapisan tanah, kandungan 
elektrolit tanah. Kandungan elektrolit tanah 
dapat dirubah dengan penambahan zat aditif 
pada tanah. Zat aditif tersebut dapat berupa 
garam, air, bentonit dan lain-lain[3]. 
Pengaruh Kedalaman Penanaman dan Jarak 
Elektroda Tambahan Terhadap Nilai Tahanan 
Pembumian”. Pembumian mula-mula dilaku-
kan dengan menanamkan batang-batang 
konduktor tegak lurus permukaan tanah 

http://www.bantulkab.go.id/
http://www.bantulkab.go.id/
http://www.map.google/
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(vertikal). Kemudian digunakan batang-batang 
konduktor sejajar dengan permukaan tanah 
(horizontal) dengan kedalaman beberapa 
puluh cm dibawah permukaan tanah. Hal ini 
dilakukan mula-mula karena pada suatu 
daerah yang berbatu tidak dapat mena-
namkan elektroda pembumian lebih dalam. 
Setelah diselidiki lebih lanjut ternyata 
pembumian dengan sistem penanaman 
horizontal dengan bentuk kisi-kisi (grid) 
mempunyai keuntungan-keuntungan diban-
dingkan dengan pembumian yang memakai 
batang-batang vertikal[4].  
Bila struktur tanah dianggap homogen maka 
resistansi elektroda untuk 1 batang rod akan 
semakin kecil bila elektroda tersebut ditanam 
semakin jauh dari permukaan tanah. Untuk 2 
batang elektroda, bila jarak antara keduanya 
menjadi lebih besar dari panjang elektroda 
maka nilai rsistansi pentanahan menjadi 
semakin kecil. Bilamana jumlah elektroda 
semakin banyak maka tahanannya semakin 
kecil, baik pada tanah homogen maupun tak 
homogen[6]. 

Studi pendahulu yang telah dilakukan 
masalah Penelitian tentang pentanahan atau 
pembumian, terutama yang berkaitan dengan 
resistansi elektroda pentanahan, pengaruh 
kombinasi elektroda batang pada sistem 
pentanahan kisi-kisi dari model pemasangan-
nya seperti yang telah dilakukan oleh Dawalibi 
dkk (1979) yang meneliti tentang pengaruh 
elektroda rod pada pentanahan kisi-kisi (grid).  

Penelitian tentang elektroda batang untuk 
mereduksi nilai resistansi pentanahan[7]. 
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa bila 
struktur tanah dianggap homogen sistansi 
elektroda pentanahan untuk satu batang rod 
akan semakin kecil bila elektroda tersebut 
ditanam semakin jauh dari permukaan tanah. 
Sedangkan untuk dua batang elektroda ,bila 
jarak antara keduanya menjadi lebih besar 
dari panjang elektroda nilai resistansi akan 
semakin kecil. Jika jumlah elektroda semakin 
banyak resistansi pentanahan semakin kecil 
baik data tanah homogen maupun tidak 
homogen. 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis 
meneliti tentang Pengukuran Sistem 
Pentanahan Pada  Rumah Tinggal Sebagai 
Upaya   Perbaikan Grounding Untuk Mengu-
rangi Efek Tegangan Sentuh di pemukiman 
wilayah Bantul Jogjakarta. 

Rumus Dwight menunjukkan, bahwa 
hambatan tanah merupakan faktor kunci yang 
menentukan hambatan elektroda dan pada 

kedalaman beberapa pasak harus ditanam 
dalam tanah agar diperoleh hambatan yang 
rendah. Hambatan tanah sangat bervariasi di 
berbagai tempat. Persamaan (1) untuk 
hambatan tanah dari berbagai sistem 
elektrode, Semua pernyataan ini dalam 
persamaan-persamaan diperoleh hubungan R 
=  L/A dan didasarkan pada asumsi bahwa 

hambatan tanah seragam pada seluruh 
volume tanah, kendati hal ini tidak mungkin 
atau sangat jarang digunakan[5]. Persamaan 
yang biasa digunakan untuk pasak tunggal 
dikembangkan oleh Profesor H.B. Dwight dari 
Institut Teknologi Massachusetts yaitu: 

    







 1

4
ln

  2 a

L

L
R




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

 
dimana:  = 2 π a RA, hambatan rata-rata 

tanah (Ω-m), L= Panjang pasak tanah (m), a= 
Jari-jari penampang pasak  (m), R 
=Hambatan pasak ke tanah (Ω). 
 

Dengan memberi air, membasahi tanah atau 
dengan mengubah komposisi kimia dengan 
memberikan garam disekitar elektroda agar 
mendapatkan tahanan jenis tanah yang 
rendah. Cara ini hanya mampu bertahan 
sementara saja. Untuk mendapatkan tahanan 
jenis tanah yang rata-rata rendah untuk ke-
perluan pentanahan maka diperlukan 
pengukuran dalam jangka waktu tertentu, 
misalnya selama setahun. Biasanya tahanan 
tanah juga tergantung dari tingginya 
permukaan tanah dari permukaan air yang 
konstan. 

Elektrode pentanahan,  merupakan suatu 
penghantar yang ditanam kedalam tanah, 
adalah untuk menyalurkan arus listrik dari 
penghantar bertegangan ke penghantar 
pentanahan ke dalam tanah [8]. Bila meng-
gunakan batang pentanahan, resistansi tanah 
dihitung terlebih dengan menggunakan  per-
samaan (2) 

 

)/2(ln)2/( dLLR     ..........  (2) 

 

Jika menggunakan persamaan (2), resistansi 
akan berkurang dengan menambahkan 
panjang pada batang pengetanahan. Dalam 
hal ini batang pentanahan dihubungkan 
paralel satu sama lainnya. persamaan diatas 
tetap dapat digunakan untuk menghitung 
resistansi pentanahan, bila ini variabel “d” 
diubah menjadi “A” dan jari-jari dari batang 
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pentanahan dianggap sama. Nilai A adalah 
kelipatan dari batang pentanahan yang 
tergantung atas penempatan masing-masing 
batang pentanahan sebagai mana 
dipergunakan dengan persamaan (3,4 dan 5) 
berikut : 

 

Penempatan 2 Batang diletakkan dimana 

saja.     arA      ...............................   (3)   

 
3 Batang diletakkan membentuk segi tiga               

3 2raA       ............................................(4) 

 
4 Batang diletakkan membentuk segi empat        

4 3

2
12 raA   ..................................   (5) 

 
r  = Jari-jari dari masing-masing batang 
       pentanahan (harus sama). 
a = Jarak antara batang pengetanahan.   

 
Proporsi hasil penetapan masing-masing 
fraksi tanah ini kemudian dicocokkan dengan 
proporsi pada segitiga tekstur (Gambar 1). 
Misalnya contoh tanah berkadar pasir 25%, 
debu 25% dan liat 50%, maka berarti tanah 
bertekstur liat. Bahan Penyusun lempung, 
terbentuk dari unsur-unsur senyawa SiO2

 
, 

Al2O3, air dan unsur-unsur yang lain seperti 
Mg, Fe, dan K. Setiap partikel lem-pung ini 
dapat tersusun dari sejumlah lempung-
lempung dari SiO2 x H2O dan Al2O3 x H2O 
yang saling mengikat satu sama lain. 
Umumnya pada partikel-partikel mempunyai 
permukaan luar yang besar. Beberapa hal 
lainnya juga mempunyai permukaan dakhil  
berbentuk antara dua buah satuan kristal 
berbentuk lempeng.  
 

 
Gambar 1. Diagram segitiga kelas tekstur 

tanah USDA 

Partikel lempung silikat biasanya bermuatan 
listrik negatif, hal ini  manghasilkan fenomena 
yang dikenal sebagai lapis kembar ion. Zarrah 
koloid menjadi lapis ion dakhil, juga sebagai 
anion besar dimana permukaannya 
bermuatan listrik negatif lebih banyak. 
Adapun lapis ion luar terdiri dari kation-kation 
aneka ragam yang tersebar dan terjerab 
longgar yang menyelubungi dan ada pula 
yang masuk ke inti. Disamping lapis kation 
terjerab itu, juga terdapat sejumlah besar 
molekul air, sebagian molekul itu terbawa oleh 
kation terjerab, karena kation-kation itu 
terhidrasi. Kation terjerat di koloid lempung 
daerah basah (humid) berdasarkan jumlah 
berturut-turut adalah pertama: H

+
, Al

+++
, Ca

++ 
 

kedua: Mg
++

, ketiga: K
+
, Na

++
. Lempung 

daerah humida ini dianggap sebagai kelom-
pok   Ca-H. Sedang didaerah kering adalah: 
Ca dan Mg. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Untuk mengatasi gangguan tegangan sentuh 
pada hantaran kawat penghantar, maka  
dilakukan perbaikan nilai resistansi pentanah-
an di daerah dimana bangunan dan aliran 
listrik dipasang, agar mempunyai nilai 
resistansi tanah <5Ω, perlu dilakukan suatu 
usaha perbaikan  sesuai dengan yang 
disarankan PUIL 2000, untuk bangun pemu-
kiman penduduk  nilai resistansi harus ≤5Ω. 
Pada masing-masing jenis tanah dari 
pengukuran dan analisis didapatkan suatu 
perbaikan dengan penambahan 2-4 batang 
elektroda pentanahan, maka didapatkan hasil 
sebagai berikut: Nilai rata-rata pentanahan di 
wilayah perumahan puspa indah dan Bangun 
Jiwo, dari hasil pengukuran nilai pentanahan 
rata-rata rendah lihat tabel 3 rata-rata  12-20 
Ω dalam kondisi kering, terlihat bahwa nilai 
hasil pengukuran menunjukkan perlunya 
adanya perbaikan karena masih melebihi 
ketentuan, namun dalam kondisi basah sudah 
cukup baik  rata-rata 8  Ω dalam arti tidak 
melebihi ketentuan yang diijinkan masih ≤ 10 
Ω [9]. 
Sedangkan untuk daerah Argorejo, Wonolelo, 
Baturetno, Wirokerten, Kerto dan Segoroyoso 
relatif cukup tinggi dengan nilai pengukuran 
rata- rata pentanahan  180-240  Ω, setelah 
diperbaiki nilai hambatannya menjadi  12-16  
Ω dengan menggunakan 4 batang elektrode. 
Khusus untuk daerah Sidomulyo dan Srimulyo 
dari pengukuran diperoleh nilai tahanan tanah 
sangat tinggi diatas 400 Ω. Hal tersebut dapat 
terjadi dikarenakan  daerah bebatuan, setelah 
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diperbaikki nilai hambatan masih cukup tinggi 
diatas 30 Ω. Sehingga untuk daerah tersebut 
tidak cocok perbaikan pentanhan dengan 
ground root (elektroda batang). 

Tabel 3.  Hasil Perbaikan  Nilai  Resistansi 
Tanah 

 

 

Gambar 2. Grafik Nilai Resistansi Pentanahan 
Pada Lokasi Penelitian 
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Gambar 3. Grafik  Analisis Penurunan 
nilairesistansi setelah ditambah elektroda 

pentanahan hingga 4 batang 
 

Dalam  hasil pengukuran dan perbaikan rata-
rata terlihat  perbandingan, nilai tahanan pada 
tiap-tiap lokasi, tanah Litusol mempunyai nilai 
tahanan pentanahan yang relatif lebih  rendah 
sedangkan tanah Regosol, Latosol, dan 
Mediteran  mempunyai nilai tahanan yang 
tinggi. Hal ini bisa difahami karena jenis tanah 
Litusol bertekstur lempung berat, sedangkan 
tanah lainnya berteksur pasir atau berbahan 
dasar batu[9]. 
Alasan mengapa tanah yang bertesktur 
lempung mempunyai nilai taha-nan 
pentanahan rendah karena tanah lempung 
mempunyai ukuran partikel yang sangat kecil 
atau bisa juga disebut bersifat koloid. Koloid 
adalah suatu sistem berfase dua, salah satu 
penyusunnya terbagi halus sekali (fase 
dispers) dan terlarut (terdispersikan) dalam 
menyusun yang tersebut kedua (medium 
dispersi). Akibatnya hanya pada tanah 
lempung  terjadi reaksi kimia dan fisika. Dan 
juga sifat koloid ini dapat mengikat ion-ion 
atau air dan kadang-kadang berupa garam-
garam  bebas. 
 
KESIMPULAN 
 
Analisis dan pembahasan berda-sar data-data 
hasil pengukuran dan per-hitungan diperoleh 
beberapa kesimpulan, yang dapat digunakan 
sebagai dasar-dasar untuk memperbaiki 
resistansi tanah di wilayah Bantul Jogjakarta, 
untuk mengantisipasi terjadi sambaran petir, 
dengan rincian hasil kuantitatif sebagai 
berikut: 
1. Nilai resistansi hambatan tanah dari hasil 

pengukuran Tabel 3 menunjukkan, jenis 
tanah Litusol mempunyai nilai hambatan 
pentanahan  yang rata-rata rendah mende-
kati 10 Ω, karena tektur lempung mempu-
nyai kemampuan menyerap dan menahan 
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air yang tinggi dan memiliki bentuk partikel 
yang sangat kecil atau juga disebut 
bersifat koloid.  

2. Hasil pengukuran dan analisis pada Tabel 
3 dan diperjelas oleh Gambar 3 bahwa 
pengukuran dalam kondisi kering jauh 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
pengukuran kondisi basah dilihat dari 
beberapa daerah pengukuran turun 30-
40%, Untuk mendapatkan hambatan jenis 
tanah yang kecil bisa dilakukan dengan 
cara memberikan tambahan bahan 
bentonit, garam atau air pada tanah di 
sekitar elektrode.  

3. Faktor yang dapat mempengaruhi 
konduktansi tanah atau resistansi tanah 
terhadap pentanahan yaitu: pengaruh uap 
lembab dalam tanah, pengaruh ukuran 
elektrode, pengaruh kedalaman elektrode, 
dan pengaruh hambatan tanah terhadap 
hambatan elektrode. 

4. Penelitian tersebut diharapkan akan 
memberikan informasi nilai hambatan jenis 
tanah mendekati nilai 5 Ω dengan cara 
memasang elektrode pentanahan dari 
jenis baja galvanis berlapis tembaga 
berdiameter 15 Cm, panjang 5 m berjum-
lah 4 batang dihubung secara paralel pada 
jarak antar elektrode 2 m, dengan model 
Sistem pentanahan counterpoise.  

5. Hasil perbaikkan diharapkan dapat meme-
nuhi syarat standar ketetapan sesuai 
ketentuan oleh SPLN yaitu mendekati 5Ω. 
Hasil  contoh perhitungan sampel peng-
ukuran pada tabel 3, menunjukkan bahwa 
dengan nilai pengukuran resistansi rata-
rata 12Ω turun menjadi 1,34Ω untuk 
penambahan 4 batang elektroda, sehingga 
jika batang elektroda terus ditingkatkan 
maka hasilnya akan lebih baik. Dengan 
penambahan 2 batang elektroda yang 
dipasang secara paralel dapat 

menurunkan nilai hambatan tanah 
pentanahan menara secara signifikan. 
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Abstrak 
 

Analisa sistem instalasi listrik pada rumah 2 tingkat ini menggunakan daya 900 Watt, dimana 
dalam instalasi ini menggunakan KWH (Killo Watt Hour) meter sebagai alat perhitungan dalam 
pemakaian energi listrik. KWH ini bekerja menggunakan metode induksi medan magnet dimana 
medan magnet tersebut menggerakan piringan yang terbuat dari alumunium. Pada rumah 2 tingkat 
ini memiliki kapasitas daya terpasang 900 Watt. Sistem distribusinya terbagi ke 2 tingkat untuk 
memberi energi ke fasilitas-fasilitas enelektronik lainnya. dari instalasi lintrik ini terdapat MCB 
(Miniature Circuit Breaker),  MCB pada instalasi ini sebagai pengaman terhadap bahaya beban 
atau arus lebih. Pemasangan PHB (Pusat Hubung Bagi) berfungsi menerima energi listrik dari APP 
(Alat Pengukur dan Pembatas) dan selanjutnya mendistribusikan dan sekaligus mengontrol 
penyaluran energi listrik tersebut melalui sirkit cabang PHB. Pada daya yang dipakai 900 Watt 
dibagi dengan tegangan dari PLN sebesar 220 volt menjadi arus energi listrik sebesar 4 Ampere 
total lantai 1 dan 2 di PHB utama, dimana setiap lantai nilai PHB pada MCB nya 2 Ampere dan 
dispesifikasi pada tiap-tiap beban. Beban yang di gunakan yaitu 1 Ampere untuk penerangan 
(Lampu) dan 1 Ampere untuk alat-alat elektronik (seperti televisi, radio, kulkas dan lainnya). 
 
Kata Kunci :  KWH, MCB, PHB. 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 
Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan 
pokok yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia saat ini, dimana hampir semua 
aktifitas manusia berhubungan dengan energi 
listrik. Fungsi instalasi listrik yaitu untuk 
mempermudah pemasangan pada instalasi 
listrik. Komponenya seperti saklar listrik, stop 
kontak, lampu pijar, lampu TL, fuse / sekering, 
fitting atau dudukan lampu serta pipa listrik. 
Pemasangan instalasi listrik dirumah tangga 
idealnya harus mengikuti standar yang 
berlaku. Hal ini bertujuan supaya produsen 
energi listrik dan pelanggan terhindar dari 
kerugian. Salah satu usaha yang dilakukan 
untuk meningkatkan keamanan adalah 
dengan membuat sistem pembumian instalasi 
rumah tangga. 
Instalasi listrik pada rumah dua tingkat dapat 
menggunakan daya 900watt sesuai dengan 
kebutuhan rumah 2 tingkat. Daya 900watt 
dapat diklasifikasikan didalam PHB masing-
masing 2 ampare, dengan PHB utama 
sebesar 4 ampere. Dengan penempatan 
peralatan instalasi yang sesuai dengan PUIL.  
 
 

 

LANDASAN TEORI 
 

KWH (Killo Watt Hour)
 [ 3 ] 

KWH meter adalah alat penghitung 
pemakaian energi listrik. Alat ini bekerja 
menggunakan metode induksi medan magnet 
dimana medan magnet tersebut menggerakan 
piringan yang terbuat dari alumunium. 
Pengukur Watt atau KWatt, yang pada 
umumnya disebut Watt-Meter/ kwatt meter 
disusun sedemikian rupa, sehingga kumparan 
tegangan dapat berputar dengan bebasnya, 
dengan jalan demikian tenaga listrik dapat 
diukur, baik dalam satuan WH (Watt jam) 
ataupun dalam KWH  ( Killo Watt Hour ). 
 

 
Gambar 1. KWH (Killo Watt Hour). 

 
Pemakaian energi listrik di industri maupun 
rumah tangga menggunakan satuan kilowatt-
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hour (KWH), dimana 1 KWH sama dengan 
3,6 MJ. Karena itulah alat yang digunakan 
untuk mengukur energi pada industri dan 
rumah tangga dikenal dengan watt hour 
meter. Besar tagihan listrik biasanya 
berdasarkan pada angka-angka yang tertera 
pada KWH meter setiap bulannya untuk saat 
ini. KWH induksi adalah satu-satunya tipe 
yang digunakan pada perhitungan daya lisrik 
rumah tangga. 
Bagian-bagian utama dari sebuah KWH meter 
adalah kumparan tegangan, kumparan arus, 
sebuah piringan aluminium, sebuah magnet 
tetap, dan sebuah gir mekanik yang mencatat 
banyaknya putaran piringan. Jika meter 
dihubungkan ke daya satu fasa, maka 
piringan torsi yang membuatnya berputar 
seperti motor dengan tingkat kepresisian yang 
tinggi. Semakin besar daya yang terpakai, 
mengakibatkan kecepaan piringan semakin 
besar, demikian pula sebaliknya. 
 
MCB (Miniature Circuit Breaker)

 [ 5 ] 

MCB atau miniature circuit breaker pada 
instalasi otomatisasi berfungsi sebagai 
pengaman terhadap bahaya beban / arus 
lebih dan juga sebagai switching antar 
rangkaian kontrol dengan sumber listrik. 
Untuk menutup atau menghubungkan 
dilakukan secara manual dan untuk membuka 
atau memutus dapat dilakukan secara manual 
ataupun otomatis. 
 

 
Gambar 2. MCB (Miniature Circuit Breaker) 

 
Prinsip kerja MCB yaitu bekerja secara 
magnetik dan secara thermis. Secara 
magnetik arus akan melalui suatu kumparan 
yang berinti logam, jika arus yang lewat 
melebihi batas nominalnya inti tersebut akan 
menjadi magnet dan magnet ini akan menarik 
kunci (pengait) sehingga akan menyebabkan 
terputusnya hubungan beban dengan sumber 
tegangan. 
Secara thermis yaitu digunakan bimetal atau 
dua jenis logam yang mempunyai angka 
mulai berbeda. Jika ka arus yang melewat 
bimetal melebihi harga nominalnya maka 
bimetal akan menjad panas dan memuai 
sehingga bimetal akan melengkung. Efek 
lengkungan akan mengakibatkan bimetal 

dapat menggerakan kunci atau pengait 
sehingga menyebabkan terputusnya 
hubungan beban. Dengan sumber tegangan 
MCB bersifat renewable artinya setelah MCB 
putus masih dapat berfungsi kembali setelah 
direset secara manual. 
    
PHB

 [ 5 ] 

PHB adalah peralatan yang berfungsi 
menerima energi listrik dari APP (Alat 
Pemgukur dan Pembatas) dan selanjutnya 
mendistribusikan dan segaligus mengntrol 
penyaluran energ lisrik tersebut melalui sirkit 
cabang ke PHB cabang atau langsung melalui 
sirkit akhir ke beban yang berupa beberapa 
titik lampu dan melalui kontak-kontak ke 
peralatan pemanfaat listrik yang berada 
dalam ruangan. 
 

 
Gamabar 3. PHB Utama 

 
PHB harus ditata dan dipasang sedemikian 
rupa sehingga terlihat rapi dan teratur, dan 
harus ditempatkan dalam ruangan yang 
cukup leluasa sehingga pemeliharaan dan 
pelayanan mudah, aman dan mudah dicapai 
dan beberapa PHB yang letaknya berdekatan 
dan suplai oleh sumber yang sama sedapat 
mungkin ditata dalam satu kelompok.  
Komponen PHB harus ditata dengan 
memperhatikan keadaan di indonesia dan di 
pasang sesuai dengan petunjuk pabrik 
pembuat agar waktu kerja memerlukan 
pelayanaan, seperti instrumen ukur, tombol 
dan sakelar harus dapat dilayani dengan 
mudah dan aman dari depan tanpa bantuan 
tangga, meja atau perkakas yang tidak lazim 
lainnya. 
Penyambungan saluran masuk dan saluran 
keluar pada PHB harus menggunakan 
terminal sehingga penyambungan dengan 
komponen dapat dilakukan dengan mudah, 
teratur dan aman dan terminal kabel kendali 
harus ditempatkan terpisah dengan terminal 
saluran daya. 
Semua mur baut dan komponen yang terbuat 
dari logam dan berfungsi sebagai penghantar 
hars dilapisi logam pencegah karat untuk 
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menjamin kontak listrik yang baik, rel dari 
tembaga hanya memerlukan lapisan tersebut 
pada pemakaian arus 1000 A keatas. Dan 
sambungan dua jenis logam yang berlainan 
harus menggunakan konektor khusus 
misalnya konektor bimetal. 
 
Saklar Tunggal

 [ 1 ] 

Saklar tunggal adalah suatu saklar yang 
difungsikan untuk memutuskan dan 
menghubungkan sumber tegangan dengan 
beban, dimana saklar ini melayani satu buah 
mata lampu atau lebih. Saklar ini pada 
umumnya banyak digunakan pada isntalasi 
rumah, instalasi bangnan, dan juga pada 
instalasi diindustri.  
 

 
Gambar 4. Saklar Tunggal 

 
Saklar Seri

 [ 1 ] 

Saklar seri adalah suatu saklar yang 
difungsikan untu memutuskan dan 
menghubungkan dua buah mata lampu 
secara bersamaan atau scara bergantian. 
Saklar ini biasanya digunakan pada ruang 
yang menggunakan lebih satu lampu, 
misalnya ruang tamu, ruang keluarga. 
 

 
Gambar 5. Saklar Seri 

 
 Stop Kontak

 [ 2 ] 

Stop kontak atau kontak-kontak adalah kotak 
tempat sumber tegangan listrik yang siap 
pakai. Berdasarkan bentuknya, terdapat 
beberapa macam yaitu stop kontak biasa, 
stop kontak dengan hubung tanah dan stop 
kontak tahan air. Berdasarkan 
pemasangannya, stop kontak terdiri dari stop 

kontak yang dapat ditanam dalam dinding dan 
stop kontak yang harus dipasang 
dipermukaan dinding atau kayu. Berikut ini 
adalah contoh beberapa bentuk dari stop 
kontak. 
 

 
Gambar 6. Stop Kontak 

 
Lampu Pijar

 [ 4 ] 

Lampu pijar adalah lampu yang menghasilkan 
cahaya dengan memanaskan serabut pijar 
(filamen) didalamnya sehingga terjadi 
pemanasan dan pada akhirnya filamen 
tersebut mampu menghasilkan cahaya. 
Didalam serabut pijar inilah tenaga listrik 
diubah menjadi panas dan cahaya. Terdapat 
beberapa ukuran daya untuk lampu pijar 
misalnya 10 Watt, 15 Watt, 25 Watt, 40 Watt, 
60 Watt dan lain-lain. Semakin besar daya 
sebuah lampu pijar, maka akan semakin 
terang lampu tersebut. Berikut ini adalah 
beberapa contoh bentuk dari lampu pijar. 
 

 
Gambar 7. Lampu Pijar 

 
Lampu TL

 [ 3 ] 

Lampu tabung fluoresen atau TL adalah 
lampu listrik yang memanfaatkan gas neon 
dan lapisan fluoresen sebagai cahaya pada 
saat dialiri arus listrik. Tabung lampu TL ini 
diisi oleh semacam gas yang pada saat 
elektrodanya mendapat tegangan tinggi gas 
ini akan terionisasi sehingga menyebabkan 
elektron-elektron pada gas tersebut bergerak 
dan memendarkan lapisan fluoresen pada 
lapisan tabung lampu TL. Karakteristik dari 
lampu TL ini adalah mampu menghasilkan 
cahaya output per Watt daya yang digunakan 
lebih tinggi dari pada lampu bolam biasa. 
Terdiri dari beberapa komponen pokok, 
berupa tabung, sepasang fitting, stater, dan 
balas (ballast). Untuk lampu TL juga terdapat 
bermacam-macam ukuran dayanya, misalnya  
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10 Watt, 15 Watt, 20 Watt, 40 Watt dan lain-
lain. Berikut adalah bagian-bagian dari 
sebuah lampu TL. 
 

 
Gambar 8. Lampu TL 

 
 

ANALISA INSTALASI 
 

Blok Diagram  
Didalam menganalisa instalasi listrik pada 
rumah dua tingkat membutuhkan beberapa 
cara kerja. Dimana cara kerjanya dapat dilihat 
pada diagram blok dibawah ini. 
 
   INPUT             PROSES       OUTPUT 

 
 

Gambar 9.Diagram blok instalasi listrik 
 

Pada Gambar 3.1 merupakan blok diagram 
instalasi listrik diatas terdapat 3 blok, yaitu 
blok input, proses dan output. Blok input 
terdapat sumber tegangan 220 Volt dari PLN, 
sebagai sumber energi listrik yang 
memberikan tegangan 220 Volt ke tiap-tiap 
rumah. Setelah adanya sumber tegangan 220 
Volt maka masuk kebagian proses, dimana 
didalam bagian proses terdapat  KWH (Killo 
Watt Hour), MCB (Miniature Circuit Breaker) 
dan PHB (Pusat Hubung Bagi). Sumber listrik 
yang masuk di terima oleh KWH (Killo Watt 
Hour) dimana bisa menghitung besaran 
energi listrik yang digunakan, cara 
perhitungannya dengan menggerakan 
lempengan yang terdapat didalam KWH 
Meter. Setelah aliran listrik masuk dan 
terdeteksi terbaca oleh KWH maka akan 
mengaktifkan MCB. Dimana MCB sebagai 
alat untuk pengaman terhadap hubung 
singkat arus listrik. Ketika arus listrik sudah 
melewati MCB, setelah itu arus listrik akan 
mengalir ke PHB. PHB (Pusat Hubung Bagi) 
berfungsi menerima energi listrik dari APP 
(Alat Pemgukur dan Pembatas) dan 

selanjutnya mendistribusikan dan segaligus 
mengntrol penyaluran energ lisrik tersebut 
melalui sirkit cabang ke PHB. Dimana pada 
daya yang dipakai 900 Watt dibagi dengan 
tegangan dari PLN sebesar 220 volt menjadi 
arus energi listrik sebesar 4 Ampere total 
lantai 1 dan 2 di PHB utama, dimana setiap 
lantai nilai PHB pada MCB nya 2 Ampere dan 
dispesifikasi pada tiap-tiap beban. Beban 
yang di gunakan terdiri dalam 2 bagian,  1 
Ampere buat beban pertama untuk 
penerangan yang berupa lampu pijar dan 
lampu TL. Kemudian beban kedua 1 Ampere 
buat alat-alat elektronik berupa televisi, radio, 
kulkas dan lainnya. 
 
Blok Input 
Pada blok input terdapat sumber tegangan 
220 Volt dimana sumber tegangan tersebut 
berasal dari PLN, dan didalam instalasi listrik 
ini menggunakan daya sebesar 900 Watt. 
 
Blok Proses 
Pada blok proses terdapat KWH, MCB dan 
PHB. KWH (Killo Watt Hour) merupakan alat 
penghitung pemakaian energi listrik. Alat ini 
bekerja menggunakan metode induksi medan 
magnet dimana medan magnet  tersebut 
menggerakan piringan yang terbuat dari 
alumunium. MCB (Miniature Circuit Breaker) 
pada instalasi berfungsi sebagai pengaman 
terhadap bahaya beban atau arus lebih dan 
juga sebagai switching antar rangkaian 
kontrol dengan sumber listrik. Prinsip kerja 
MCB (Miniature Circuit Breaker) yaitu bekerja 
secara magnetik dan secara thermis. PHB 
(Pusat Hubung Bagi) adalah peralatan yang 
berfungsi menerima energi listrik dan 
selanjutnya mendistribusikan dan sekaligus 
mengontrol penyaluran energi listrik tersebut 
melalui ke PHB. 
 
Blok Output 
Pada blok output terdapat beban. Didalam 
instalasi ini beban terdapat berbagai  berupa 
penerangan (Lampu pijar dan Lampu TL) dan 
alat-alat elektronik (seperti televisi, radio, 
kulkas dan lainnya). total beban yang 
digunakan dilantai 1 dan 2 yaitu 4 Ampere, 
kemudaian 4 Ampere dibagi 2 Ampere tiap-
tiap tingkatnya. Beban untuk penerangan 
(Lampu pijar dan Lampu TL) yang di gunakan 
yaitu 1 Ampere dan 1 Ampere untuk alat-alat 
elektronik (seperti televisi, radio, kulkas dan 
lainnya). 

Sumber 

Tegangan 

220 Volt 

 

 

KWH(Killo Watt 

Hour) 

MCB (Miniature Circuit Breaker) 

PHB (Pusat Hubung Bagi) 

Beban 
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Gambar 10. Diagram pengawatan lantai 

pertama 
 

 Pada gambar di atas 3.4 diagram 
pengawatan lantai pertama, teras 
menggunakan lampu TL dan menggunakan 
dua fasa, terhubung dengan saklar seri yang 
berada diruang tamu. Ruang tamu terdapat 
ada lampu satu pijar dan stop kontak. Lalu 
diruang tidur satu terdapat ada saklar dan 
stop kontak dan lampu pijar yang terdiri dari 
fasa dan netral. Dan ruang tidur dua juga 
terdapat ada saklar dan stop kontak dan 
lampu pijar. Sedangkan di ruang dapur 
terdapat ada dua saklar tunggal, lampu dan 
stopkontak. 
 

 
Gambar 11.Diagram pengawatan lantai kedua 

Pada gambar di atas 3.5 diagram pengawatan 
lantai kedua, Dan di lantai dua terdapat ada 
kamar mandi, ruang tidur tiga, ruang tidur 
empat, ruang tengah, dan teras. Masing–
masing terdapat saklar dan lampu. 
 
Wiring Pembagian Daya 900 Watt 

 
Gambar 12. Wiring Diagram Rangkaian PHB 

 
Saluran utama pelanggan sebagai kontrol 
pemakaian daya pada konsumen di atur oleh 
PHB (pusat hubung bagi), dimana terdiri dari 
dari PHB utama dan PHB cabang pada 
rangkaiannya. Pada daya yang dikonsumsi 
memakai daya 900Watt dengan PHB utama 
sebesar 4A di dapat dari 900 Watt dibagi 220 
Volt. Rangkaian PHB utama diklasifikasikan 
menjadi 2 bagian yaitu PHB cabang sirkuit 1 
dan PHB cabang sirkuit 2, dimana setiap nilai 
PHB pada kontaktornya bernilai 2A.  
Saluran PHB cabang sirkuit 1 mempunyai 
nilai kontaktor 2A, yaitu di dapat dari 
pembagian dari PHB utama dengan katogori 
nilainya 450V dibagi 220 V. Jadi daya yang 
dipakai pada  PHB sirkuit cabang 1 untuk di 
konsumsi lantai 1 menggunakan daya 450 
watt dengan klasifikasi contactor 2A, Dengan 
klasifikasi PHB cabang 1 di bagi lagi menjadi 
masing–masing klasifikasi sesuai kebutuhan 
yang akan di konsumsi pada tiap bagian 
lantai, dengan klasifikasi 1 A untuk 
penerangan Lampu dan 1 A untuk beban. 
Pembagian klasifikasi contaktor di pisah di 
maksudkan untuk menjaga pemakaian daya 
berlebih, sehingga apabila terjadi trip maka 
sambungan konsumsi tidak akan terganggu. 
Saluran PHB cabang sirkuit 2 juga 
mempunyai cara kerja yang sama dengan 
PHB cabang sirkuit 1 hanya saya saluran 
kerja rangkaiannya bekerja untuk lantai 2. 
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PERHITUNGAN DAN ANALISA 
 

Perhitungan beban maksimal pada PHB 
Prosedur Perhitungan beban maksimal 
pada PHB 
Untuk perhitungan daerah analisa instalasi 
listrik pada rumah 2 tingkat, pada PHB terdiri 
dari PHB utama, PHB cabang 1, PHB cabang 
2. Prosedur yang dilakukan dalam 
perhitungan selengkapnya dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
a. Menghitung  PHB utama dan menghitung 

arus yang digunakan pada lantai 1 dan 2 
pada PHB utama 

b. Menghitung PHB cabang 1 dan 
menghitung besar arus yang digunakan 
pada PHB cabang 1 untuk lampu dan 
beban. 

c. Menghitung PHB cabang 2 dan 
menghitung besar arus yang digunakan 
pada PHB cabang 2 untuk lampu dan 
beban. 

d. Mencatat hasil analisa. 
 

Perhitungan beban maksimal 
Pada perhitungan sesuai analisa yang didapat 
pada PHB instalasi listrik rumah 2 tingkat 
pada PHB utama memakai 4 ampere sesuai 
dengan daya yang digunakan yaitu 900watt, 
PHB lantai 1 memakai 2 ampere sesuai 
dengan pembagian daya yang di gunakan 
pada setiap lantai dan diklasifikasikan sesuai 
kebutuhan tiap lanatai untuk penerangan dan 
beban dengan memakai 1 ampere. Begitu 
juga analisa yang didapat di lanatai 2.  
Dalam perhitungan beban maksimal pada 
PHB dan perhitungan rekapitulasi daya 
instalasi listrik rumah 2 tingkat. Berikut hasil 
perhitungan yang telah di dapat : 
 
 
a) Data perhitungan PHB utama 

 
Tabel 1.Hasil perhitungan beban maksimal 

pada PHB utama 
No Nama 

sirkit 
Jenis 
kabel 

Ukuran 
kabel 

MCB Fase 
(tunggal 

/ 3) 

Beban 

1 Sirkit 
utama 

NYY 4 x 4 
mm 

4 A 3 fase Total 
lantai 1 
dan 2 

2 Sirkit 
cabang 
1 

NYA 4 x 2,5 
mm 

2 A 3 fase Lantai 
1 

3 Sirkit 
cabang 
2 

NYA 4 x 2,5 
mm 

2 A 3 fase Lantai 
2 

 

Pada daya yang di konsumsi memakai daya 
900 watt dengan dibagi 220 volt menjadi 4 
ampere total lantai 1 dan 2 di PHB utama. 
Dan dibagi 2 ampere tiap tingkatnya. Yaitu di 
sirkit cabang 1 menjadi 2 ampere dilantai 1, 
dan disirikit cabang 2 menjadi 2 ampere 
dilantai 2. 
 
b) Data perhitungan PHB cabang 1 

 
Tabel 2.Hasil perhitungan beban maksimal 

pada PHB cabang 1 

 
Saluran PHB cabang sirkit 1 nilai MCB 2 
ampere. Masing-masing dibagi menjadi dua 
bagian. Yang dimana itu terdapat ada sirkit 
akhir R yang 1 ampere digunakan untuk 
lampu dan disirkit akhir S yang 1 ampere 
digunakan untuk beban. 
 
c) Data perhitungan PHB cabang 2 
 

Tabel 3.Hasil perhtungan beban maksimal 
pada PHB cabang 2 

 
No Nama  

sirkit 
Jenis 
kabel 

Ukuran 
kabel 

MCB Fase 
(tunggal / 

3) 

Beban 

1 Sirkit 
cabang 2 

NYA 4 2 A 3 fase Total 
lantai 2 

2 Sirkit  
akhir – R 

NYA 2 1 A Fase 
tunggal 

Lampu 

3 Sirkit  
akhir – S 

NYA 3 1 A Fase 
tunggal 

Beban 

4 Sirkit  
akhir – T 

NYA -  - - - 

  
Saluran PHB cabang sirkit 2 juga mempunyai 
2 ampere yang terdapat dibagi 1 ampere. 
yang dimana ada 1 ampere di sirkit akhir R 
berfungsi untuk lampu dan juga terdapat di 
sirkit S 1 ampere  juga berfungsi beban. 
 
Perhitungan Rekapitulasi Daya 
Prosedur perhitungan rekapitulasi daya 
Untuk perhitungan rekapitulasi daya. 
Prosedur yang dilakukan dalam perhitungan 

No Nama 
sirkit 

Jenis 
kabel 

Ukuran 
kabel 

MCB Fase 
(tunggal / 

3) 

Beban 

1 Sirkit 
cabang 

1 

NYA 4x 2,5 
mm 

2 A 3 fase Total 
lantai 1 

2 Sirkit 
akhir - R 

NYA 2 x 1,5 
mm 

1 A Fase 
tunggal 

Lampu 

3 Sirkit 
akhir - S 

NYA 2 x 1,5 
mm 

1 A Fase 
tunggal 

Beban 

4 Sirkit 
akhir - T 

NYA - - - - 
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selengkapnya dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Menghitung jumlah total daya lampu pijar 

lantai 1 
2. Menghitung jumlah total daya lampu TL 

lantai 1 
3. Menghitung jumlah total daya stop 

kontak lantai 1 
4. Menghitung jumlah total daya pada 

dilantai 1 
5. Menghitung jumlah total daya lampu pijar 

lantai 2 
6. Menghitung jumlah total daya lampu TL 

lantai 2 
7. Menghitung jumlah total daya stop 

kontak lantai 2 
8. Menghitung jumlah total daya pada lantai 

2 
9. Mencatat hasil analisa 

 
Perhitungan rekapitulasi daya 
Pada perhitungan sesuai analisa yang didapat 
pada rekapitulasi daya yang dipasang pada 
PLN 900 Watt. Pemakaian keseluruhan daya 
dari lantai 1 dan lantai 2 890 Watt. Berarti 
pemakain daya tidak melebihi kapasitas daya 
yang telah dipasang oleh PLN, sehingga tidak 
terjadi gangguan saat pemakaian. 
 

Tabel 4.Hasil perhitungan rekapitulasi daya 

  
Pada perhitungan lantai 1 terdapat 5 buah 
lampu pijar yang dimana terdapat dayanya 10 
Watt dan total dayanya lantai 1 lampu pijar 50 
Watt. Dan dilantai 1 juga terdapat 1 buah 
lampu TL yang dimana dayanya 20 Watt, 
Dilampu TL terdapat ballas yang dimana 
menjadi dikali 2 dan jumlah total dayanya 
menjadi 40 Watt. Dilantai 1 juga terdapat 4 
stopkontak yang masing-masing dayanya 90 
Watt, dan jumlah total daya yang terdapat 
dilantai 1 stop kontaknya 360 Watt. Pada 

perhitungan yang didapat jumlah total daya 
yang dilantai 1 adalah 450 Watt. 
Pada perhitungan lantai 2 terdapat 4 buah 
lampu pijar yang dimana terdapat dayanya 10 
Watt dan total dayanya dilantai lampu pijar 40 
Watt. Dan dilantai 2 juga terdapat 1 bah 
lampu TL yang dimana dayanya 20 Watt, 
dilampu TL terdapat ballas yang dimana 
menjadi dikali 2 dan jumlah total dayanya 
menjadi 40 Watt. Dilantai 2 juga terdapat 4 
stop kontak yang masing-masing dayanya 90 
Watt, dan jumlah total daya yang terdapat 
dilantai 2 stop kntaknya 360 Watt. Pada 
perhitungan yang didapat jumlah total daya 
yang dilantai 2 adalah 440 Watt. 
 
 

KESIMPULAN 
 
Dari hasil analisa maka dapat disimpulkan 
bahwa instalasi listrik rumah dan pembagian 
daya 900 Watt pada rumah 2 tingkat. Dapat 
dilakukan dengan cara pembagian daya. 
Dimana daya tersebut sebesar 900 Watt 
dibagi kedalam 2 bagian yang dipisahkan oleh 
PHB (Pusat Hubung Bagi). Dengan 
menggunakan PHB dalam perhitungan 
analisanya bisa lebih efektif dan efesien. 
Pada daya 900 Watt di bagi dengan tegangan 
sebesar 220 volt akan menjadi arus sebesar 4 
Ampere, dan dimana tiap-tiap lantai terdapat 
2 Ampere.  beban yang dibutuhkan berupa 
lampu pijar dan lampu TL dengan total daya 
yang digunakan berupa 170 Watt. Pembagian 
daya menggunakan PHB dengan masing-
masing MCB 2 Ampere bekerja sesuai 
dengan yang diinginkan yaitu lantai 1 terdapat 
450 Watt dan lantai 2 terdapat 440 Watt. 
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Abstrak 
 

Semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk membuat semakin meningkatnya 
kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal yang baik adalah tempat tinggal yang dapat memberikan 
keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Analisis ini diharapkan dapat membantu para 
konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat sebelum memutuskan untuk membeli tempat 
tinggal berdasarkan kriteria atau skala prioritas. Tahapan penelitian dengan membuat kriteria-
kriteria terhadap tempat tinggal yang baik, melakukan perhitungan dengan aplikasi AHP secara 
online, menganalisis hasil dari AHP dengan 6 koresponden sesuai jenis kelamin dan secara 
keseluruhan. Analisis ini akan memaparkan hasil yang akan membantu konsumen dalam 
mengambil keputusan terhadap tempat tinggal yang mereka pilih dan menunjukkan prioritas apa 
yang menjadi pilihan konsumen terhadap pemilihan tempat tinggal. 
 

Kata Kunci : Analisis, AHP, Tempat Tinggal, Online. 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Berdasarkan data statistik [1] bahwa 
penduduk Indonesia tahun 2010-2035 
mengalami peningkatan jumlah penduduknya. 
Berdasarkan penelitian [2] dan informasi [1][3] 
tersebut dapat diperkirakan bahwa kebutuhan 
tempat tinggal akan meningkat. Di semua 
daerah mulai melakukan lahan kosongnya 
untuk pembangunan perumahan-perumahan 
idaman. Menurut penelitian [4] “Perumahan 
yang sehat tidak lepas dari ketersediaan 
prasarana dan sarana yang terkait, seperti 
penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan 
sampah, transportasi, dan tersedianya 
pelayanan social”. Tempat tinggal idaman 
adalah “tempat tinggal yang sehat dimana 
bangunan tempat berlindung dan beristirahat 
serta sebagai sarana pembinaan keluarga 
yang menumbuhkan kehidupan sehat secara 
fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh 
anggota keluarga dapat bekerja secara 
produktif” [5]. “Tahun 1970 analytic hierarchy 
process (AHP) dikembangkan sebagai 
pendekatan sistematis untuk menentukan 
prioritas dan pengambilan keputusan dalam 
suatu kompleks lingkungan”[6][7]. 
 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini melakukan perhitungan dengan 
menggunakan aplikasi Analytic Hirarchy 
Process (AHP) secara online. Tahapan-
tahapan penelitian dipaparkan pada gambar 
1. 

 
Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian 

mailto:dina_agustin@staff.gunadarma.ac.id
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Berdasarkan gambar 1, sebelum 
mendapatkan keputusan yang tepat langkah 
awal dalam penelitian ini dengan menentukan 
beberapa kriteria melihat kebiasaan tingkah 
laku konsumen sebelum menentukan pilihan 
tempat tinggal [8]. Kriteria-kriteria tersebut 
terdiri dari keamanan lingkungan tempat 
tinggal, persediaan air bersih, model tempat 
tinggal, lingkungan bebas banjir, harga tempat 
tinggal dan fasilitas. Setelah itu memberikan 
nilai sesuai kriteria tersebut yang terdiri dari 1 
hingga 9. Dimana 1 adalah sama penting 
hingga 9 yang menunjukkan  sangat penting 
sekali dalam membandingkan antara kriteria 
yang satu dengan yang lain. Setelah itu baru 
dilakukan perhitungan dari perbandingan 
kriteria secara otomatis. Langkah terakhir 
melakukan analisis dari hasil tersebut 
berdasarkan rank yang muncul. 
 
 

PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini menggunakan aplikasi analytic 
hierarchy process(AHP) online [9]. 
Menentukan suatu kriteria dalam membuat 
keputusan sangatlah penting, karena 
keputusan yang diambil, secara tidak 
langsung merupakan dampak dari kriteria 
tersebut. Pemberian nilai berdasarkan skala 
prioritas kriteria dapat dilihat pada tabel 1. 
Nilai 2,4,6, 8 merupakan nilai diantara nilai 
skala prioritas yang ada. 
 

Tabel 1. Skala prioritas kriteria AHP[10][11] 
 

Keterangan Prioritas Nilai 

Equal Importance 1 

Moderate importance 3 

Strong importance 5 

Very strong importance 7 

Extreme importance 9 

 
Tahapan Perhitungan Kriteria 
Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang 
dilakukan pada saat melakukan perhitungan 
hingga memasuki tahap analisis: 

1. Menyiapkan 6 data koresponden 
yang terdiri atas jenis kelamin wanita 
dan pria. 

2. Menentukan kriteria prioritas. 
3. Pemberian nilai kriteria. 
4. Melakukan perhitungan secara 

otomatis terhadap kriteria yang ada. 
5. Analisis hasil perhitungan kriteria. 

 
 
 

Hasil Perhitungan dan Analisis Hasil 
Data koresponden yang sudah disiapkan 
dimasukkan ke dalam aplikasi AHP online 
satu persatu untuk menentukan hasil 
perhitungan berdasarkan kriteria dan jenis 
kelamin koresponden. Data-data tersebut 
yang akan menjadi faktor penentu analisis 
keputusan dalam memilih tempat tinggal bagi 
para konsumen.  
 

 
Gambar 2. Penentuan Kriteria 

 
Berdasarkan gambar 2, Kriteria untuk tempat 
tinggal idaman terdiri atas 6 kriteria, yaitu 
keamanan, air bersih, model tempat tinggal, 
lingkungan bebas banjir, harga dan  fasilitas. 
Pemberian nilai kriteria dilakukan oleh 6 
koresponden yang terdiri dari 3 koresponden 
wanita dan 3 koresponden pria. Berikut hasil 
pemberian nilai kriteria dan hasil perhitungan 
yang didapat : 
 

 
Gambar 3. Pemberian Nilai Kriteria Wanita 

ke-1 
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Gambar 4. Hasil Perhitungan AHP Wanita ke-

1 
 
Pada gambar 4, hasil perhitungan 
menunjukan wanita ke-1 memilih lingkungan 
yang aman menjadi prioritas utama dengan 
presentase sebesar 31.2%. Air bersih menjadi 
prioritas kedua sebesar 30.7%. Prioritas 
ketiga adalah lingkungan rumah yang bebas 
banjir sebesar 21.5%, sedangkan model 
rumah, harga rumah dan fasilitas yang dimiliki 
menjadi prioritas yang lebih rendah. 
 

 
Gambar 5. Pemberian Nilai Kriteria Wanita 

ke-2 

 
Gambar 6. Hasil Perhitungan AHP Wanita ke-

2 
 
Pada gambar 6, hasil perhitungan 
menunjukan wanita ke-2 memilih lingkungan 
yang bebas banjir sebagai prioritas utama 
dengan nilai sebesar 51.3%. Air bersih 
menjadi prioritas kedua sebesar 26.5%. 
Prioritas ketiga adalah fasilitas dengan 
presentase sebesar sebesar 9%, sedangkan 
keamana lingkungan rumah, harga dan model 
rumah menjadi prioritas yang lebih rendah. 

 

 
Gambar 7. Pemberian Nilai Kriteria Wanita 

ke-3 
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Gambar 8. Hasil Perhitungan AHP Wanita ke-

3 
 
Pada gambar 8, hasil perhitungan 
menunjukan wanita ke-2 memilih lingkungan 
yang bebas banjir sebagai prioritas utama 
dengan nilai sebesar 28.8%. Air bersih 
menjadi prioritas kedua sebesar 21.9%. 
Prioritas ketiga adalah keamanan lingkungan 
sebesar 17.6%, sedangkan harga rumah, 
fasilitas yang dimiliki dan model rumah 
menjadi prioritas yang lebih rendah. 
 

 
Gambar 9.  Pemberian Nilai Kriteria Pria ke-1 

 
Gambar 10. Hasil Perhitungan AHP Pria ke-1 
 
Pada gambar 10, hasil perhitungan 
menunjukan pria ke-1 memilih lingkungan 
yang aman dan persediaan air bersih sebagai 
prioritas yang utama dengan presentase 
sebesar 21.4%. Prioritas berikutnya adalah 
lingkungan yang bebas banjir dan fasilitas 
yang dimiliki dengan  presentase sebesar 
17.8%, sedangkan model rumah dan fasilitas 
yang dimiliki menjadi prioritas yang lebih 
rendah. 
 

 
Gambar  11. Pemberian Nilai Kriteria Pria ke-

2 
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Gambar 12. Hasil Perhitungan AHP Pria ke-2 
 
Pada gambar 12, hasil perhitungan 
menunjukan pria ke-2 memilih lingkungan 
bebas banjir sebagai prioritas pertama 
dengan presentase sebesar 31.4%, 
sedangkan keamanan menjadi prioritas kedua 
sebesar 19.3%. Prioritas ketiga adalah 
persediaan air bersih yang dimiliki dengan 
presentase sebesar 18.0%, sedangkan harga 
rumah, fasilitas yang dimiliki dan model rumah 
menjadi prioritas yang lebih rendah. 
 

 
Gambar 13. Pemberian Nilai Kriteria Pria ke-3 

 
Gambar 14. Hasil Perhitungan AHP Pria ke-3 
 
Pada gambar 14, hasil perhitungan 
menunjukan pria ke-3 memilih persediaan air 
bersih sebagai prioritas utama dengan 
presentase sebesar 23.2%, sedangkan harga 
menjadi prioritas kedua dengan presentase 
sebesar 18.8%. Prioritas ketiga adalah 
fasilitas yang dimiliki dengan presentase 
sebesar 18.5%, sedangkan model rumah, 
lingkungan bebas banjir dan keamanan 
lingkungan menjadi prioritas yang lebih 
rendah. 
 
Hasil Rata-Rata Prioritas Kriteria 
 
Tabel 2. Hasil rata-rata prioritas pada wanita 

 
Kriteria 

 
Koresponden Rata-

rata 
Peringkat 

W1 W2 W2 

Keamanan 31.2 6.4 17.6 18.4 3 

Air 
Bersih 

30. 7 26.5 21.9 
24.2 

2 

Model 9.2 2.2 10.0 7.1 6 

Bebas 
Banjir 

21.5 51.3 24.8 
32.5 

1 

Harga 3.9 4.6 14.2 7.6 5 

Fasilitas 3.6 9.0 11.4 8 4 

 
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata 
prioritas pada 3 koresponden wanita (W1, 
W2, W3) yang terdapat pada tabel 2, terlihat 
bahwa yang menjadi prioritas utama sebagai 
kriteria tempattinggal idaman adalah 
lingkungan yang bebas banjir. Kriteria kedua 
adalah persediaan air bersih, kriteria ketiga 
adalah keamanan dan yang menjadi prioritas 
yang lebih rendah adalah fasilitas, harga dan 
model rumah. 
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Tabel 3. Hasil rata-rata proiritas pada pria 
 

Kriteria 
 

Koresponden Rata 
-rata 

Peringkat 
P1 P2 P3 

Keamanan 21.4  19.3 10.6 17.1 3 

Air Bersih 21.4  18.0 23.2 20.9 1 

Model 12.9 2.8 17.2 10.9 6 

Bebas 
Banjir 

17.8  31.4 11.6 
20.2 

2 

Harga 8.8  14.3 18.8 13.9 5 

Fasilitas 17.8  14.3 18.5 16.9 4 

 
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata 
kriteria pada 3 koresponden pria (P1, P2, P3) 
yang terdapat pada tabel 3, terlihat bahwa 
yang menjadi prioritas utama sebagai kriteria 
tempat tinggal idaman adalah persediaan air 
bersih. Kriteria kedua adalah lingkungan yang 
bebas banjir, kriteria ketiga adalah keamanan 
dan yang menjadi prioritas yang lebih rendah 
adalah fasilitas, harga dan model rumah. 
Perbedaan kriteria  priortitas antara pria dan 
wanita hanya terdapat pada kriteria prioritas 
pertama dan kedua. Wanita memilih 
lingkungan bebas banjir sebagai proiritas 
pertama kemudian memilih persediaan air 
bersih sebagai prioritas kedua, sedangkan 
pria  memilih persediaan air bersih sebagai 
prioritas utama kemudian memilih lingkungan 
bebas banjir sebagai prioritas kedua. 
Secara keseluruhan, rata-rata prioritas kriteria 
yang dipilih oleh wanita dan pria untuk tempat 
tinggal idaman adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 4. Rata-rata prioritas keseluruhan 

 
 

Berdasarkan perhitungan rata-rata prioritas 
secara keseluruhan yang terdapat pada tabel 
4, prioritas terpenting dalam memilih rumah 
idaman adalah persediaan air bersih dengan 
nilai sebesar 23,04%. Prioritas terpenting 
berikutnya adalah lingkungan bebas banjir 
dengan nilai sebesar 21.42%. Kriteria 
Keamanan, fasilitas yang dimiliki, dan harga 
menjadi prioritas yang lebih rendah, 
sedangkan model menjadi kriteria terakhir 
sebagai kriteria tempat tinggal  idaman. 
 

KESIMPULAN 
 
Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

merupakan metode yang sangat 
membantu konsumen dalam menentukan 
keputusan terbaik dalam mengambil 
keputusan. 

2. Keputusan jika dilihat berdasarkan jenis 
kelamin wanita lebih cenderung pada 
kenyamanan hidup dimana prioritas 
kriteria lingkungan bebas banjir berada di 
prioritas pertama dibandingkan dengan 
prioritas yang lain. 

3. Keputusan jika dilihat berdasarkan jenis 
kelamin pria lebih cenderung pada 
kesehatan hidup dimana prioritas kriteria 
air bersih berada pada prioritas pertama 
dibandingkan yang lain. 

4. Keputusan terbaik tanpa melihat jenis 
kelamin, prioritas pertama adalah air 
bersih yang saat ini dirasakan kurang 
bagi lingkungan perkotaan. 

5. Hasil penelitian ini dapat menjadi 
masukkan yang penting baik dari sisi 
konsumen maupun pengembang tempat 
tinggal. Hal tersebut dikarenakan 
penelitian ini memberikan informasi yang 
baik dengan kriteria dan skala prioritas 
yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. 
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