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Dari Redaksi
Pencemaran udara dari sector transportasi berupa kendaraan bermotor berbahan bakar minyak
(bahan bakar fosil) ini dipicu lagi dengan jumlah penggunaan bahan bakar yang sangat tinggi,
menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan
bermotor. Kelangkaan bahan bakar minyak dan tingginya emisi gas buang merupakan dua hal
utama yang dihadapi oleh dunia dewasa ini. Berbagai inovasi ditempuh dalam rangka
mengembangkan kendaraan rendah emisi yang tidak tergantung pada sumber mineral.
Sebagai wujud kepedulian terhadap masalah cadangan minyak bumi dan polusi di negara
Indonesia, maka penulis dari Magister Teknik Mesin Universitas Pancasila bermaksud untuk
mengkaji sebuah konsep kendaraan listrik roda empat dengan kapasitas berpenumpang empat
orang yang sekaligus menjadi tonggak perubahan menuju Indonesia hijau lewat kendaraan
ramah lingkungan. Halaman lain, Mobile Learning merupakan aplikasi yang dapat diterapkan
sebagai media pembelajaran. Aplikasi mobile learning yang dikembangkan ini berisi materi
pembelajaran Bahasa Arab untuk Sekolah Dasar. Aplikasi ini berisi materi Bahasa Arab dan
latihan soal untuk mengevaluasi siswa akan pemahaman. Materi pembelajaran Bahasa Arab
meliputi materi kosa kata tentang benda yang ada di rumah, bentuk-bentuk bangun, alat
transportasi dan profesi. Setiap kosa kata dilengkapi dengan teks tulisan bahasa Arab dan
maknanya serta gambar dari kosa kata tersebut. Inilah yang ditulis oleh Ana Kurniawati dan
masih banyak lagi tulisan yang menarik untuk dibaca. Selamat membaca!
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KAJIAN DESAIN DINAMIKA KENDARAAN LISTRIK RODA
EMPAT DAN STABILITAS KENDARAAN PADA KONDISI
STASIONER
Sony Sukmara, LM. Firman, Ferry Budhi Susetyo
Magister Teknik Mesin, Universitas Pancasila
sony_sukmara@yahoo.com
Abstrak
Peningkatan jumlah penggunaan kendaraan bermotor sebagi alat transportasi berbahan bakar
minyak (bahan bakar fosil) yang menghasilkan emisi gas buang menjadi salah satu faktor
terjadinya pencemaran udara yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Pencemaran udara
dari sector transportasi berupa kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (bahan bakar fosil) ini
dipicu lagi dengan jumlah penggunaan bahan bakar yang sangat tinggi, menjadi penyebab
terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor. Kelangkaan
bahan bakar minyak dan tingginya emisi gas buang merupakan dua hal utama yang dihadapi oleh
dunia dewasa ini. Berbagai inovasi ditempuh dalam rangka mengembangkan kendaraan rendah
emisi yang tidak tergantung pada sumber mineral. Sebagai wujud kepedulian terhadap masalah
cadangan minyak bumi dan polusi di negara Indonesia, maka penulis bermaksud untuk mengkaji
sebuah konsep kendaraan listrik roda empat dengan kapasitas berpenumpang empat orang yang
sekaligus menjadi tonggak perubahan menuju Indonesia hijau lewat kendaraan ramah lingkungan.
Metodologi yang digunakan penulis adalah dengan metoda kajian perhitungan desain dinamika
kendaraan listrik roda empat dan stabilitas kendaraan pada kondisi stasioner. Titik berat kendaraan
yang dihasilkan akan memberikan pengaruh terhadap kestabilan kendaraan yang diukur dengan
parameter safety factor yang sudah menjadi standar.
Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa kendaraan listrik roda empat yang di desain
mempunyai titik berat kendaraan pada sumbu koordinat (x, y, z) yaitu (1370,52 , 0 , 620,17) saat
tanpa penumpang dengan nilai safety factor 68,53 % dan saat penumpang penuh sumbu koordinat
titik berat kendaraan yaitu (1455,71 , 0 , 646,18) dengan nilai safety factor 61,75%. Desain
kendaraan ini layak untuk dilakukan pengujian selanjutnya.
Kata kunci : Dinamika, stabilitas dan stasioner.
Abstract
An increasing number of motor vehicle use as a transportation fuel oil (fossil fuel) which produces
emissions become one of the factors that have a negative impact of air pollution on the
environment. Air pollution from the transportation sector in the form of motor vehicle fuel oil (fossil
fuels) is triggered again by the number of fuel use is very high, the cause of the air pollution caused
by motor vehicle use. The scarcity of fuel and exhaust gas emissions are the two main things that
faced by the world today. Various innovations pursued in order to develop low-emission vehicles
that do not depend on the source of the mineral. As we care about the problem of oil reserves and
pollution in the country of Indonesia, the author intends to examine a four-wheeled electric vehicle
concept with a passenger capacity of four people who also became a milestone towards Indonesia
green change through environmentally friendly vehicles.
The methodology used by the author is the calculation method of the study design four-wheeled
electric vehicle dynamics and stability of the vehicle in a stationary condition. The weight of
vehicles produced will give effect to the vehicle stability safety factor measured by parameters that
have become standard.
From the results of this study it can be concluded that the four-wheeled electric vehicles that have
a focus on the design of the vehicle on the coordinate axes (x, y, z) is (1370.52, 0, 620.17) when
no passengers with safety factor value of 68.53 % and when the full passenger vehicle center of
gravity of the coordinate axes, namely (1455.71, 0, 646.18) with a value of 61.75% safety factor.
Vehicle design is feasible to do further testing.
Keywords : dynamics, stability and stationary.
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LATAR BELAKANG
Penggunaan BBM di sektor transportasi
mencapai 65%, pembangkit listrik 16%,
industri 10%, rumah tangga 2%, komersial
1%, dan sektor lainnya 6%, dari total
kebutuhan BBM pada tahun 2011 yang
mencapai 70,89 juta KL. Dibandingkan tahun
2010, jumlah tersebut mengalami peningkatan
4,04% dari sebelumnya 68,14 juta KL.

menjadi indicator terpenuhinya stabilitas
kendaraan ditentukan oleh nilai safety factor
dari kendaraan pada kondisi stasioner
sehingga kendaraan layak untuk dilakukan uji
lapangan.

IDENTIFIKASI MASALAH
Adapun
masalah
–
masalah
yang
mempengaruhi stabilitas kendaraan tersebut
adalah :
1. Jarak wheel base
2. Jarak wheel track
3. Posisi titik berat kendaraan
4. System pengereman
5. Aerodinamis
6. Sistem Kemudi

PEMBATASAN MASALAH

Sumber : Handbook of Energi & Ekonomic
Stastistic of Indonesia 2012
*pembangkit hanya untuk pembangkit PLN

Grafik 1 Konsumsi BBM berdasarkan Sektor
2011
BBM terbesar yang digunakan di sektor
transportasi adalah jenis gasoline, termasuk
di dalamnya BBM subsidi dan non subsidi.
Pemakaian BBM jenis gasoline terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Dibandingkan tahun 2010, konsumsi gasoline
di sector transportasi mengalami peningkatan
11,93% dari 23,1 juta KL menjadi 25,94 juta
KL. Pemanfaatan biofuel juga menunjukan
trend yang positif, meskipun sejak tahun 2009
pemanfaatan biofuel hanya terjadi pada jenis
biodiesel.
Sebagai wujud kepedulian terhadap masalah
cadangan minyak bumi dan polusi di negara
Indonesia, maka penulis bermaksud untuk
mengkaji sebuah konsep kendaraan listrik
roda empat dengan kapasitas berpenumpang
empat orang yang sekaligus menjadi tonggak
perubahan menuju Indonesia hijau lewat
kendaraan ramah lingkungan.
Pada tesis ini akan dilakukan kajian desain
dinamika kendaraan listrik roda empat dan
stabilitas kendaraan pada kondisi stasioner.
Pada kajian ini ada beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi terhadap stabilitas
kendaraan diantaranya dimensi kendaraan,
beban kendaraan, titik berat kendaraan dan
titik berat bodi kendaraan. Sedangkan yang
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Adapun yang akan dikaji pada desain
dinamika kendaraan listrik roda empat dan
stabilitas kendaraan pada kondisi stasioner
adalah :
1. Kajian Dimensi Kendaraan
2. Kajian Berat Kendaraan
3. Menentukan posisi titik berat kendaraan
pada kondisi tanpa penumpang
4. Menentukan posisi titik berat kendaraan
pada kondisi penumpang penuh
5. Menghitung factor keamanan/safety factor
Perumusan Masalah Penelitian
Perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :
a. Berapa Panjang, lebar dan Tinggi
kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi
kendaraan sehingga keamanan tercapai?
b. Berapa berat kendaraan kondisi tanpa dan
dengan penumpang?
c. Terletak dimana titik berat pada kedaraan
pada kondisi tanpa penumpang sehingga
memberikan nilai safety factor yang tinggi?
d. Terletak dimana titik berat pada kedaraan
dengan penumpang penuh sehingga
memberikan nilai safety factor yang tinggi?

TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
keamanan pengendara yang optimal dengan
tetap memperhatikan kestabilan kendaraan
dan untuk mengkaji :
1. Desain dimensi kendaraan yang sesuai
dengan spesifikasi kendaraan.
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2. Berat pada kendaraan tanpa penumpang
sehingga mendapatkan tingkat keamanan
yang optimal.
3. Berat pada kendaraan dengan penumpang
penuh sehingga mendapatkan tingkat
keamanan yang optimal.
4. Letak dimana titik berat pada kedaraan
kondisi kosong dan penuh sehingga
memberikan nilai safety factor yang tinggi.

Sistematika Kajian Perancangan

Hipotesis
Berdasarkan beberapa literatur yang ada,
dapat disampaikan beberapa hipotesis dari
rencana penelitian sebagai berikut :
a. Dimensi kendaraan yang ideal adalah
dimensi yang telah dipersyaratkan dalam
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012
tentang kendaraan yaitu Panjang tidak
melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter
untuk kendaran bermotor tanpa kereta
gandengan atau kereta tempelan selain
mobil bus, lebar tidak melebihi 2.500 (dua
ribu lima ratus) millimeter, tinggi tidak
melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus)
milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu
koma tujuh) kali lebar Kendaraan;
b. Mengkaji
berat
kendaraan
tanpa
penumpang dan dengan penumpang
penuh serta titik berat kendaraan yang
dapat memberikan pengaruh terhadap
safety
factor
sehingga
keamanan
pengendara tercapai.
Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk mencapai tujuan penelitian yang
ditetapkan maka penelitian ini dibatasi pada
kendaraan penumpang, kategori M1, dengan
ruang lingkup sebagai berikut :
1. Mengkaji desain dinamika kendaraan pada
kondisi stationer.
2. Mengkaji stabilitas kendaraan pada kondisi
stasioner dan roda tidak berputar
berdasarkan parameter safety factor.
Dasar-dasar Dinamika Kendaraan
Pokok-pokok
uraian
tentang
dinamika
kendaraan ini meliputi : kendaraan pada
kondisi stationer dengan mengkaji desain
yang optimal sehingga mendapatkan tingkat
safety factor yang tinggi yang dapat
memberikan tingkat keamanan yang tinggi
pula.

Gambar 1 Flowcart Alur Kajian Desain
Menentukan Titik Berat Kendaraan Tanpa
Penumpang
Dari gambar kendaraan yang sudah di desain
dengan menggunakan skala gambar 1 : 20
seperti pada gambar desain kendaraan di
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bawah ini, sehingga didapat data ukuranukuran serta berat komponen seperti pada
table berikut :

Safety Faktor

Tabel. 1 Koordinat Titik Berat Komponen
Kendaraan
Pada tabel stabilitas nilai SF 61,75% berada
pada zona very safe ( 0,52 < SF ≤ 0,74)
artinya kendaraan dalam keadaan sangat
aman dalam kondisi statis sehingga dapat
dilakukan uji lapangan.
Analisis Hasil Perhitungan

Safety Faktor
Untuk
dapat
mengetahui
kestabilan
kendaraan sebelum diuji maka nilai dari
parameter ini akan merekomendasi, apakah
layak diuji lapangan atau tidak.

Pada tabel stabilitas nilai SF 68,53% berada
pada zona very safe ( 0,52 < SF ≤ 0,74)
artinya kendaraan dalam keadaan sangat
aman dalam kondisi statis sehingga dapat
dilakukan uji lapangan.
Menentukan Titik Berat Kendaraan Dengan
Penumpang Penuh
Tabel 2 Koordinat Titik Berat Kendaraan
Dengan Penumpang Penuh

4

Dari hasil desain kendaraan listrik roda empat
didapat titik koordinat untuk titik berat
kendaraan dan bodi tanpa penumpang yaitu
koordinat (x , y, z) yaitu (1370,52 , 0 , 620,17)
dan (1375,88 , 0 , 648,15). Titik berat
kendaraan dan titik berat body dengan
penumpang penuh adalah (1455,71 , 0 ,
646,18) dan (1534,06 , 0 , 717,87) dapat
dianalisis, bahwa pada saat berpenumpang
penuh terjadi perubahan koordinat titik berat
gravitasi baik pada kendaraan ataupun pada
bodi disebabkan kendaraan mendapatkan
beban tambahan sehingga berpengaruh
terhadap besaran safety factor.
Namun demikian dalam kajian desain ini
safety factor pada saat beban penumpang
penuh yang didapat dari hasil perhitungan
masih dalam range very safe.

KESIMPULAN
Kesimpulan
1. Dimensi kendaraan listrik ini adalah
sebagai berikut : panjang kendaraan
adalah 3.350 mm, lebar kendaraan adalah
1.714 mm dan tinggi kendaraan adalah
1.461 mm, wheel track adalah 1.560 mm
dan wheel base adalah 2.450 mm.
2. Titik berat kendaraan dan titik berat body
tanpa penumpang adalah pada koordinat
(x , y, z) yaitu (1370,52 , 0 , 620,17) dan
(1375,88 , 0 , 648,15). Titik berat
kendaraan dan titik berat body dengan
penumpang penuh adalah (1455,71 , 0 ,
646,18) dan (1534,06 , 0 , 717,87).
3. Safety factor pada kondisi stasioner tanpa
penumpang yaitu 68,53% dan dengan
penumpang penuh mempunyai safety
factor 61,75%, desain dinamika kendaraan
listrik roda empat pada kondisi stasioner
mengisyaratkan bahwa tingkat keamanan
kendaraan atau safety factor sangat baik
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yaitu pada interval 51% sampai 74%
artinya bahwa kendaraan ini layak untuk
diuji lapangan.
Saran
Kajian desain ini hanya pada dinamika
kendaraan listrik roda empat dan stabilitas
kendaraan pada kondisi stasioner dangan
roda diam, sehingga disarankan perlu juga
dilakukan kajian dinamika kendaraan listrik
roda empat dan stabilitas kendaraan pada
stasioner tetapi dengan roda berputar.
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RANCANG BANGUN MESIN PRESS BAGLOG JAMUR
1]

2]

3]

Supriyono , Tri Mulyanto , Arief Hidayat
Dosen Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma
3]
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Univeritas Gunadarma

1], 2]

Abstrak
Mesin press baglog jamur digunakan untuk membantu petani jamur tiram dalam pembuatan media
jamur, dengan prinsip kerja berupa penekanan media baglog sehingga menjadi padat sesuai
dengan kebutuhan. Mesin press baglog jamur yang sudah ada mempunyai kapasitas yang besar,
sehingga kurang tepat digunakan oleh petani kecil. Oleh karena itu diperlukan perancangan mesin
press baglog jamur dengan kapasitas kecil yang sesuai untuk kebutuhan petani kecil. Dalam
membuat mesin press baglog jamur perlu dirancang beberapa komponen mesin yang sesuai,
spesifikasi motor listrik, rasio roda gigi, ukuran poros, pasak, bearing dan juga kemudahan
pengoperasiannya. Konsep perancangan mesin press baglog jamur ini mengacu dengan metode
perancangan Pahl dan Beitz yaitu: perencanaan dan penjelasan tugas, perancangan konsep
produk, perancangan bentuk pada produk, perancangan detail. Langkah proses perencanaan
mesin press baglog jamur ini secara garis besar adalah perencanaan dan penjelasan tugas,
spesifikasi produk, konsep produk, menentukan struktur produk. Dimensi mesin press baglog
jamur ini (450 mm x 480 mm x 800 mm). Spesifikasi motor listrik yang dipakai dengan daya (P)=
0.560 kW (0.75 HP), putaran (rpm)= 1300 rpm. Menggunakan gearbox dengan perbandingan
transmisi (i)= 50:1, untuk memperlambat putaran akhir (n2)= 26 rpm. Kapasitas produksi mesin
press baglog jamur ini adalah (Q)= 24 baglog per jam. Mesin press baglog jamur ini terdiri dari
komponen utama : rangka, motor listrik, gearbox dengan jumlah roda gigi (zg) = 50, diameter luar
roda gigi (dg) = 79.5 mm dan diameter ulir cacing (dc) = 23 mm, bantalan, poros dengan diameter
(ds)= 30 mm, roda pemutar, batang penumbuk, alat penumbuk, tabung baglog.
Kata kunci: mesin press, baglog jamur, metode Pahl dan Beitz, komponen mesin.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jamur tiram adalah salah satu jenis jamur
kayu yang bisa dikonsumsi manusia. Dengan
cara tertentu jamur tiram bisa diolah menjadi
makanan yang enak sehingga banyak
diminati orang. Oleh karena itu jika ingin
membudidayakan jamur tersebut maka perlu
membuat media yang menyerupai habitat asli
jamur tersebut. Budidaya jamur merupakan
salah satu terobosan petani, mengingat
tanaman
ini
mampu
mendatangkan
keuntungan tinggi bagi petani. Cara budidaya
jamur ini juga tidak terlalu sulit, bahkan saat
ini sudah bisa dilakukan di lokasi yang tidak
bersuhu dingin. Dari sisi harga saat ini harga
jamur memang cukup tinggi dan harganya
juga relatif stabil jika dibandingkan dengan
produk tanaman lainnya. Harga tinggi,
permintaan pasar terus meningkat dan cara
penanamannya yang tidak terlalu sulit
membuat banyak petani akhirnya memilih
untuk menjadikan tanaman jamur sebagai
mata pencaharian baru mereka.
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Media yang umum digunakan oleh para
petani jamur biasa disebut baglog. Istilah
baglog mengandung arti kantung (bag) media
berbentuk kayu gelondongan (log). Ketika
plastik media dilubangi, dari lubang itulah
akan tumbuh jamur. Pada media ini nantinya
akan dikondisikan agar tumbuh jamur.
Meningkatnya kebutuhan akan media tanam
jamur atau baglog,
membuat petani
dihadapkan untuk memproduksi baglog
secara cepat dan efisien. Untuk mendukung
hal tersebut maka perlu ada alat bantu atau
mesin yang bisa membantu dalam proses
produksi baglog lebih cepat dan banyak.
Salah satu cara yang digunakan adalah
membuat mesin press untuk membantu
menekan media jamur yang sudah dimasukan
dalam kantung atau bag, yang mampu
memadatkannya menjadi baglog jamur.
Sehingga proses pembuatan baglog jamur
menjadi lebih cepat dan bisa memenuhi
kebutuhan
baglog
jamur
untuk
pengembangan budidaya jamur tiram bagi
petani kecil sampai menengah atau home
industri.
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1.2 Maksud Dan Tujuan
Berdasarkan latar belakang diatas, maka
penulis mencoba membuat konsep rancangan
desain mesin press baglog jamur yang lebih
efektif untuk petani kecil dan menengah.
Prinsip kerja berupa penekanan terhadap
media jamur yang berbentuk baglog sesuai
kebutuhan untuk perkembangan jamur. Saat
ini mesin press baglog jamur yang sudah ada
mempunyai kapasitas yang besar, sehingga
tidak bisa digunakan oleh petani kecil atau
menengah. Oleh karena itu diperlukan
perancangan yang sesuai agar hasil yang
diinginkan tercapai, seperti daya motor listrik
kecil (yang bisa dioperasikan dengan listrik
perumahan), rasio roda gigi, tekanan
penumbuk
dan
juga
kemudahan
pengoperasiannya.
Tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Membuat rancangan mesin press
baglog jamur untuk kapasitas kecil
dan mudah dioperasikan.
2. Mendesain
dan
menghitung
komponen mesin press baglog jamur
yang digunakan.
1.3 Batasan Masalah
Agar perancangan mesin press baglog jamur
ini sesuai dengan tujuan, maka diperlukan
batasan masalah dalam perancangannya
yaitu sebagai berikut:
1. Kapasitas produksi mesin press
baglog jamur 24 baglog per jam.
2. Daya motor yang digunakan 0.560
kW (0.75 HP)
3. Merencanakan
material
dan
spesifikasi komponen utama mesin
press baglog jamur yang digunakan.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Teori Desain

Perancangan merupakan suatu kegiatan awal
dari suatu rangkaian kegiatan dalam proses
pembuatan produk. Dalam pembuatan produk
sangat diperlukan suatu gambaran yang
digunakan
untuk
dasar-dasar
dalam
melangkah atau bekerja. Gambaran ini dapat
disajikan dalam bentuk diagram diagram alir
sebagai metode dalam perencanaan dan
perancangan. Metode perencanaan dan
perancangan memodifikasi dan merujuk dari
metode perencanaan menurut Pahl dan Beitz
yang terbagi menjadi empat tahap. Ke-empat
fase tersebut adalah:
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1.
2.
3.
4.

Perencanaan dan penjelasan tugas.
Perencanaan konsep produk.
Perencanaan bentuk produk
Perencanaan detail.

Keempat
fase
proses
perancangan
sebenarnya langkah-langkah diatas tidaklah
perlu dikelompokkan dalam 4 fase secara
kaku, sebab seperti misalnya pada langkah
fase perancangan detail (fase ke-4) cara
pembuatan
komponen
produk
sudah
diperlukan detail dan banyak lain contohnya
seperti itu.
Setiap fase proses perancangan berakhir
pada hasil fase, seperti fase pertama
menghasilkan
daftar
persyaratan
dan
spesifikasi perancangan. Hasil setiap fase
tersebut kemudian menjadi masukan untuk
fase berikutnya dan menjadi umpan balik
untuk fase yang mendahului. Perlu dicatat
pula bahwa hasil fase itu sendiri setiap saat
dapat berubah oleh umpan balik yang
diterima dari hasil fase-fase berikutnya.
2.2

Perencanaan Dan Penjelasan Tugas

Tahap pertama ini meliputi pengumpulan
informasi permasalahan dan kendala yang
dihadapi serta dilanjutkan dengan persyaratan
mengenai sifat dan performa tuntutan produk
yang harus dimiliki untuk mendapatkan solusi.
2.3

Perancangan Konsep Produk

Perancangan konsep produk berguna untuk
memberikan beberapa solusi alternatif konsep
produk selanjutnya dievaluasi berdasarkan
persyaratan teknis, ekonomis, dan lain-lain.
Tahapan ini dapat diawali dengan mengenal
dan menganalisis spesifikasi produk yang
telah ada. Hasil analisis spesifikasi produk
dilanjutkan dengan memetakan struktur fungsi
komponen sehingga dapat disimpulkan
beberapa varian solusi pemecahan masalah
konsep produk.
2.4

Perancangan Bentuk

Perancangan bentuk memerlukan beberapa
pertimbangan untuk menentukan keputusan
atau solusi setiap proses perencanaan.
Berdasarkan kasus masalah yang dihadapi
pendekatan konsep yang digunakan adalah
pendekatan produk dengan perencanaan
simultan
atau
perencanaan
dengan
pendekatan proses produksi.
Konsep perencanaan simultan terdapat empat
elemen utama, yaitu: fungsi, bentuk, material,
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dan produksi. Fungsi merupakan elemen
penting
diantara
keempat
elemen
perencanaan simultan.

dilakukan pada die yaitu: simple tool,
compound tool dan progressive tool.
Simple Tool adalah jenis dari press tool yang
paling sederhana, dimana hanya terjadi satu
proses pengerjaan dan satu station dalam
satu alat.

METODOLOGI PERANCANGAN
3.1 Alur Perancangan
Gambar 2.1 Elemen dasar dalam
perencanaan simultan
Langkah untuk perencanaan produk terdiri
dari 9 langkah, yaitu:
1. Mencari komponen mesin jadi yang
tersedia di pasar
2. Memilih material dan teknik produksi
3. Mendalami keterbatasan ruang
4. Mengidentifikasi
komponenkomponen produk
5. Mengembangkan interface atau titik
kontak antara dua komponen
6. Memberi bentuk
7. Evaluasi
8. Perbaikan material dan cara produksi
9. Perbaikan bentuk
2.5

Perancangan Detail

Perancangan
rinci
merupakan
hasil
keputusan
perencanaan
berdasarkan
beberapa tahapan sebelumnya. Luaran atau
hasil akhir dari tahapan ini adalah gambar
rancangan lengkap dan spesifikasi produk
untuk pembuatan yang biasa disebut
dokumen pembuatan produk. Setiap tahapan
proses perancangan berakhir, hasil tahapan
selanjutnya tersebut menjadi masukan untuk
tahapan selanjutnya dan menjadi umpan balik
tahapan sebelumnya. Sebagai konsep utama
perancangan metode tersebut, bahwa hasil
setiap tahapan dapat berubah setiap saat
berdasarkan umpan balik yang diterima dari
hasil tahapan tahapan berikutnya.

Perancangan merupakan suatu kegiatan awal
dari suatu rangkaian kegiatan dalam proses
pembuatan produk. Dalam pembuatan produk
sangat diperlukan suatu gambaran yang
digunakan
untuk
dasar-dasar
dalam
melangkah atau bekerja. Gambaran ini dapat
disajikan dalam bentuk diagram alir sebagai
metode
dalam
perencanaan
dan
perancangan. Metode perencanan dan
perancangan memodifikasi dan merujuk dari
metode perencanaan menurut Pahl dan Beitz.
Tahap
pertama
dalam
melakukan
perancangan meliputi pengumpulan informasi
permasalahan dan kendala yang dihadapi
serta
dilanjutkan
dengan
persyaratan
mengenai sifat dan performa tuntutan produk
yang harus dimiliki untuk mendapatkan solusi.
Pada mesin press baglog jamur ini biasanya
di petani jamur dalam pemadatan media
jamur masih dipadatkan secara manual
dengan tenaga manusia.
Sehingga memerlukan waktu yang lama untuk
membuat media baglog jamur. Untuk itu
diperlukan mesin yang praktis dengan harga
yang ekonomis serta efektif agar dapat
memudahkan pekerjaan petani jamur yaitu
dengan memadatkan media baglog jamur
tersebut dengan cepat. Urutan proses
perancangan mesin press baglog jamur
dengan menggunakan teori Phal dan Beitz
dapat dilihat pada gambar berikut :

2.6 Press Tool
Press Tool
adalah peralatan yang
mempunyai prinsip kerja penekanan dengan
melakukan pemotongan pembentukkan atau
gabungan dari keduanya. Peralatan ini
digunakan untuk membuat produk secara
massal dengan produk output yang sama
dalam waktu yang relatif singkat. Press Tool
dapat diklasifikasikan menjadi beberapa
macam menurut proses pengerjaan yang
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3.3 Mencari dan Memilih Ide Produk
Pada mesin press baglog jamur ini biasanya
di petani jamur dalam pemadat media jamur
masih dipadatkan secara manual dengan
tenaga manusia. Untuk itu diperlukan alat
yang praktis dengan harga yang ekonomis
serta efektif. Mesin press baglog jamur ini
tidak memerlukan tempat yang luas, dengan
ruang seluas dua meter persegi untuk dapat
mengoperasikannya. Ciri khas mesin ini
sebenarnya ada pada komponen dan
rangkaian yang pas dan terjangkau oleh
bahan baku lokal, harga alat ini murah dan
terjangkau,
tidak
membutuhkan
biaya
perawatan yang tinggi, tingkat polusipun
rendah.
3.4 Perancangan Konsep Produk
3.4.1 Mengidentifikasi Masalah-Masalah
Penting
Pada mesin press baglog jamur ini biasanya
di petani jamur dalam pemadatan media
jamur masih dipadatkan secara manual
dengan tenaga manusia. Untuk itu diperlukan
alat yang praktis dengan harga yang
ekonomis serta efektif. mesin press baglog
jamur ini tidak memerlukan tempat yang luas,
dengan ruang seluas dua meter persegi untuk
dapat mengoperasikannya.
3.4.2 Menentukan Struktur Fungsi Produk

Gambar 3.1 Diagram alir perancangan produk
mesin press baglog jamur
3.2 Perencanaan Dan Penjelasan Tugas
Tahap pertama ini meliputi pengumpulan
informasi permasalahan dan kendala yang
dihadapi dalam perancangan mesin press
baglog
jamur
serta
dilanjutkan
denganpersyaratan mengenai sifat dan
performa tuntutan produk yang harus dimiliki
untuk mendapatkan solusi.
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Tahapan ini dapat diawali dengan mengenal
dan menganalisis spesifikasi produk yang
telah ada. Hasil analisis spesifikasi produk
dilanjutkan dengan memetakan struktur fungsi
komponen sehingga dapat disimpulkan
beberapa varian solusi pemecahan masalah
konsep produk. Dalam tahap ini konsep
rancangan mesin press baglog jamur adalah:
1. Menggunakan tenaga motor listrik
sebagai tenaga penggerak utamanya.
2. Menggunakan satu buah poros
sebagai meneruskan daya putar dari
gearbox ke roda penggerak.
3. Menggunakan
gearbox
untuk
memperlambat putaran.
4. Menggunakan batang penumbuk
untuk melakukan proses penekanan
media baglog jamur.
5. Menggunakan tabung baglog untuk
menahan media baglog jamur dari
proses penekanan
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3.4.3
Produk

Mencari Prinsip-Prinsip Kerja

Prinsip-prinsip kerja produk ini merupakan
cara kerja mesin
press baglog jamur.
Gambar berikut merupakan prinsip kerja dari
mesin press baglog jamur.

Gambar 3.2 Diagram prinsip kerja mesin
press baglog jamur
Prinsip Kerja dari mesin press baglog jamur
adalah sebagai berikut :
1. Motor listrik yang terpasang dalam
keadaan on akan menggerakkan
gearbox.
2. Poros
pada
gearbox
akan
menggerakkan roda pemutar untuk
meneruskan gaya terhadap batang
penumbuk.
3. Masukan
baglog jamur kedalam
tabung sehingga batang penumbuk
akan bergerak naik turun untuk
menekan baglog jamur sehingga akan
menjadi padat.
3.5 Perancangan Bentuk
3.5.1 Penentuan Bentuk Awal dan Material
Perancangan bentuk alat awal ini memerlukan
beberapa pertimbangan untuk menentukan
keputusan atau solusi setiap proses
perencanaan. Pemilihan material yang akan
digunakan untuk mesin press baglog jamur
harus benar-benar diperhatikan, pemilihan
bahan yang baik akan mendapatkan hasil
yang baik pula, dari segi kualitas maupun
kwantitas. Selain itu, perhitungan dan analisis
teknik juga digunakan untuk memberikan
gambaran teoritis sebagai sarana referensi.
Meskipun dalam praktiknya nilai teoritis tidak
dilakukan karena berbagai pertimbangan di
lapangan.
Komponen-komponen
yang
terdapat pada mesin press baglog jamur ini,
pemilihan bahan difokuskan pada komponen
yang berpengaruh besar terhadap tingkat
keamanan dan keawetan mesin.
Poros adalah sebuah komponen dari mesin
press baglog jamur yang berfungsi untuk
meneruskan putaran dari gearbox ke roda
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penggerak. Bahan yang baik digunakan untuk
membuat poros mempunyai spesifikasi sbb:
a. Kuat (mampu tekan)
b. Ulet (mampu puntir)
c. Tidak mudah berubah bentuk
d. Mudah dilakukan pekerjaan pemesinan
Pada mesin press baglog jamur ini rangka
merupakan suatu komponen yang sangat
mendukung komponen lain dari mesin press
baglog jamur ini. Rangka merupakan
penopang semua komponen lain yang ada
pada mesin press baglog jamur, sehingga
beban yang akan diterima rangka relatif besar
dibandingkan
dengan
komponen
lain.
Konstruksi
pada
rangka
juga
harus
diperhatikan, untuk mendapatkan rangka
yang kuat maka dalam mendesain bentuk dari
rangka haruslah benar dan baik. Rangka yang
kokoh akan membuat umur alat menjadi lebih
panjang atau awet.
Pemilihan bahan dasar rangka juga sangat
berpengaruh terhadap hasil pembuatan mesin
press baglog jamur. Memilih bahan dasar
yang baik dan kokoh merupakan hal utama
yang harus diperhatikan. Selain konstruksi
rangka yang baik dan kokoh, bahan dasar
rangka juga harus kuat dan mampu
dikerjakan fabrikasi dan pemesinan.
Mesin press baglog jamur ini mempunyai
spesifikasi sebagai berikut :
1. Jenis penggerak adalah motor listrik:
Daya (P) = 0.560 kW (0.75 HP),
putaran (n) = 1300rpm, frekwensi (f) =
50 Hz.
2. Jenis roda gigi yang dipakai adalah
roda gigi cacing dengan rasio 50 : 1.
3. Dimensi alat: panjang (l) = 450 mm,
lebar (b) = 480 mm, tinggi (h) = 800
mm, berat (W) = ±30 (kg)
3.5.2 Penentuan Struktur Produk

Gambar 3.3 Kontruksi mesin press baglog
jamur
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Keterangan :
1. Roda Pemutar. 5. Motor AC dan Gearbox.
2. Poros
6. Rangka.
3. Batang Penumbuk 7. Tabung Baglog.
4. Alat Penumbuk.
3.6 Perancangan Detail
Menyiapkan
daftar
detail
komponenkomponen alat untuk mesin press baglog
jamur yang terdiri dari rangka, motor listrik,
roda gigi, bantalan, baut, mur pengikat,
cincin, poros dan pasak, roda pemutar,
batang penumbuk, alat penumbuk, dan
tabung baglog.

3.6.3 Roda gigi
Roda
gigi
ini
digunakan
untuk
mentransmisikan daya dari motor listrik ke
poros. Cara kerja ini cukup baik untuk
meneruskan daya kecil dengan putaran yang
tepat. Guna mentransmisikan daya besar dan
putaran yang tepat dapat dilakukan dengan
roda gigi. Pada mesin press baglog jamur
dengan sistem penekanan menggunakan
roda gigi cacing dengan rasio putaran (i)= 50 :
1.

3.6.1 Rangka
Unit rangka adalah suatu konstruksi yang di
buat dari susunan batang-batang baja yang
dirakit dan disambung, dimana setiap
pertemuan beberapa batang disambung
dengan menggunakan proses pengelasan.
Unit rangka merupakan bentuk yang disusun
sedemikian rupa untuk menahan atau
menopang benda atau gaya. Unit rangka
dalam mesin press baglog jamur ini telah
melalui beberapa proses yang disusun agar
dapat menahan gaya yang diterima. Maka
bahan yang digunakan untuk membuat
rangka mesin press baglog jamur dengan
sistem penekanan ini adalah besi UNP 65, ini
sesuai dengan berat pada alat-alat yang
digunakan.
Spesifikasi rangka :
1. Tinggi kaki kontruksi rangka= 800 mm
2. Panjang plat besi = 450 mm
3. Dudukan motor motor listrik = 230
mm
4. Kaki-kaki rangka = 130 mm
3.6.2 Motor Listrik
Motor listrik termasuk kedalam kategori alat
listrik dinamis dan merupakan sebuah
perangkat elektromagnetik yang mengubah
energi listrik menjadi energi mekanik. Pada
mesin press baglog jamur dengan sistem
penekanan ini menggunakan motor listrik 1
phase, dengan kecepatan putar 1400 (rpm).
Motor ini berfungsi
sebagai
penggerak
awal.
Didalam
menghidupkan motor memerlukan daya awal
yang besar kemudian terus bekerja setelah
start. Data motor yang digunakan pada mesin
press baglog jamur adalah:
1. Daya
: 0.560 kW (0.75 HP)
2. Tegangan
: 220 Volt
3. Putaran
: 1300 Rpm
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Gambar 3.4 Roda gigi cacing
3.6.4 Bantalan
Pada mesin press baglog jamur dengan
sistem penekanan ini menggunakan bantalan
gelinding karena umumnya lebih cocok pada
beban kecil dibanding bantalan luncur dan
pelumasnya pun sangat sederhana cukup
dengan gemuk, bahkan pada macam yang
memakai seal sendiri tidak perlu pelumasan
lagi.
3.6.5 Baut dan Mur
Mur dan baut merupakan alat pengikat yang
sangat penting untuk menempatkan atau
menyambung komponen. Pemilihan baut dan
mur sebagai alat pengikat harus dilakukan
dengan teliti untuk mendapatkan ukuran yang
sesuai. Pada alat ini baut yang digunakan
adalah baut penjepit dengan spesifikasi
ukuran baut : Metris 10, 12 dan 14.
3.6.6 Poros Dan Pasak
Poros merupakan komponen yang berputar
digunakan untuk mendukung suatu momen
putar, tegangan puntir dan tekuk. Poros
berfungsi untuk meneruskan daya bersamasama dengan putaran. Poros pada mesin
press baglog jamur disini bertujuan untuk
menggerakkan roda pemutar.
Spesifikasi Poros :
1. Bahan poros direncanakan dari = S 40 C.
2. Diameter poros = 30 mm.
Spesifikasi Pasak :
1. Bahan Pasak = S 45 C
2. Panjang
= 40 mm
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3. Lebar
4. Tinggi

= 8 mm
= 7 mm

3.6.7 Roda Pemutar
Roda
pemutar
ini
bertujuan
untuk
meneruskan putaran dari motor listrik untuk
menggerakan batang penumbuk. Roda
pemutar ini terbuat dari plat besi dengan
diameter 300 mm dan tebal 8 mm.

3.7.10 Tabung Baglog
Tabung baglog berfungsi untuk wadah atau
tempat baglog jamur pada saat pengepresan.
Tabung baglog ini terbuat dari pipa besi
dengan diameter 110 mm, tebal 3 mm dan
tinggi 200 mm

Gambar 3.8 Tabung baglog

PERANCANGAN KOMPONEN MESIN
Gambar 3.5 Roda pemutar
3.7.8 Batang Penumbuk
Batang penumbuk dalam mesin ini adalah
salah satu alat yang digunakan untuk
mengubah gerak putar roda menjadi gerak
translasi. Pada mesin press baglog jamur ini,
mekanisme batang penumbuk digunakan
untuk mendorong alat penumbuk untuk
menekan baglog jamur. Panjang batang 500
mm, dengan diameter 20 mm.

Gambar 3.6 Batang penumbuk
3.7.9

Alat Penumbuk

Alat
penumbuk
ini
berfungsi
untuk
meneruskan tekanan batabf penumbuk dan
mengepres baglog jamur sehingga menjadi
padat. Komponen ini dibuat dari bahan besi
plat dengan diameter 110 mm dan tebal 10
mm, serta pipa besi dengan panjang 180 mm
dan diameter 20 mm.

Gambar 3.7 Alat penumbuk

12

Dalam perancangan ini akan dilakukan
perhitungan untuk menentukan rancang
bangun mesin blok jamur, ada beberapa
komponen
yang
harus
direncanakan
diantaranya :
1. Kapasitas produksi
2. Perancangan roda gigi
3. Perancangan poros gearbox
4. Perancangan pasak
5. Perencanaan bantalan
4.1 Kapasitas Produksi
Mesin press baglog jamur ini direncanakan
bekerja selama 6 jam/hari. Dan dalam 1
bulan diasumsikan bekerja selama 25 hari,
maka waktu untuk pengepresan baglog jamur
adalah :
1. Waktu untuk pengepresan baglog jamur/
hari :
Waktu pengepresan 1 baglog = 2.5 menit
1 jam = (60 menit) : 2.5 menit/baglog
= 24 baglog
Jika 1 hari bekerja 6 jam , maka =
Ǫ
= jumlah x t
= 24 x 6 = 144 baglog
Jadi dalam 1 hari mesin press baglog
jamur dapat menghasilkan 144 baglog.
2. Untuk pengepresan baglog jamur perbulan (25 hari) adalah:
Jumlah baglog jamur yg dipres = jumlah
xt
= 144 x 25 = 3600 baglog
Jadi dalam 1 bulan mesin press baglog
jamur dapat menghasilkan 3600 baglog.
Jadi kapasitas produksi (Q) mesin press
baglog jamur adalah:
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a. Dalam
waktu
1
jam
dapat
menghasilkan 24 baglog jamur.
b. Dalam
waktu
1
hari
dapat
menghasilkan 144 baglogjamur.
c. Dalam
waktu
1
bulan
dapat
menghasilkan 3600 baglog.
4.2 Perancangan Roda Gigi
Untuk menentukan diameter roda gigi (dg)
dan diameter ulir cacing (dc), maka harus
mengetahui diameter pitch (dp).
Direncanakan :
1. Modul gigi (m) = 1.5 mm
2. Perbandingan transmisi (i) = 50 : 1
3. Jumlah gigi pada roda gigi (zg) = 50
4.2.1 Perhitungan Roda Gigi
Untuk menghitung diameter pitch dapat
menggunakan cara sebagai berikut. Jika
modul (m)= 1,5 dan (zg)= 50, maka diameter
pada roda gigi yaitu:
1. Diameter pitch roda gigi (dp) = m x zg
= 1.5 x 50 = 76.5 mm
2. Kisar (P) = π x m
= 3.14 x 1.5 = 4.71 mm
3. Tinggi kepala gigi (Ha) = 0,3181 x P
= 0.3181 x 4.71 = 1.5 mm
4. Diameter luar/roda gigi (dg) = dp+ 2 x Ha
= 76.5 + 2 x 1.5 = 79.5 mm
Jadi diameter roda gigi (dg)= 79.5 mm.
4.2.2 Perhitungan Roda Gigi Cacing
Jika modul (m)= 1.5, diameter rerata (dm)=
20mm, ulir tunggal (za) = 1, maka diameter
pada ulir cacing adalah:
1. Kisar (P) = za x π x m
= 1 x 3.14 x 1.5 = 4.71 mm
2. Tinggi kepala (Ha) = 0.3183 x P
= 0.3183 x 4.71 = 1.5 mm
3. Diameter ulir (d ) = (dm + 2) x Ha
= (20 + 2) x 1.5 = 23 mm
Jadi diameter pada ulir cacing (d) = 23 mm.

Gambar 4.1 Roda gigi cacing
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Jadi ukuran Gearbox yang dipakai adalah
sebagai berikut :
1. Jumlah Roda gigi (z)
= 50
Kisar (P)
= 4.71 mm
Tinggi kepala gigi (Ha)
= 1.5 mm
Diameter luar roda gigi (dg) = 79.5 mm
2. Diameter uli cacing = (dc) = 23 mm
Kisar (P)
= 4.71 mm
Tinggi kepala (Ha)
= 1.5 mm
4.3 Perancangan Poros Gearbox
Perhitungan pada poros mesin press
baglog jamur. Poros merupakan komponen
yang sangat penting didalam pembuatan
alat. Untuk itu dibutuhkan alur perhitungan
yang baik untuk membuat poros. Untuk
perancangan poros ini diambil daya
maksimum sebagai daya rencana dengan
faktor koreksi (fc),dapat ditentukan dengan
daya maksimum yaitu antara 0.8 – 1.2 dan
dipilih fc= 1.0 Nilai
ini diambil dengan
pertimbangan
bahwa
daya
yang
direncanakan akan lebih besar dari daya
maksimum sehingga poros yang akan
direncanakan semakin aman terhadap
kegagalan akibat momen puntir yang
terlalu besar.
Perencanaan
poros
berdasarkan
alur
perhitungan poros sebagai berikut :
1. Daya yang ditransmisikan
Daya motor (P) = 0.75 Hp = 560 watt =
0.560 kW
Putaran poros gearbox (n2) = n1/i =
1300/50 = 26 rpm
2. Faktor Koreksi yg digunakan (ƒc), adalah =
1
3. Daya rencana (Pd), Pd = P. fc = 0.560 x 1
= 0.560 kW
4. Momen puntir rencana (T),
5 Pd
T  9.74 x 10
n2
5 0.560
T  9.74 x 10
 20978.46 kg .mm
26
5. Bahan Poros adalah = S 40 C
Bahan poros direncanakan menggunakan
material
S40C. Menurut standar JIS
G4501, bahan S40C memiliki kekuatan
2
tarik (σb)= 55 kg.mm . Poros mengalami
beban puntir dan lentur, sehingga faktor
keamanan yang diambil berdasarkan
ASME adalah Sf1= 6.0 dan Sf2=1.3 – 3.0
(diambil 1.3 untuk beban
dikenakan
dengan tumbukan ringan).
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6. Tegangan geser yang diijinkan (τa):

b

a 

( Sf 1)( Sf 2)
a 

55

 7 kg / mm

2

Diameter poros (ds) = 30 mm
T
F 
(ds / 2)

(6)(1.3)
7. Diameter poros (ds):
Dari perhitungan sebelumnya diperoleh
Momen puntir rencana (T) = 20978.46
kg.mm
Tegangan geser yang diijinkan (τa)= 7
kg/mm2
Direncanakan :
Faktor lenturan (Cb) = 2
Faktor koreksi (Kt) = 1.5
Maka diameter poros:

 5.1

ds  
Kt x Cb x T 
 a


1/ 3

 5.1

  1.5 x 1 x 20978.46
7

ds= 28.4 mm ~ 30mm

8. Besarnya Tegangan Geser (τ) :
5.1 x T
 
3
( ds )
5.1 x 20978.46
(30)

3

F 

 3.96 kg / mm

2

9. Diameter poros (ds) yang digunakan 30
mm.
10. Bahan poros S40C.
4.4 Perancangan Pasak
Pasak adalah salah satu elemen mesin yang
dapat dipakai untuk menempatkan bagian
mesin seperti roda gigi, puli, kopling dan
sebagainya
terhadap
poros.
Dalam
perancangan ini pasak digunakan untuk
menetapkan
poros,
sehingga dilakukan
perancangan sebagai berikut :

 1398.56 kg

(30 / 2)
2. Tegangan geser yang diijinkan (τka):
Direncanakan bahan pasak S45C maka
2
kekuatan tariknya (σB) = 58 kg/mm .
Dengan faktor keamanan bahan pasak
(Sfk1) = 6 untuk bahan S-C, sedangkan
faktor beban pasak (Sfk2) =3 untuk beban
dengan tumbukan berat.
58
B
2

 3.2kg / mm


ka ( Sf )( Sf )
(6)( 3)
k1
k2
3. Panjang pasak
Pemilihan dimensi dari pasak dengan
diameter poros 30 mm yaitu:
1. Ukuran nominal dari pasak (b×h) = 8 ×
7
2. Kedalaman alur pasak pada poros (t1)
= 4.0 mm
3. Kedalaman alur pasak pada naf (t2) =
3.3 mm
Panjang pasak (L) dapat kita tentukan
setelah dihitung dengan tegangan geser
yang diijinkan
dan
dari
tekanan
permukaan yang diijinkan. Panjang
pasak dari tegangan geser yang diijinkan
adalah:
F
 
 3.2
k (bxL1)

F
1398.56
L 

 54.6 mm
1 (bxk ) (8 x 3.2)
Panjang pasak dari tekanan permukaan
2
Pa = 8 (kg/mm ) yang diijinkan adalah:
F
pa 
( L1)( t1 atau t 2)
F

L1 

( pa )( t1 atau t 2)
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20978.46

1/ 3

Ketahanan pemakaian poros karena
penggunaan mesin ini dalam jangka waktu
yang cukup lama dan sesuai dengan
ukuran
bantalan
yang
tersedia
dipasaran
maka dipilih poros dengan
diameter 30 mm.

 

1. Menghitung gaya tangensial (Fa) :
Dimana :
Momen puntir rencana (T) = 20978.46
kg.mm

F

1398.56
 43.7  40 mm
( pa )( t1 atau t 2) (8)( 4)
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Kebutuhan panjang untuk menerima
2
tegangan geser (τka) = 3.2 (kg/mm ) dan
2
tekanan permukaan Pa = 8 (kg/mm ),
namun
disesuaikan dengan ukuran
standar 40 mm, maka diambil panjang
pasak (L) = 40 mm
4.5 Perancangan Bantalan.
Berdasarkan
diameter
poros
yang
digunakan
maka nomor bantalan yang
digunakan adalah 6206 karena kapasitas
nominal spesifik berpengaruh pada umur
bantalan. Dengan spesifikasi:
Jenis bantalan = Bantalan gelinding
Nomor bantalan
= 6206
Diameter luar bantalan (D)
= 62 mm
Diameter dalam bantalan (d) = 30 mm
Lebar bantalan (b)
= 16 mm
Jari bantalan (r)
= 1.5 mm
Kapasitas nominal dinamis spesifik (C) = 1530
kg
Kapasitas nominal statis (Co) = 1050 kg
Dari data diatas, maka dapat direncanakan
untuk menghitung umur bantalan, kekuatan
bantalan, dan tekanan bantalan yang sesuai
untuk perancangan mesin
press baglog
jamur.
Perhitungan beban ekivalen untuk ball
bearing dan roiler bearing dapat digunakan
persamaan berikut:
P = X.V.Fr + Y.Fa
Dimana:
P
= gaya ekivalen (kg)
Fr
= gaya radial (kg)
Fa
= gaya aksial (kg)
V
= faktor rotasi bantalan
= 1.0 jika bantalan ring dalam yang berputar
= 1.2 jika bantalan ring luar yang berputar
X
= faktor beban radial = 1
Y
= faktor beban aksial = 0
Sehingga persamaannya menjadi P = V.Fr,
dimana gaya radial bantalan diambil yang
terbesar
yang
didapat
dari
hasil
perancangan
poros.
Bantalan
yang
digunakan adalah jenis deep groove ball
bearing. Didapat data bantalan untuk poros
diameter 30 mm.
1. Menentukan gaya radial yg terjadi sebesar
R
Dimana Fr= 1398.56 kg yang didapat dari
perhitungan poros.
Sehingga R= Fr = 1398.56 kg
2. Menentukan beban ekuivalen dinamis (Pr)
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Berdasarkan standar, nilai V = 1 (untuk
cincin dalam yang berputar) dan Harga
faktor X = 1,
Maka:
Pr = X x V x Fr
= 1 x 1 x 1398.56 = 1398.56 kg
3. Menentukan beban ekuivalen Statis (P0)
P0 = Fr = 1398.56 kg
4. Menentukan beban rata-rata:
p p
Pm  Pr x
Dimana P= 3 untuk bantalan bola dan α= 1
karena tanpa variasi beban dan putaran.
p p
Pm  Pr x

 3 1398.56 3 x 1  1398.56 kg
5. Menentukan faktor kecepatan (fn):
1/ 3
 33.3 
Fn 
 n 
1/ 3
1/ 3
 33.3 
 33.3 


 1.07
 n 
 26 
6. Menentukan faktor umur (fh):
C
fh  fn x
P
C
1530
 fn x  1.07 x
 1.17
P
1398.56
7. Menentukan umur bantalan (Lh):
3
Lh  500 x  fh
3
 500 x 1.17   817.95 jam

PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang didapat dari
perancangan mesin press baglog jamur ini
adalah :
1. Mesin
press
baglog jamur
ini
memiliki bentuk sederhana yaitu
dengan dimensi mesin press baglog
450 mm x 480 mm x 800 mm,
dengan daya motor listrik sebesar
0.560 kW dan kecepatan putaran
1300 rpm. Kapasitas produksi mesin
press baglog jamur ini adalah 24
baglog per jam.
2. Mesin press baglog jamur ini terdiri
dari
komponen
utama
yaitu
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rangka, motor listrik, bantalan, baut,
mur pengikat, roda pemutar, batang
penumbuk, alat penumbuk, tabung
baglog, dan
gearbox
dengan
perbandingan transmisi 50 : 1.
3. Dari hasil desain maka didapat
ukuran roda gigi dengan jumlah roda
gigi (zg) = 50, diameter luar roda
gigi (dg) = 79.5 mm dan diameter
ulir cacing (dc) = 23 mm dan diameter
poros (ds) 30 mm.
5.2 Saran
Perancangan mesin press baglog jamur ini
untuk pengembangan dari segi kualitas
bahan,
penampilan
dan
sistem
kinerja/fungsi. Oleh karena itu diharapkan
nantinya mesin ini dapat disempurnakan
lagi di kemudian hari. Adapun beberapa
saran untuk langkah pengembangan dan
penyempurnaan mesin ini adalah:
1. Penumbukan pada baglog agar
dilakukan beberapa kali tekan supaya
baglog menjadi padat.
2. Daya
motor
sebaiknya
menggunakan daya yang kecil agar
dapat
digunakan
pada
listrik
perumahan.
DAFTAR PUSTAKA
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Abstrak
Lini produksi door assembly adalah salah satu dari lini produksi di departemen refrigerator Pada
kondisi saat ini, lini tersebut dinilai tidak efektif dikarenakan pemindahan material yang terlalu
membutuhkan waktu yang cukup lama dan adanya waktu tunggu. Untuk mengatasi hal tersebut,
diusulkan perbaikan lini stasiun kerja. Dengan menggunakan pendekatan time studi untuk
menganalisis kondisi sekarang didapatkan tack time sebesar 116,20 detik, kemudian dilakukan
perhitungan waktu siklus usulan setalah dilakukan perbaikan pada stasiun kerja dengan
penambahan alat angkut yaitu dengan menambahkan conveyor sehingga didapatkan waktu siklus
perbaikan perhitungan waktu sikulus usulan dengan menggunakan metode MOST (Maynard
Operation Squence Time). Perbaikan yang dilakukan dengan menambahkan sebuah conveyor
untuk menghilangkan atau mengurangi waktu pemindahan material tersebut. Dari hasil
perhitungan dengan menggunakna metode MOST didapatkan tact time aktual usulan adalah 88,64
detik. Dengan demikian didapatkan penghematan waktu proses sebesar 27,56 menit. Dengan
penurunan tack time ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan waktu tunggu
dalam prosesn pada lini produksi.
Kata kunci : time studi, most, waktu siklus, tact time, material handling.

PENDAHULUAN
Seiring dengan semakin pesatnya persaingan
bisnis saat ini, membuat setiap perusahaan
akan terus berusaha untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan
usahanya. Dan juga harus membuat
keputusan yang tepat dalam menentukan
investasi agar tidak merugi dan dapat terus
bersaing dengan perusahaan lainnya. Karena
hal tersebut berkaitan langsung dengan
biayayang ada di perusahaan dan juga
berpengaruh terhadap harga dari produk yang
dihasilkan. Salah satu kegiatan yang dapat
dilakukan adalah dengan menginvestasikan
peralatan
seperti
conveyor
untuk
meningkatkan produktivitas khususnya line
produksi untuk perusahaan manufaktur.
Menurut Suad dan Suwarsono (2008:16)
Investasi adalah untuk memaksimumkan nilai
pasar dan modal sendiri. Pemilik modal
sendiri adalah
perusahaan-perusahaan
seharusnya
berusaha
meningkatkan
kemakmuran mereka. Banyak manfaat yang
bisa diperoleh dari kegiatan investasi,
diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja,
peningkatan
output
yang
dihasilkan,
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penghematan devisa ataupun penambahan
devisa.
Menurut Greeberg, produktivitas adalah
perbanding anantara totalitas pengeluaran
pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan
selama periode tertentu. (Prof. Dari. Tjotjo
Yuniarsih. 2009. Manajemen Sumber Daya
Manusia. hal 157). Produktivitas mengandung
arti sebagai perbandingan antara hasil yang
dicapai (output) dengan keseluruhan sumber
daya yang digunakan (input). Dengan kata
lain bahwa produktivitas memliliki dua
dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas
yang mengarah kepada pencapaian target
berkaitan dengan kuaitas, kuantitas dan
waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang
berkaitan dengan upaya membandingkan
input dengan realisasi penggunaannya atau
bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.
Salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas adalah dengan menghilangkan
waste process.
Waste atau sering disebut dengan Muda
dalam bahasa Jepang merupakan sebuah
kegiatan yang menyerap atau memboroskan
sumber daya seperti pengeluaran biaya
ataupun waktu tambahan tetapi tidak
menambahkan nilai apapun dalam kegiatan
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tersebut.Terdapat 7 Macam Kategori Waste
yang
sering
terjadi
dalam
industri
Manufacturing, diantaranya :
1. Waste of Overproduction (Produksi yang
berlebihan)
2. Waste of Inventory (Inventori)
3. Waste of Defects (Cacat / Kerusakan)
4. Waste of Transportation
(Pemindahan/Transportasi)
5. Waste of Motion (Gerakan)
6. Waste of Waiting (Menunggu)
7. Waste of Overprocessing (Proses yang
berlebihan)

PERMASALAHAN
PT XYZ merupakan perusahaan yang
bergerak dibidang elektronik khususnya
peralatan
elektronik
rumah
tangga.
Berdasarkan produknya, perusahaan ini
dibagi menjadi 6 (enam) departemen yaitu Air
Conditioner, Refrigerator, Water Pump,
Electric Fan, Audio dan Loudry System.
Departemen refrigerator adalah departemen
terbesar (dari segi luas area) di antara keenam departemen tersebut. Sebagian besar
proses
produksinya
adalah
assembly
ditambah beberapa proses manufaktur.
Departemen refrigerator menggunakan layout
berdasarkan proses (process layout) dan
terdiri dari beberapa lini produksi.
Salah satu lini yang ada di departemen
refrigerator adalah lini Door Assembly.
Lini Door Assembly memiliki 4 (empat) meja
kerja dengan masing-masing terdiri dari 2
(dua) stasiun kerja yang disusun secara
pararel untuk memenuhi kecepatan conveyor
produksi yaitu 30 detik per unit. Proses utama
pada
lini
door
assembly
adalah
menggabungkan panel door dan inner door
dengan screw. Kemudian dipasang langsung
ke cabinet yang berjalan di conveyor atau
ditempatkan di buffer stock. Namun tata letak
lini dan proses saat ini memiliki beberapa
proses berjalan untuk memindahkan part
yang telah dirakit ke penempatan sementara.

kerja tersebut, pengukuran waktu (time study)
bertujuan untuk mendapatkan waktu baku
penyelesaian pekerjaan yang dijadikan waktu
standar, yaitu waktu yang dibutuhkan secara
wajar oleh seorang pekerja normal untuk
menyelesaikan pekerjaannya yang dijalankan
dengan sistem kerja terbaik.
Pengukuran Waktu Jam Berhenti
Untuk memperoleh hasil yang baik, yaitu yang
dapat dipertanggung jawabkan maka tidaklah
cukup sekedar melakukan beberapa kali
pengukuran dengan menggunakan jam henti.
Banyak faktor yang harus diperhatikan agar
akhirnya dapat diperoleh waktu yang pantas
untuk pekerjaan yang bersangkutan seperti
yang berhubungan dengan kondisi kerja, cara
pengukuran, jumlah pengukuran dan lain-lain.
1)
Uji Kecukupan Data
Rumus dari kecukupan data adalah:

dimana:
N‟ = jumlah pengukuran data minimum yang
dibutuhkan
N = jumlah pengukuran pendahuluan yang
telah dilakukan setelah dikurangi data
pengukuran di luar BKA atau BKB
Z = bilangan konversi pada distribusi
normal
sesuai
dengan
tingkat
keyakinan
s = tingkat ketelitian
Jumlah pengukuran waktu dapat dikatakan
cukup apabila jumlah pengukuran data
minimum yang dibutuhkan secara teoritis
lebih kecil atau sama dengan jumlah
pengukuran
pendahuluan
yang
sudah
dilakukan (N‟≤N). Jika jumlah pengukuran
masih belum mencukupi, maka harus
dilakukan pengukuran lagi sampai jumlah
pengukuran tersebut cukup.
2)

Uji Keseragaman Data

TINJAUAN PUSTAKA
Pengukuran Waktu
Untuk mengukur kebaikan suatu sistem kerja
diperlukan prinsip-prinsip pengukuran kerja
(work measurement) yang meliputi teknikteknik pengukuran waktu psikologis dan
fisiologis. Sebagai bagian dari pengukuran
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Dimana :
Z = bilangan
konversi
dari
tingkat
kepercayaan yang diinginkan ke
distribusi normal
Tingkat kepercayaan 99%, maka Z = 3.00
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Untuk standar deviasi dapat dihitung dengan
menggunakan rumus :
√

̅

PERHITUNGAN WAKTU BAKU
Hitung waktu sikluas rata-rata dengan :

Dimana :
Xi = Waktu penyelesaian yang teramati
selama pengukuran pendahuluan
N = Jumlah pengamatan pendahuluan yang
telah dilakukan
Hitung waktu normal dengan :
Wn =Ws × p
Dimana p adalah faktur penyesuaian
Hitung waktu baku dengan :
Wb =Wn + All
Dimana All adalah kelonggaran atau
allowance yang diberikan kepada pekerja
untuk menyelesaikan pekerjaannya disamping
waktu normal.
PETA KERJA
Lambang-lambang yang digunakan dalam
peta kerja
Tabel 1. Lambang-lambang yang akan
diusulkan ASME
Lambang

Keterangan
Operasi : suatu kegiatan operasi terjadi
apabila benda mengalami perubahan sifat,
baik fisik maupun kimiawi, mengambil
informasi atau memberikan informasi pada
suatu keadaan juga termasuk operasi.
Pemeriksaan
:
suatu
kegiatan
pemeriksaan terjadi apabila benda kerja
atau peralatan mengalami pemeriksaan
baik untuk segi kualitas maupun kuantitas.
Transportasi : suatu kegiatan transportasi
terjadi apabila benda kerja, pekerja
maupun perlengkapannya mengalami
perpindahan
tempat
yang
bukan
merupakan bagian dari operasi.
Menunggu : proses menunggu terjadi
apabila benda kerja, pekerja atau
perlengkapan tidak mengalami kegiatan
apa-apa selain menunggu.
Penyimpanan : proses penyimpanan
terjadi apabila benda kerja disimpan untuk
jangka waktu yang cukup lama dan untuk
mengambilnya diperlukan suatu prosedur
tertentu.
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Peta Proses Operasi
Peta Proses Operasi merupakan suatu
diagram yang menggambarkan langkahlangkah proses yang akan dialami bahan
baku mengenai urutan-urutan operasi dan
pemeriksaan.
Teori dan Konsep MOST
MOST (Maynard Operation Sequence Time)
adalah salah satu teknik pengukuran kerja
yang disusun berdasarkan urutan sub-sub
aktivitas atau gerakan. Model Urutan Gerakan
Umum (The General Move Sequence). Model
ini dipakai apabila terjadi perpindahan objek
dengan bebas. Makdusnya dibawah kendali
manual, objek berpindah tanpa hambatan.
Contohnya
sebuah
kitak
diangkat
(dipindahkan) dari bawah meja keatas meja.
Model urutan gerakan umum ini adalah A B A
B P A, dimana :
A = Action Distance (jarak tempuh untuk
melakukan tindakan). Parameter ini
meliput gerakan jari, tangan dan kaki
baik dalam keadaan membawa beban
atau tidak.
B = Body Motion (Gerakan Badan).
Parameter ini berhubungan dengan
gerakan vertikal badan atau gerakan
yang
diperlukan
untuk
mengatasi
gangguan terhadap gerakan badan.
G = Gain
Control
(Pengendalian
atau
Mengendalikan Objek). Parameter ini
mencakup semua gerakan manual yang
dipakai untuk mengendalikan objek.
P = Place (Menempatkan). Parameter ini
merupakan tahap akhir dari kegiatan
memindahkan yaitu dengan mengatur
sebelum melepaskan kendali terhadap
objek.
Untuk mengetahui besarnya indeks yang
diberkan pada bagian ini, dapat dilihat pada
berikut :
Tabel 2. Data Indeks Urutan Gerakan Umum
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Dimana 1 TMU = 0,00001 jam
= 0,0006 menit
= 0,036 detik

ANALISIS
Proses produksi pada lini door assembly
adalah sebagai berikut :
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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Panel door triming
Lini panel door triming adalah lini yang
berfungsi
untuk
memotong
dan
membentuk lembaran plat menjadi
lembaran panel door siap di assembly
Urethane Door
Berfungsi sebagai tempat merakit penel
door sheet dengan cap door, kemudian
panel door diisi dengan urethane sehigga
menghasilkan panel door foam.
Door Assembly
Berfungsi sebagai tempat merakit panel
door foam dengan inner liner door.
Vacum Forming
Berfungsi sebagai tempat mengubah
dan membentuk ABS sheet menjadi
inner liner. Kemudian dipasang kabelkabel kelistrikan
PCM
Membentuk lembaran besi menjadi
cabinet
sheel
dan
kemudian
digabungkan dengan inner liner assy.
yang dirakit di Vacum forming.
Urethane Cabinet
Untuk mengisi cabinet sheel dengan
urethane
Cabine Assembly
Sebagai tempat memasang part yang
berhubungan dengan kelistrikan lemari
es seperti lampu, saklar, thermostat dan
lain-lain.
Cooling Unit
Sebegai tempat untuk memasang part
yang berhubungan dengan sistem
pendinginan
Final Assembly
Merupakan lini akhir dari proses
produksi, pada lini ini seluruh asesoris
lemari es dipasang dan kemudian dipacking.

Gambar 1. Proses produksi
Berdasarkan uraian diatas perma-salahan
dalam line produksi bahwa aliran material dari
setiap stasiun kerja ke conveyor cabinet tidak
efektif terlihat pada saat pemindahan material
ada waktu tunggu yang cukup mengganggu
sehingga aliran produksi terganggu. Untuk itu
perlu dilakukan perbaikan lini produksi
dengan melakukan perhitungan tack time
dengan menggunakan metode time study
sehingga dapat di evaluasi kegiatan kegiatan
yang tidak produktif. Evaluasi dilakukan
dengan mempercepat waktu pemindahan
material dengan penambahan alat angkut
(conveyor).
Kondisi lini door assy adalah seperti terlhat
pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 2. Skema tata letak lini door
assembly
Jumlah stasiun kerja adalah 4 (empat) unit
dengan kegiatan kerja yang sama dan setiap
stasiun kerja terdiri dari dua. Dengan tact time
sebesar 30 detik/unit mengikuti kecepatan
conveyor utama, maka waktu proses
maksimum dari setiap setiap stasiun kerja
adalah 4 x 30 = 120 detik/unit.
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Peta Aliran proses

Waktu siklus

Pada dasarnya proses kerja yang dilakukan
pada setiap stasiun kerja adalah sama dan
setiap stasiun kerja terdapat 2 (dua) operator.
Maka dengan mengumpul-kan data dari
kedua operator pada salah satu stasiun kerja
dapat mewakili semua operator yang ada.

Data waktu siklus (tabel 4) diambil pada 5
(lima) hari yang berbeda, yaitu tanggal 25 s/d
29 Mei 2015, masing-masing dimulai dari
pukul 10:00 s/d 11.30 WIB karena pada waktu
tersebut rata-rata karyawan dapat bekerja
dengan normal.

Tabel 3 Peta aliran proses stasiun kerja 1.1

Faktor Penyesuaian
Untuk penentuan faktor penyesuaian (p),
operator yang bekerja dengan normal diberi
nilai 60. Namun saat pengamatan operator
stasiun keja 1.1 dan 1.2 bekerja dengan baik
(good) maka diberi nilai 70.
Maka dapat ditentukan nila p :
P = 70/60 = 1,17
Kelonggaran
Dari mengamatan kerja dan lingkungan kerja,
didapat kelonggaran sebagai berikut.
Tabel 5 Perhitungan Kelonggaran
Faktor / contoh pekerjaannya
A

Tabel 4. Peta aliran proses stasiun kerja 1.2

B
C
D
E
F
G

Kelonggaran % Ref. Kelonggaran % diambil

Tenaga yang dikeluarkan
"sangat ringan"
Sikap Kerja
"berdiri di atas dua kaki
Gerakan kerja
"normal"
Kelelahan mata
"pandangan terputus Putus"
Keadaan temperatur
"temperatur normal"
Keadaan atmosfer
"baik"
Keadaan lingkungan yang baik
"siklus kerja berulang 5 - 10 detik
Sub total
Kebutuhan pribadi
"Pria"
Hambatan yang tak terhindar
Total Kelonggaran

6,0 - 7,5

7

1,0 - 2,5

1,5

0

0

0,0 - 6,0

3

0,0 - 5,0

2,5
0

0,0 - 1,0

1

0,0 - 2,5

15
1,5
2,5
19

Perhitungan Waktu baku
Tact time
Tact time adalah ukuran minimal kecepatan
siklus produksi di setiap stasiun kerja. Ukuran
dari tact time didapat dari hasil bagi antara
jumlah demand / rencana produksi dibagi
waktu kerja yang tersedia. Apabila suatu
siklus kerja lebih besar daripada tact timenya, maka akan mengakibatkan tidak
tercapainya rencana produksi.

Dengan menggunakan data pada tabel 4.
dilakukan
pengujian
kecukupan
data,
keseragaman data dan menghitung waktu
siklus ,waktu normal dan waktu baku,maka
dihasilkan data sebagai berikut:
Tabel 6. Waktu baku stasiun kerja 1.1

Pada saat pengambilan data, Tact Time
ditentukan oleh perusahaan sebesar 30
detik/unit (mengikuti keceptan conveyor).
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Tabel 7. Waktu baku stasiun kerja 1.2

Peta Aliran Proses
Dari usulan perubahan skema tata letak
terdapat perubahan pada beberapa proses
pemindahan material dan penambahan
operator yaitu operator 5 (lima) dengan
deskripsi pekerjaan sebagai berikut :

Berdasarkan data pada tabel 4 dan 5 dapat
diketahui tact time aktual stasiun kerja adalah
116,20 detik/unit. Dari data tersebut juga
dapat diketahui waktu proses untuk operator 3
(tiga) sampai dengan 8 (delapan) karena
proses kerja operator 3 (tiga), 5 (lima) dan 7
(tujuh) sama dengan operator 1 (satu) dan
proses kerja operator 4 (empat), 6 (enam) dan
8 (delapan) sama dengan operator 2 (dua).
Sehingga dapat digambar dengan grafik
seperti berikut.

1. Operator 1.
Pekerjaan berjalan ke penyimpanan panel
door dan mengambil panel door dan kembali
ke meja kerja digabungkan karena jarak
antara
meja
kerja
dengan
tempat
penyimpanan panel door dapat dijangkau
hanya dengan memutar badan.
Tabel 8. Peta aliran proses usulan SK 1

2. Operator 2.
Sama halnya dengan operator 1. Pekerjaan
berjalan ke penyimpanan inner liner,
mengambil dan kembali ke meja kerja
digabungkan kare na jarak antara meja kerja
dengan tempat penyimpanan inner liner dapat
dijangkau hanya dengan memutar badan.
Ditambah proses meletakkan panel door
assembly ke conveyor.
Gambar 3 Waktu baku lini door assembly
saat ini

Tabel 9 Peta aliran proses usulan SK 1.2

WAKTU BAKU USULAN PERBAIKAN

3. Operator 5
Mengambil panel door assembly dari
conveyor dan memasangnya ke kabinet yang
berjalan di coveyor utama serta menutup
pintu yang sebelumnya dikerjakan oleh
operator 2 (dua).
Gambar 4. Skema tata letak usulan untuk
pengukuran
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Tabel 10. Peta aliran proses usulan SK-5

Tabel 11. Pengukuran waktu normal dengan
metode MOST

Pengukuran waktu baku
Pengukuran waktu baku dilakukan dengan
metode MOST hanya diterapkan kepada
proses-proses yang berubah yang terjadi
setelah perbaikan. Dan untuk proses yang
tidak berubah dapat menggunakan data yang
sudah ada dari pengukuran langsung.
Berikut adalah pengukuran waktu baku untuk
proses-proses baru dengan metode MOST.
Sebagai contoh, stasiun kerja 1.1, mengambil
panel door dan meletakkan di meja kerja di
tulis dengan model urutan nya yaitu : A_3
B_6 G_3 A_3 B_6 P_3 A_3.
A_3 : Operator melangkah 1 (satu) atau 2
(dua)
langkah
ke
penyimpanan
material.
B_6 : Operator harus memutar badan/
membungkuk
untuk
mengambil
material
G_3 : Operator mengambil objek yang cukup
berat yaitu panel door.
A_3 : Operator kembali ke meja kerja sejauh
1 (satu) atau 2 (dua) langkah.
B_6 : Operator
memutar
membungkuk
untuk
material ke meja kerja.

badan
/
meletakkan

P_3 : Operator melakukan setingan pada
material.

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas
dapat ditentukan waktu baku dari tiap-tiap
proses sebagai berikut :
1. Stasiun kerja 1.1
Mengambil panel door dan meletakkan di
meja kerja.
Waktu normal = 240 TMU x 0,036 detik
= 8,64 detik
Waktu baku = 8,64 × 100/(100-19)
=10,67 detik
2. Stasiun kerja 1.2
Mengambil inner liner dan meletakkan di
meja kerja.
Waktu normal = 240 TMU x 0,036 detik
= 8,64 detik
Waktu baku = 8,64 × 100/(100-19)
= 10,67 detik
Mengankat dan meletakkan panel door
assy. ke conveyor.
Waktu normal = 170 TMU x 0,036 detik
= 6,12 detik
Waktu baku = 6,12 × 100/(100-19)
= 7,56 detik
3. Stasiun kerja 5
Ambil panel door dari konveyor, bawa ke
conveyor utama
Waktu normal = 150 TMU x 0,036 detik
= 5,40 detik
Waktu baku = 5,40 × 100/(100-19)
= 6,67 detik
Dengan demikian dihasilkan waktu baku dari
setiap stasiun kerja sebagai berikut
Tabel 12. Waktu baku usulan SK- 1.1

A_3 : Operator mengatur posisi badan untuk
melanjutkan pekerjaan.

Total waktu baku stasiun kerja 1.1 adalah
88,64 detik
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Tabel 13. Waktu baku usulan SK- 1.2

Total waktu baku stasiun kerja 1.2 adalah
81,86 detik
Tabel 14. Waktu baku usulan SK- 5

Gambar 6. Waktu baku stasiun kerja 1,2,3
dan 4 setelah perbaikan
Total waktu baku dari stasiun kerja 3 adalah
16,04 detik.
Dari perhitungan di atas didapatkan tact time
aktual meja kerja setelah perbaikan yaitu
88,64 detik. Untuk memenuhi kecepatan
coveyor, maka dibutuhkan meja kerja
sebanyak 88,64 / 30 = 2,95 ≈ 3 meja kerja.
Sehingga skema tata letak lini door assembly
akan terlihat sebagai berikut :

Gambar 5. Skema tata letak usulan.
Dan menghasilkan
sebagai berikut :

grafik

waktu

proses

Dengan
demikian,
perusahaan
mengurangi 1 (satu) orang operator.

dapat

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa :
1. Pada kondisi saat ini lini door assembly
memiliki 4(empat) stasiun kerja dengan
tact time sebesar 116,20 detik. Masingmasing stasiun kerja terdapat 2 (dua)
operator dengan waktu baku 99,40 detik
dan 116,20 detik.
2. Setelah melakukan perhitungan usulan
perbaikan
dengan
menambahkan
conveyor, proses pemindahan material
berkurang sehingga waktu baku pada
kedua operator di stasiun kerja menjadi
sebesar 88,64 detik dan 81,86 detik dan
16,4 detik untuk stasiun kerja baru.
Dengan tact time sebesar 88,64 detik,
maka hanya dibutuhkan 3 (tiga) stasiun
kerja untuk memenuhi kecepatan coveyor
utama. Dengan demikian perusahaan
dapat menghemat dan mengurangi 1
(satu) orang tenaga kerja.
Saran
Proses pemindahan material memang tidak
dapat dihindari dari sebuah proses produksi.
Namun sebaiknya proses ini tidak banyak
atau panjang. Salah satu cara yang dapat
dilakukan
untuk
mengurangi
proses
pemindahan
material
adalah
dengan
mengunakan conveyor. Disamping dapat
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mengurangi biaya produksi, penggunaan
conveyor juga dapat mengurangi kerusakan
akibat pemindahan material.
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Abstrak

Perkembangan perangkat telekomunikasi dan perangkat mobile sudah sangat pesat. terlebih
munculnya perangkat mobile berbasis sistem operasi android. Dengan adanya perangkat mobile
berbasis sistem operasi android ini menimbulkan menurunnya ketertarikan manusia terhadap buku
sebagai media belajar. Mobile Learning merupakan aplikasi yang dapat diterapkan sebagai media
pembelajaran. Aplikasi mobile learning yang dikembangkan ini berisi materi pembelajaran Bahasa
Arab untuk Sekolah Dasar. Aplikasi ini berisi materi Bahasa Arab dan latihan soal untuk
mengevaluasi siswa akan pemahaman. Materi pembelajaran Bahasa Arab meliputi materi kosa
kata tentang benda yang ada di rumah, bentuk-bentuk bangun, alat transportasi dan profesi. Setiap
kosa kata dilengkapi dengan teks tulisan bahasa Arab dan maknanya serta gambar dari kosa kata
tersebut. Latihan soal berupa soal pilihan ganda. Aplikasi ini dilengkapi dengan suara dalam
bahasa Arab. Pengujian aplikasi ini dengan mengimplementasikna pada dua perangkat tablet
Smartfren Andromax Tab 7.0. dan Galaxy Note Tab 7.0
Keywords : bahasa arab, mobile learning, perangkat mobile.
PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang sangat pesat telah
mempengaruhi berbagai bidang kehidupan
manusia termasuk dalam bidang pendidikan.
Dengan adanya perkembangan teknologi
dibidang
pendidikan
akan
menjadikan
pendidikan berkembang.
Perkembangan perangkat telekomunikasi dan
perangkat mobile sudah sangat pesat. Tidak
dapat
dipungkiri
bahwa
handphone
merupakan komunikasi yang tidak bisa lepas
dari kehidupan sehari-hari. Selain handphone,
kini muncul inovasi baru perangkat mobile
yaitu tablet. Tanpa disadari handphone
ataupun tablet juga bermanfaat dalam
menunjang proses pembelajaran. Muncullah
mobile learning yang merupakan media
pembelajaran untuk memajukan dunia
pendidikan.

Oleh
karena
itu
diperlukan
media
pembelajaran yang dapat mendukung siswa
dalam memahami dan menghapal kosa kata
dimana saja dan kapan saja.
Paper ini bertujuan untuk membuat rancang
bangun aplikasi mobile learning pada
pembelajaran Bahasa Arab. Aplikasi ini
diharapkan dapat membantu para siswa
dalam memahami dan menghapal kosa kata.
Aplikasi ini berisi materi Bahasa Arab dan
latihan soal untuk mengevaluasi siswa akan
pemahaman. Materi pembelajaran Bahasa
Arab meliputi materi tentang benda yang ada
di rumah, bentuk-bentuk bangun, alat
transportasi dan profesi. Latihan soal berupa
soal pilihan ganda.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Mobile Learning

Bahasa Arab merupakan salah satu mata
pelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu
yang dianggap tidak mudah oleh sebagian
siswa. Bahasa Arab memerlukan media
pendukung dalam penyampaian materi oleh
guru. Pengucapan dalam Bahasa Arab harus
benar jika tidak akan menimbulkan arti atau
makna yang berbeda. Selain pengucapan
yang benar, siswa juga harus dapat
menghapal kosa kata dalam Bahasa Arab.

M-Learning (mobile learning) adalah suatu
pendekatan pembelajaran yang melibatkan
device bergerak seperti telepon genggam,
PDA, Laptop dan tablet PC, dimana
pembelajar dapat mengakses materi, arahan
dan aplikasi yang berkaitan dengan pelajaran
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu,
dimanapun dan kapanpun mereka berada.
Mobile learning didefinisikan oleh Clark Quinn
sebagai The intersection of mobile computing
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and
e-learning:
accessible
resources
wherever you are, strong search capabilities,
rich interaction, powerful support for effective
learning,
and
performance-based
assessment. E-learning independent of
location in time or space. Berdasarkan definisi
tersebut, mobile learning merupakan model
pembelajaran yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi. Pada konsep
pembelajaran tersebut mobile learning
membawa manfaat ketersediaan materi ajar
yang dapat di akses setiap saat dan
visualisasi materi yang menarik.
Mobile
learning
mengacu
kepada
penggunaan
perangkat/divais
teknologi
informasi (TI) genggam dan bergerak, seperti
PDA, telepon genggam, laptop dan tablet PC,
dalam pengajaran dan pembelajaran.
Beberapa kemampuan penting yang harus
disediakan oleh perangkat pembelajaran mlearning adalah adanya kemampuan untuk
terkoneksi ke peralatan lain terutama
komputer, kemampuan menyajikan informasi
pembelajaran
dan
kemampuan
untuk
merealisasikan komunikasi bilateral antara
pengajar dan pembelajar. M-learning adalah
pembelajaran yang unik karena pembelajar
dapat mengakses materi pembelajaran,
arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan
pembelajaran, kapanpun dan dimanapun. Hal
ini akan meningkatkan perhatian pada materi
pembelajaran,
membuat
pembelajaran
menjadi pervasif, dan dapat mendorong
motivasi pembelajar kepada pembelajaran
sepanjang hayat (lifelong learning). Selain itu,
dibandingkan pembelajaran konvensional, mlearning memungkinkan adanya lebih banyak
kesempatan
untuk
kolaborasi
secara
langsung dan berinteraksi secara informal
diantara pembelajar.
2.2

Java

Java adalah bahasa pemrograman yang
dapat dijalankan di berbagai komputer
termasuk telepon genggam. Bahasa ini
awalnya dibuat oleh James Gosling saat
masih bergabung di Sun Microsystems saat
ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis
tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi
sintaksis yang terdapat pada C dan C++
namun dengan sintaksis model objek yang
lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin
aras bawah yang minimal. Aplikasi aplikasi
berbasis java umumnya dikompilasi ke dalam
p-code(bytecode) dan dapat dijalankan pada
berbagai Mesin Virtual Java(JVM). Java

JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 29 NOMOR 1 FEBRUARI 2016

merupakan bahasa pemrograman yang
bersifat umum/non-spesifik (general purpose),
dan
secara
khusus
didesain
untuk
memanfaatkan dependensi implementasi
seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya
yang memungkinkan aplikasi java mampu
berjalan di beberapa platform sistem operasi
yang berbeda, java dikenal pula dengan
slogannya, “Tulis sekali, jalankan di mana
pun”. Saat ini java merupakan bahasa
pemrograman yang paling populer digunakan,
dan secara luas dimanfaatkan dalam
pengembangan berbagai jenis perangkat
lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web.
2.3

Android

Android adalah sistem operasi yang berbasis
Linux untuk telepon genggam seperti telepon
pintar
dan
komputer
tablet.
Android
menyediakan platform terbuka bagi para
pengembang untuk menciptakan aplikasi
mereka sendiri untuk digunakan oleh
bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google
Inc. membeli Android.Inc, pendatang baru
yang membuat peranti lunak untuk telepon
genggam. Kemudia untuk mengembangkan
Android, dibentuklah Open Handset Alliance,
konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras,
peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk
Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, TMobile, dan Nvidia. Pada saat perilisan
perdana Android, 5 November 2007, Android
bersama Open Handset Alliance menyatakan
mendukung pengembangan standar terbuka
pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google
merilis kode–kode Android di bawah lisensi
Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan
standar terbuka perangkat seluler.
Di dunia ini terdapat dua jenis distributor
sistem operasi Android. Pertama yang
mendapat dukungan penuh dari Google atau
Google Mail Services (GMS) dan kedua
adalah yang benar–benar bebas distribusinya
tanpa dukungan langsung Google atau
dikenal sebagai Open Handset Distribution
(OHD).

2.4

Eclipse

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated
Development
Environment)
untuk
mengembangkan perangkat lunak dan dapat
dijalankan di semua platform (platformindependent). Berikut ini adalah sifat dari
Eclipse:
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Multi-platform: Target sistem operasi
Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux,
Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X.
Mulit-language: Eclipse dikembangkan
dengan bahasa pemrograman Java,
akan
tetapi
Eclipse
mendukung
pengembangan aplikasi berbasis bahasa
pemrograman lainnya, seperti C/C++,
Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain
sebagainya.
Multi-role: Selain sebagai IDE untuk
pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa
digunakan untuk aktivitas dalam siklus
pengembangan perangkat lunak, seperti
dokumentasi, test perangkat lunak,
pengembangan
web,
dan
lain
sebagainya.





Eclipse pada saat ini merupakan salah satu
IDE favorit dikarenakan gratis dan open
source, yang berarti setiap orang boleh
melihat kode pemrograman perangkat lunak
ini. Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang
membuatnya populer adalah kemampuannya
untuk dapat dikembangkan oleh pengguna
dengan komponen yang dinamakan plug-in.

METODE PENELITIAN
3.1. Tahapan Penelitian
Tahapan
Penelitian
dalam
pembuatan
rancang bangun aplikasi mobile learning pada
pembelajaran Bahasa Arab ini meliputi empat
tahap. Keempat tahap tersebut meliputi tahap
analisis,
tahap
perancangan,
tahap
pembuatan program dan pengujian. Tahapan
penelitian dapat dilihat pada gambar 1.
Analisis

Perancangan
Pembuatan
Program

Pengujian

Gambar 1 Tahapan Penelitian
1. Tahap Analisis
Pada tahap analisis akan dilakukan
analisis kebutuhan data dan analisis
kebutuhan
fungsional serta analisis
kebutuhan non fungsional.
2. Tahap Perancangan
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Pada tahap perancangan dilakukan
perancangan
stuktur
navigasi
dan
perancangan proses.
3. Tahap Pembuatan Program
Pembuatan
program
dengan
menngunakan perangkat lunak Java™ 2
SDK, Standard Edition Version 1.6 dan
Eclipse IDE for Java Developers Indigo
Service Release 1.
4. Tahap Pengujian
Pengujian yang dilakukan adalah menguji
apakah aplikasi dapat diimplementasikan
pada perangkat mobile. Jenis perangkat
mobile yang digunakan adalah tablet.
Terdapat dua buah tablet yang digunakan
yaitu Smartfren Andromax Tab 7.0 dan
Samsung Galaxy Note 7.0

PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Aplikasi
Aplikasi Mobile Learning
Pembelajaran
Bahasa Arab ini memiliki tiga menu utama,
yaitu menu Pembelajaran Bahasa Arab, Profil
dan Keluar. Menu Pembelajaran Bahasa Arab
mempunyai lima sub menu yang meliputi
menu
benda di rumah, bantuk-bentuk
bangun, alat transportasi dan profesi. Dan
menu profil menampilkan data tentang
pembuat aplikasi. Menu keluar berfungsi
untuk keluar atau menutup aplikasi.
4.2. Tahap Analisis
Tahap analisis meliputi tahap analisis
kebutuhan data dan analisis kebutuhan
fungsional. Data yang dibutuhkan data
gambar, data suara, dan data soal. Data
berupa gambar seperti gambar benda yang
ada di rumah, gambar bentuk-bentuk bangun,
gambar alat transportasi dan gambar profesi.
Data suara yang digunakan adalah suara
dalam bahasa arab untuk suara benda yang
ada di rumah, bentuk-bentuk bangun, alat
transportasi dan profesi. Tahap berikutnya
adalah
menganalisis
kebutuhan
non
fungsional yang meliputi tahap menentukan
spesifikasi perangkat keras dan perangkat
lunak. Tahap terakhir dalam tahap ini adalah
menganalisis
kebutuhan
fungsional.
Kebutuhan fungsional meliputi :

Aplikasi harus menyediakan menu utama
agar pengguna dapat memilih menumenu dalam menu utama.

Aplikasi harus menyediakan fasilitas
materi pembelajaran yang dapat dipilih
oleh pengguna.Materi harus ditampilan
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dalam bentuk gambar, huruf arab dan
suara.
Aplikasi harus menyediakan fasilitas
latihan soal dalam bentuk pilihan ganda.
Terdapat empat pilihan jawaban.
Aplikasi harus menyediakan fasilitas
keluar dari aplikasi.

4.3. Tahap Perancangan
4.3.1. Perancangan Struktur Navigasi
Struktur navigasi Aplikasi Mobile Learning
Pembelajaran Bahasa Arab ini dapat dilihat
pada gambar 2.
Gambar 4. Diagram Sequence
4.4. Tampilan Aplikasi

Gambar 2. Struktur Navigasi
4.3.2. Perancangan Proses
Perancangan
proses
digunakan
untuk
menggambarkan proses kerja dari aplikasi.
Perancangan proses ini menggunakan alat
bantu UML(Unified Modelling Languange).
Terdapat dya diagram, yaitu use cas dan
sequence diagram..
Diagram-diagram
tersebut dapat dilihat pada gambar 3 dan
gambar 4.

Gambar 3. Diagram usecase
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Tampilan
Aplikasi
Mobile
Learning
Pembelajaran Bahasa Arab ini dapat dilihat
pada Gambar 5 sampai dengan Gambar 12.
Pada gambar 5 akan tampil tampilan awal
splash. Gambar 6 menampilkan tampilan
menu utama. Pada menu utama terdapat tiga
pilihan menu yaitu menu pembelajaran, menu
profil dan keluar. Gambar 7 menampilkan
menu pembelajaran yang terdiri dari 4 sub
menu yaitu pelajaran 1 tentang benda-benda
dirumah, pelajaran 2 tentang bentuk-bentuk
bangun, pelajaran 3 tentang alat transportasi,
pelajaran 4 tentang profesi dan latihan soal.
Gambar 8 menampilkan kosa kata bendabenda dirumah sebanyak 12 kata. Kosa kata
benda dirumah meliputi kata dapur, jendela,
lemari, kipas, meja, mobil, pagar, pintu,
rumah, sapu, televisi dan wc.

Gambar 5. Tampilan Splash
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Gambar 9 menampilkan kosa kata bentukbentuk bangun sebanyak 8 kata. Kosa kata
pada bentuk-bentuk bangun meliputi kata
bujur sangkar, bulat,, krucut, kotak, lingkaran,
lonjong, segi empat dan segitiga. Gambar 10
menampilkan kosa kata
alat transpotasi
sebanyak 8 kata. Kosa kata pada alat
transportasi meliputi kata ambulan, delman,
kapal, kereta api, mobil, pesawat terbang,
sepeda dan sepeda motor.

Gambar 6. Tampilan Menu Utama

Gambar 11 menampilkan kosa kata profesi
sebanyak 10 kata. Kosa kata pada profesi
meliputi kata ibu guru, insiyur, pak dokter, pak
guru, pedagang, pilot, polisi, supir, tentara
dan petani. Gambar 12 menampilkan latihan
soal sebanyak 8 soal. Terdapat empat pilihan
jawaban yang dapat dipilih.
Pada menu pembelajaran, jika dipilih salah
satu button kosa kata, maka akan tampil teks
tulisan huruf Arab dan maknanya, suara
dalam bahasa Arab, dan gambar dari kosa
kata tersebut. Dengan menu seperti ini, siswa
diharapkan dapat lebih memahami materi.
Materi kosa kata juga dilengkapi suara agar
pengucapan dalam bahasa Arab benar.

Gambar 7. Tampilan Menu Pembelajaran

Gambar 8. Tampilan Menu Pelajaran 1.
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Menu
latihan
soal
digunakan
untuk
mengevaluasi apakah siswa dapat memahami
materi yang disampaikan. Evaluasi berupa
soal pilihan ganda yang harus dikerjakan oleh
siswa. Terdapat delapan soal yang meliputi
materi pelajaran 1 sampai dengan pelajaran
4. Tiap pelajaran diambil sebanyak dua soal.
Untuk jawaban terdapat empat jawaban
pilihan yang dapat dipilih oleh siswa. Setelah
siswa selesai menjawab terdapat informasi
jumlah soal yang benar dan jumlah soal yang
salah.

Gambar 9. Tampilan Menu Pelajaran 2
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4.5. Tahap Pengujian
Terdapat dua pengujian yang dilakukan yaitu
pengujian pada emulator dan pengujian pada
perangkat mobile. Pengujian bertujuan untuk
menguji
apakah
aplikasi
dapat
diimplementasikan
pada
emulator
dan
perangkat mobile. Jenis perangkat mobile
yang digunakan adalah tablet. Terdapat dua
buah tablet yang digunakan yaitu Smartfren
Andromax Tab 7.0 dan Samsung Galaxy
Note 7.0 Hasil Pengujian dapat dilihat pada
tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian

Gambar 10. Tampilan Menu Pelajaran 3.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1,
maka hasil pengujian terhadap perangkat
mobile berhasil dilakukan. Waktu yang
diperlukan untuk menginstal aplikasi adalah
satu menit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Gambar 11. Tampilan Menu Pelajaran 4

Aplikasi Pengenalan Bahasa Arab ini telah
berhasil
dikembangkan.
Aplikasi
ini
diharapkan dapat digunakan untuk membantu
murid sekolah dasar kelas 1 tentang
bagaimana cara membaca dan menghapal
kosa kata dalam bahasa arab yang dapat
dilakukan di mana saja dan kapanpun hanya
dengan menggunakan komputer tablet.
Dalam aplikasi ini dilengkapi dengan adanya
gambar dari masing-masing materi pelajaran
1 sampai dengan 4 dan disertai huruf arab
serta terjemahan cara baca dalam bahasa
Indonesia. Materi pembelajarannya meliputi,
kata-kata yang ada dirumah, bentuk-bentuk,
alat transportasi dan profesi. Disertai juga
dengan latihan soal untuk mengevaluasi
pemahaman dari materi yang disampaikan.
Dalam pembuatan aplikasi ini, terdapat
beberapa hal yang dapat di kembangkan
yaitu, menambahkan lebih banyak materimateri pembelajaran serta kosa katanya

Gambar 12. Tampilan Menu Latihan soal
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SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGEMBANGAN
SOFTWARE ONLINE PT TSM
Masykur, Amir Murtako
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Abstrak
PT TSM merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software atau
yang lebih dikenal dengan nama Software Development. Selama melakukan kegiatan
pengembangan software PT TSM memiliki kendala diantaranya mobilitas programmer, project
manager serta klient yang cukup tinggi sehingga terhambatnya pekerjaan pengmbangan software
serta belum pengelolaan SDM, reward dan pinalti belum tersturktur.
Pembangunan sistem informasi manajemen ini menggunakan metode pendekatan terstuktur.
Salah satu model yang digunakan dalam metode ini adalah model perilaku yaitu memodelkan
pemrosesan data pada sistem dan memodelkan bagaimana sistem beraksi terhadap event. Semua
proses yang akan dibangun menjadi sebuah sistem digambarkan kedalam bentuk aliran data atau
DFD.Bila pemrosesan telah dilakukan maka setiap entity yang terlibat dalam sistem dihubungkan
dengan ERD. Implementasi pembuatan sistem informasi ini dilakukan dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem ini menerima input berupa data klien,
programmer, project manager dan manager. Serta input setup project berupa waktu project,
reward dan pinalti untuk programmer dan modul-modul yang dikerjakan.
Sistem Informasi Manajemen Pengambangan Software Online merupakan sistem informasi yang
dihasilkan untuk mempermudah project manager dalam mengelola pekerjaan pengembangan
software serta merupakan sarana komunikasi antar entitas yang terlibat dalam pekerjaan proyek
software. Sehingga proses pekerjaan pengembangan software akan berjalan lancar.
Kata Kunci : Sistem Online, Berbasis Web, Manajemen Pengembangan Software.

PENDAHULUAN
Pada PT TSM yang merupakan sebuah
perusahaan
yang
bergerak
dibidang
pengembangan software belum menerapkan
sistem komputersasi yang memberi informasi
tentang pekerjaan dalam pengembangan
software, baik SDM yang terlibat dalam
pengembangan software, waktu pekerjaan
maupun monitoring pekerjaan pengembangan
software.
Ada beberapa kendala yang dialami oleh PT
TSM dalam mengelola dan mengatur
manajemen
pengembangan
software
diantaranya yaitu mobilitas Programmer dan
project menager serta client yang cukup tinggi
membuat tidak optimalnya pengembangan
software. Hampir semua programmer pada
PT TSM merupakan freelance programmer
yang menyebabkan frekuensi pertemuan
antara sesama programmer dan project
leader menjadi rendah dan ini tidak
menguntungkan
untuk
sebuah
pengembangan software yang mengandalkan
pekerjaan
tim.
Kendala
lain
adalah
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pengelolaan pinalti untuk client belum begitu
terstruktur, belum adanya penginformasian
tentang pekerjaan pengembangan software
kepada client yaitu tentang perkembangan
software
yang
sedang
diselesaikan,
pengelolaan waktu yang tidak terkontrol,
pengelolaan reward & pinalti juga belum
begitu terstruktur serta tidak adanya scoring
untuk programmer yang telah menyelesaikan
tugasnya.
Untuk mendukung semua kinerja manajemen
pengembangan software tanpa ada kendala
seperti yang disebutkan diatas, maka
diperlukan sebuah sistem yang dapat
mengelola pengembangan software secara
online. Dengan sistem informasi secara online
diharapkan meminimalisir kendala-kendala
yang ada. Selain itu sistem informasi secara
online juga membuat komunikasi antara
project manager, programmer dan client tetap
terjaga sehingga pengembangan software
berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan
bersama.
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ANALISIS SISTEM BERJALAN
Deskripsi
Dalam kegiatan pengembangan software
online PT TSM yang sedang berjalan saat ini
sudah menggunakan fasilitas komputer tetapi
belum ada sistem yang secara spesifik
mengelola pengembangan software. Karena
belum adanya sistem informasi yang khusus,
maka
pengelolaan
manajemen
pengembangan software menjadi tidak begitu
terstruktur. Ditambah lagi dengan mobilitas
project manager dan programmer PT TSM
serta client yang cukup tinggi maka proses
manajemen pengembangan software akan
sedikit terhambat.
Workflow
Di bawah ini adalah gambar alur workflow
sistem yang sedang berjalan di PT TSM.
Client

Manajer

Project Manager

Programmer

Start

Proyek
Softwar
e

Terima
Proyek

T

Cek
Y
Alokasi
Project
Manager

Terima
alokasi
project

T

Cek
Y
Alokasi
Programmer

Terima
Alokasi

T

Cek
Y
Pembuatan
Software

Terima
Progres
Report

Y

Terima
Progres
Report

Cek
Progres
Cek
Progres
Report

T

Error
Report

Terima Error
Report

Y

Monitoring
Error Report

End

Cek

Terima
Laporan

Progress
report

T

Perbaikan

Terima Error
Report

Y

Laporan

pengembangan software yang kemudian akan
diperiksa dan dianalisa oleh manajer. Apabila
menajer menolak pengajuan tersebut maka
akan dikembalikan kepada client, dan jika
manajer menerima project tersebut, manajer
akan mengalokasikan Project Manager yang
akan menangani proyek pengembangan
software tersebut.
Project Manager akan menerima alokasi
tersebut dan akan mengecek apakah bisa
proyek tersebut bisa dikerjakan. Bila tidak
maka akan dikembalikan kepada manajer.
dan bila bisa dikerjakan maka project
manager akan mengalokasi programmer.
Programmer akan menerima alokasi tersebut
dan memeriksa apakah bisa dikerjakan atau
tidak. Jika tidak maka akan dikembalikan
kepada Project manager. Jika proyek diterima
maka programmer akan membuat software.
Dalam pembuatan software akan ada progres
report yang dibuat oleh programmer yang
kemudian akan diberikan kepada project
manager. Project manager akan memeriksa
progres report tersebut. Jika report sesuai
makan report tersebut akan diberikan kepada
client, bila tidak maka dikembalikan kepada
programmer untuk kemudian melakukan
perbaikan.
Client akan menerima progres report yang
kemudian akan diperiksa apakah progres
report sesuai. Jika sesuai maka proses akan
berhenti. Jika tidak, client akan membuat error
report yang kemudian akan dikirimkan ke
project manager. Project manager akan
menerima error report tersebut dan akan
memonitoring error report tersebut. Jika error
report
tersebut
tidak
sesuai dengan
kesepakatan maka akan dikembalikan kepada
klient, jika sesuai maka project manager akan
memberikan error report tersebut kepada
programmer yang kemudian diterima oleh
programmer. Programmer akan melakukan
perbaikan sesuai dengan error report
tersebut. Terakhir project manager akan
membuat laporan mengenai proyek yang
kemudian akan diberikan kepada manajer.

End

Analisis Permasalahan
Gambar 1 Workflow Sistem yang Sedang
Berjalan
Awal proses pengembangan software dimulai
dari permintaan client untuk pembuatan
software.
Pengajuan
pembuatan
akan
diajukan kepada manajer. Kemudian manajer
manajer
akan
menerima
proyek

Ada beberapa kendala atau masalah yang di
hadapi oleh PT TSM dalam pengembangan
software/sistem yaitu :
1. Mobilitas Programmer atau project
manager yang cukup tinggi. Artinya
frekuensi pertemuan antara programmer,
project manager atau pun klient cukup
rendah.
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2. Belum terstrukturnya dalam pengelolaan
pinalti untuk client
3. Belum terstrukturnya dalam pengelolaan
reward dan pinalti untuk programmer
4. Belum adanya scoring untuk programmer
setelah penyelesaian tugasnya
5. Tidak adanya informasi kepada client
sudah
sejauh
mana
pekerjaan
pengembangan software dilakukan

2. Komunikasi antara PT TSM dan klien
tetap terjaga terutama dalam hal
pengembangan
software
sehingga
sistem/software yang dihasilkan sesuai
keinginan bersama antara PT TSM dan
klien.
3. Adanya informasi kepada klien tentang
pekerjaan pengembangan software

Untuk mengatasi masalah tersebut diatas,
maka penulis membangun sistem informasi
manajemen pengembangan software agar :
1. Pengembangan software yang dilakukan
oleh PT TSM lebih terorganisasi dengan
baik dalam hal waktu pekerjaan dan
scoring
programmer
yang
telah
menyelesaikan tugas.

PERANCANGAN

Data
Setup Project

Data
Menu

Secara umum arsitektur perangkat lunak
dapat digambarkan dengan perancangan
sistem dengan menganalisa input, aliran data,
output dalam diagram konteks seperti
dibawah ini:

Login

Data
Users

Data
Project

Arsitektur

Proses
Daftar project

Report/
Comment

Report atau
Comment

Proses
Set up Project

Proses
Manajemen User &
Menu

Data User

Informasi
User

Informasi
Menu

Gambar 2 Arsitektur Perangkat Lunak
Diagram Konteks
Diagram konteks menggambarkan suatu
sistem informasi secara global, termasuk
aliran data dari masukan (input) ke proses
kegiatan (sistem), dari proses ke proses, dan
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dari proses keluaran (output) menjadi sebuah
informasi yang terpadu. Berikut ini adalah
diagram konteks dari sistem yang akan dibuat
:
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Login

Informasi RPP
Login

Informasi Modul

Programmer

Project Manager
Informasi Team
Informasi Submodul

Informasi Project
Setup Team
Setup RPP
Setup Modul

Client

Informasi Submodul
Sistem Informasi Manajemen
Pengembangan Software
Online

Comment
Informasi Project
Informasi Modul

Setup Submodul
Login

Comment
Login

Daftar_user
Setup Menu
Admin

Informasi User

Report
Project

Manajer

Login
Informasi menu

Gambar 3 Diagram Konteks
Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Sofware Online
Berdasarkan gambar 3 diagram konteks
diatas maka dapat dijelaskan bahwa
pengguna atau user yang terkait dalam sistem
informasi
manajemen
pengembangan
software online ini adalah admin, manager,
project manager, Programmer, dan klien.
Dimana setiap user mempunyai proses
masing-masing yaitu :
1. Admin
Admin merupakan bagian atau orang
mengelola sistem informasi manajemen
pengembangan software. Admin akan
memasukkan data-data yang diperlurkan
oleh sistem seperti data project manager,
data programmer dan data klien.
2. Manajer
Manajer
merupakan
pimpinan
dari
perusahaan dimana manager akan
menerima
laporan-laporan
yang
berhubungan dengan pengembangan
software seperti laporan proyek. Manajer
juga dapat melihat data-data yang
sebelumnya telah dimasukkan oleh admin
seperti data project manager, data
programmer dan data klien. Selain itu
manajer
juga
mengalokasi
project
manager dalam pengembangan software
melalui sistem ini

3. Project manager
Project manager (PM) adalah orang yang
bertanggung jawab dalam pekerjaan
pengembangan software. PM akan
mengelola kegiatan proyek seperti setup
SDM, setup reward , setup pinalti. PM juga
akan menerima progres comment dan
error comment.
4. Programmer
Programmer merupakan orang yang
membangun software. Programmer akan
menerima project dari sistem serta menginput progres comment kepada sistem
5. Klien
Klien merupakan orang atau perusahaan
yang menggunakan software. Client akan
meng-input error comment serta menerima
informasi waktu pekerjaan, informasi
modul, dan informasi pinalti dari system
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Entity Relationship Diagram
ERD (Entity Relation Diagram) adalah
gambaran secara sistematis yang digunakan
untuk menyatakan relationship antara satu file
data dengan data yang lain. ERD (Entity
Relation Diagram) untuk sistem informasi
manajemen pengembangan software online
dapat dilihat sebagai berikut :

Id_project
Id_project
Nama_project
Deskripsi
Budged
Id_PM
Id_Client
Nama_team
Tgl_mulai
Tgl_selesai
Id_PM
Project
Manager

RPP
1

Nama_team
Id_programmer
Budged
Tgl_awal
Tgl_akhir

Id_programmer

1
1

M

Mengerjakan
Project

1

Membentuk
Team

1

1

M

Programmer

M
1
1

1

1

1
Id_client
Client

Id_modul
Id_project
Id_programmer
M
Poin
Keterangan
Terdiri
dari
M
Modul
1

M

Id_comment
Id_submodul
Username
Tgl_comment

Id_submodul
Id_modul
Submodul
Keterangan

Terdiri
dari
Submodul

1

M

Memberi
Comment

M

1

username
1

User

1

1

Gambar 4.12 Entity Relationship Diagram
Dari Entity Relationship Diagram di atas, dibuat relasi antar tabel sebagai berikut:

Gambar 4 Relasi Antar Tabel
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IMPLEMENTASI

Lingkungan
Karena sifatnya yang online, maka rancangan
di atas telah diimplementasikan dalam
platform berbasis web demi kemudahan
akses dari mana pun sehingga mensupport
penerapan home office maupun fleksibilitas
dalam menciptakan lingkungan kerja.
Spesifikasi Perangkat Lunak
Spesifikasi perangkat lunak di bawah ini
adalah perangkat lunak yang telah digunakan
dalam implementasi aplikasi yang dirancang
di atas :
1. Sistem Operasi Windows 7
2. Apache 2.0 (sebagai Web Server) support
PHP 5 (dalam bundle XAMPP).
3. Database menggunakan MySQL Versi
5.0 ke atas (dalam bundle XAMPP).
Berikut tampilan menu utama dari Sistem
Informasi
Manajemen
Pengembangan
Software
Online
yang
sudah
diimplementasikan:

Gambar 5 Tampilan Implementasi Menu
Sistem Informasi Manajemen
Pengembangan Software Online.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari Sistem
Informasi
Manajemen
Pengembangan
Software Online ini adalah :
1. Sistem
Informasi
Manajemen
Pengembangan Software Online dapat
mempermudah Project manager untuk
mengelola pekerjaan pengembangan
software. Mulai dari pengelolaan sumber
daya manusia atau programmer maupun
pengelolaan modul secara realtime.
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2. Sistem
Informasi
Manajemen
Pengembangan Software Online dapat
memberikan
informasi
mengenai
perkembangan
pekerjaaan
proyek
pembuatan software serta mempermudah
project manager mengontrol pekerjaan
pengembangan software
3. Sistem
Informasi
Manajemen
Pengembangan Software Online dapat
mempermudah
project
manager
mengelola reward dan pinalti bagi
programmer
serta
mempermudah
programmer
untuk
mendapatkan
informasi reward dan pinalti
4. Sistem
Informasi
Manajemen
Pengembangan software Online dapat
mempermudah komunikasi antara entitas
yang terlibat dalam pekerjaan proyek
software.
Baik
project
manager,
programmer dan client. Sehingga kendala
mobilitas yang tinggi para entity yang
terlibat dapat teratasi.
Saran
Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di
atas, maka penulis mencoba
memberikan
saran sebagai alternatif yang dapat dijadikan
masukan yang nantinya akan sangat berguna
dan bermanfaat.
1. Sistem
Informasi
Manajemen
Pengembangan Software Online yang
telah ada dapat dikembangkan lebih luas
dan detail lagi seperti menambahkan
feature upload listing program ke sistem
serta menambahkan manajemen recycle
untuk
software
yang
sedang
dikembangkan.
2. Sistem Informasi yang telah dibuat
diharapkan bisa dikembangkan menjadi
sistem cyberoffice yaitu sistem yang
dimanfaatkan untuk aktivitas kantor
seperti menerima pekerjaan dari sistem
dan meng-upload hasil pekerjaan ke
sistem.
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PENGOLAHAN RGB UNTUK PENCAMPURAN WARNA
SUBTRAKTIF
Noor Suryaningsih, Ahmad Eri R
Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pancasila
nining_zaenoeri@yahoo.com
Abstrak
Komputer memiliki kemampuan untuk menayangkan 16 juta warnayang direpresentasikan dalam
tiga komponen utama yakni komponen merah (R), hijau (G) dan biru (B) yang secara keseluruhan
disebut komposisi RGB. Warna merah, hijau dan biru tak lain merupakan warna dasar
pencampuran warna cahaya (additive color mixing).
Pada pencampuran cat (subtractive color mixing), dikenal tiga warna dasar CMK yakni cyan (C),
magenta (M) dan kuning (K). Pencampuran ini terjadi pada pencampuran cat, tinta, pasta dan lain
sebagainya. Untuk menghasilkan berbagai warna cat dapat dilakukan dengan mencampurkan
ketiga warna dasar subtraktif (cyan, magenta dan kuning) dengan perbandingan tertentu.
Bila warna tertentu sebagai acuan yang diinginkan dalam proses pencampuran cat, warna tersebut
dapat diuraikan dalam komponen RGB oleh komputer. Komposisi ini harus diubah menjadi CMK
agar dapat dipakai sebagai perbandingan pencampuran cat.
Penelitian ini mencari korelasi antara komponen RGB dan CMK untuk penggunaannya pada
pencampuran cat, tinta, pasta dan lain sebagainya.
Kata kunci : RGB, Faktor reflektasi.
PENDAHULUAN
Sering terjadi perbedaan dalam penilaian
suatu warna antara satu orang dengan orang
lain. Salah satu penyebabnya adalah sifat
analogi warna. Sifat analogi adalah sifat
kemiripan antara satu warna dengan warna
lain yang sulit dibedakan oleh mata. Sifat ini
terjadi kerena spektrum warna yang bersifat
continue.
Perbedaaan dalam penilaian tersebut kerap
terjadi pada industri-industri yang memiliki unit
paintshop, contohnya pada industri perakitan
kendaraan bermotor, khususnya pada bagian
paintshop.
Seseorang
yang
bertugas
mencampur cat sering mengalami kesulitan
menganalisa apakah cat hasil pencampuran
sama berwarna sama dengan warna yang
ada pada suatu referensi warna.
Warna-warna primer adalah warna-warna
minimum digunakan untuk menghasilkan
warna sebanyak-banyaknya melalui proses
pencampuran warna primer. Warna-warna
primer terbagi menjadi dua jenis, yaitu warna
primer aditif dan warna primer subtraktif.
Warna primer aditif merupakan warna primer
yang digunakan pada pencampuran cahaya.
Sedangkan
warna
primer
subtraktif
merupakan warna primer yang digunakan
sebagai warna dasar pencampuran warna
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benda seperti cat, tinta, pewarna kue dan lain
sebagainya.
Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas,
dibutuhkan sebuah sistem berbasis komputer
yang mampu mendeteksi warna dengan
bantuan kamera ditambah kemampuan untuk
melakukan proses konversi parameterparameter warna primer aditif yang didapat
dari
penginderaan
kamera
menjadi
parameter-parameter
warna
subtraktif
sehingga dapat digunakan untuk menentukan
perbandingan volume warna-warna dasar
yang dipakai untuk membuat campuran cat
dengan warna yang sama dengan referensi.

LANDASAN TEORI
Pengolahan RGB suatu warna dilakukan
untuk menentukan persentase warna-warna
dasar yang akan dicampurkan untuk
membuat sebuah warna berdasarkan suatu
referensi. Agar proses tersebut bekerja
optimal diperlukan landasan atau dasar teori
yang berguna membentuk pola pikir untuk
memahami prinsip dari pengolahan RGB
tersebut.
II.1.Warna
Warna[5] adalah hasil persepsi cahaya pada
suatu bagian dari daerah spektrum cahaya
(panjang gelombang 400nm to 700nm). yang
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diterima retina mata. Menurut Munsell[7], efek
visual warna dapat dijelaskan dalam tiga
unsur yakni Hue, Saturasi dan Luminasi
(HSL).
Hue merupakan persepsi akan warna
dominan pada suatu objek. Misalkan apel
malang mempunyai hue(corak) hijau, langit
memiliki corak cyab, dan darah mempunyai
corak merah. Jadi hue menjelaskan suatu
benda akan warna yang terdapat pada
spektrum warna.
Saturasi merupakan tingkat kejenuhan suatu
warna. Jika warna memiliki saturasi maksimal,
maka warna tersebut akan nampak jelas.
Sebaliknya jika memiliki saturasi rendah maka
warna tersebut akan tenggelam dalam hitam.
Luminasi merupakan level yang menunjukkan
besarnya intensitas cahaya yang terdapat
pada permukaan sebuah benda. Dalam
gambar hitam-putih, bagian yang lebih terang
memiliki luminasi lebih tinggi dari bagian yang
lebih gelap.
Dalam monitor dan televisi berwarna
informasi luminasi dinyatakan dalam sinyal
luminasi (Y). Komponen Y memiliki komposisi
30% sinyal merah (r), 59% sinyal hijau (g) dan
11% sinyal biru (b)[4]. Masing-masing sinyal
merah, hijau, dan biru memiliki amplitudo
maksimum sebesar 1 (100%). Jadi Sinyal Y
memiliki persamaan:
Y = 0,30 r + 0,59 g + 0,1b..........(2.1)
r, g dan b merupakan komponen Sinyal Y
dengan level dari 0 sampai dengan 1. Telah
kita
ketahui
bahwa
komputer
juga
menentukan komposisi warna berdasarkan
komponen merah, hijau dan Biru (RGB).
Namun komponen RGB pada komputer
memiliki level dari 0 sampai 255, sehingga
untuk menentukan luminasi digunakan
persamaan sebagai berikut :
Y

0,30R  0,59G  0,11B
..........(2.2)
255

Akan dijelaskan lebih jauh mengenai
komponen-komponen RGB suatu warna pada
sub bab selanjutnya.
Posisi suatu warna menurut Hue, Saturasi
dan Luminasi (HSL) dapat digambarkan
dalam bidang HSL yang nampak pada
gambar di bawah ini.
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Gambar 2.1. Bidang HSL
II.2. Komposisi RGB
Komputer mengenal sebuah warna menurut
komposisi komponen merah, hijau dan biru
atau disebut Red, Green dan Blue (RGB).
Masing-masing komponen memiliki tingkatan
atau level sebanyak 256, dimulai dari 0
sampai dengan 255. Jika ketiga komponen
memiliki level 0, maka warna yang nampak
adalah hitam. Dan jika masing-masing
komponen memiliki level 255, warna yang
nampak adalah putih.
Warna primer merah memiliki komposisi R
sebesar 255, G sebesar 0 dan B sebesar 0
atau dapat dinotasikan dengan RGB(255,0,0).
Warna primer hijau memiliki komposisi
RGB(0,255,0) dan warna primer biru memiliki
komposisi RGB(0,0,255). Jika dua warna
primer
dicampurkan,
maka
akan
menghasilkan
sebuah
warna
dengan
komposisi RGB yang memiliki komponenkomponen RGB sebesar penjumlahan
komponen-komponen RGB warna-warna
yang dicampurkan. Contohnya jika warna
merah dengan komposisi RGB(255,0,0) dan
biru
dengan
komposisi
RGB(0,0,255)
dicampurkan, maka akan menghasilkan
warna kuning dengan komposisi RGB
sebesar RGB(255,0,255).
Dalam pengolahan menggunakan komputer,
level warna yang memiliki panjang data (bit
depth) sebesar 24 bit dengan format
BBGGRRHEX[4]. RR, GG dan BB merupakan
menyatakan level komponen R, G dan B
dalam heksadesimal. Jadi masing-masing
komponen RGB mempunyai interval dari 0
sampai
dengan
FFHEX.
Level
warna
merupakan fungsi dari komponen R, G dan B
(masing-masing 8 bit) seperti dinyatakan
dalam persamaan berikut ini (menggunakan
desimal) [3]:
Warna = 65280B + 255G + R..........(2.3)
Dimana : R = Red (komponen merah)
G = Green (komponen hijau)
B = Blue (komponen biru)
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Dengan komponen R, G dan B dapat
diperoleh dari sebuah level warna dengan
menggunakan persamaan berikut ini [3]:
1

R = Warna And 255.................................(2.4)
2
G = (Warna And 65280) \ 256.................(2.5)
B = (Warna And 16711680) \ 65536.........(2.6)
Pads
realisasinya,
perhitungan
yang
melibatkan ketiga persamaan menggunakan
program komputer.
Jadi singkatnya level komponen R, G dan B
merupakan level saturasi atau kejenuhan dari
corak merah, hijau dan biru yang dijadikan
sebagai corak warna primer pada pengolahan
grafis menggunakan komputer.

putih. Additive color mixing terjadi pada tata
cahaya panggung, layar TV dan pengolahan
grafik pada komputer.
Berbeda dengan additive color mixing,
pencampuran warna subtraktif (subtractive
color mixing)[2] merupakan pencampuran
warna yang menghasilkan sebuah warna
dengan luminasi yang lebih kecil dari masingmasing warna yang dicampurkan. Warna
dasar memiliki luminasi yang lebih tinggi dari
luminasi warna hasil pencampuran.

II.3. Pencampuran Warna
Sebuah
warna
dapat
diperoleh
dari
pencampuran beberapa warna dasar dengan
perbandingan tertentu. Jika mencampurkan
berkas cahaya merah dengan berkas cahaya
hijau pada sebidang tembok atau layar putih,
maka pada layar atau tembok tersebut akan
nampak warna kuning yang merupakan hasil
percampuran kedua berkas cahaya tersebut.
Terdapat dua jenis pencampuran warna yaitu
pencampuran warna aditif (additive color
mixing) dan pencampuran warna subtraktif
(substractive color mixing).
Pencampuran warna aditif (additive color
mixing)[1] merupakan jenis pencampuran dua
atau lebih warna dasar yang menghasilkan
sebuah warna yang memiliki luminasi lebih
besar dari luminasi warna dasarnya.

Gambar 2.2. Pencampuran Warna Aditif
Pencampuran jenis ini memiliki tiga warna
primer yaitu merah, hijau dan biru.
Pencampuran berkas cahaya merupakan
contoh pencampuran warna aditif. Jika semua
berkas cahaya warna primer dicampur, maka
akan menghasilkan berkas cahaya dengan
luminasi paling tinggi yakni berkas cahaya

1
2

And merupakan operasi logika digital
Simbol „\‟ merupakan operasi pembagian integer
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Gambar 2.3. Pencampuran Warna Subtraktif
Subtractive color mixing memiliki tiga warna
primer yaitu cyan, kuning dan magenta yang
digunakan
sebagai
warna
dasar
pencampuran untuk menghasilkan berbagai
macam warna. Dengan mencampurkan dua
atau tiga warna dasar tersebut, dapat
diperoleh berbagai macam warna yang dapat
dilihat mata. Warna tersebut dihasilkan dari
perpaduan warna-warna primer aditif yang
dipantulkan
oleh
permukaan
benda
(subtracted)yang kemudian diterima oleh
retina mata. Jika ketiga warna primer tersebut
dicampurkan dengan perbandingan yang
sama maka akan dihasilkan warna dengan
luminasi yang sangat rendah.
Berbeda dengan additive color mixing,
pencampuran warna subtraktif (subtractive
color mixing)
merupakan pencampuran
warna yang menghasilkan sebuah warna
dengan luminasi yang lebih kecil dari masingmasing warna yang dicampurkan. Warna
dasar memiliki luminasi yang lebih tinggi dari
luminasi warna hasil pencampuran.
Subtractive color mixing memiliki tiga warna
primer yaitu cyan, kuning dan magenta yang
digunakan
sebagai
warna
dasar
pencampuran untuk menghasilkan berbagai
macam warna. Dengan mencampurkan dua
atau tiga warna dasar tersebut, dapat
diperoleh berbagai macam warna yang dapat
dilihat mata. Warna tersebut dihasilkan dari
perpaduan warna-warna primer aditif yang
dipantulkan
oleh
permukaan
benda
(subtracted) yang kemudian diterima oleh
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retina mata. Jika ketiga warna primer tersebut
dicampurkan dengan perbandingan yang
sama maka akan dihasilkan warna dengan
luminasi yang sangat rendah.

LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN
Telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan
jenis warna primer yang digunakan pada
substractive color mixing dan additive color
mixing. Untuk membuat sebuah warna dari
hasil pencampuran warna-warna dasar cat
dengan referensi warna dasar cahaya (R, G
dan B), digunakan persamaan matematis
yang dapat menghubungkan kedua jenis
variabel warna dasar yang berbeda tersebut.
Ada beberapa tahap yang harus dilakukan
guna
mendapatkan
persamaan
yang
dimaksud. Adapun tahap-tahap yang harus
dilakukan adalah :
 Penginderaan warna dasar
 Pendeteksian komposisi RGB warna
dasar
 Penyesuaian (adjustment) komposisi
RGB warna dasar
 Perakitan persamaan RGB to CMK agar
dapat menghubungkan komponen R,G
dan B dengan warna-warna dasar
Persamaan warna-warna dasar cat yang
merupakan fungsi dari komponen R, G dan B
digunakan untuk menentukan persentase
masing-masing warna dasar cat yang
dicampurkan untuk membuat warna yang
sama dengan yang diindera oleh kamera.
III.1. Penginderaan Warna Dasar
Penginderaan warna dasar dilakukan untuk
mendapatkan citra dari warna dasar yang
akan digunakan pada pencampuran warna.
Informasi yang didapat dari penginderaan
warna dasar akan diuraikan komposisinya ke
dalam parameter warna dasar itu sendiri
sehingga
dapat
digunakan
untuk
pencampuran cat menggunakan warna dasar
yang sama.
Penginderaan menggunakan sebuah kamera
digital jenis wab cam. Warna dasar yang
hendak diambil citranya ditempatkan 20 cm di
depan kamera. Untuk membantu penerangan,
digunakan sebuah lampu neon 14 Watt jenis
Daylight yang ditempatkan di belakang
kamera. Dengan menggunakan software VPEYE, citra warna-warna dasar diambil
memiliki resolusi 320 X 240 pixel dan hasilnya
disimpan dalam suatu direktori.

JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 29 NOMOR 1 FEBRUARI 2016

III.2. Pendeteksian Komposisi RGB
Dengan menggunakan monitor SVGA yang
memiliki bit depth sebesar 24 bit, komputer
mampu membedakan warna sebanyak
16777216 jenis warna. Angka tersebut
menyatakan banyaknya tingkatan (level)
komposisi cahaya yang dikenal komputer dan
setiap warna memiliki satu level. Semakin
besar level suatu warna, warna tersebut
memiliki luminasi yang tinggi dan semakin
kecil level suatu warna, maka warna akan
nampak gelap.
Informasi yang didapat dari penginderaan
warna objek adalah level warna yang telah
dijelaskan di atas. Pada sistem komputer
suatu warna terbentuk dari hasil percampuran
tiga komponen warna dasar cahaya yaitu
merah, hijau dan biru atau Red, Green dan
Blue (RGB). Jadi komponen R, G dan B
merupakan hasil penguraian level warna.
Masing-masing komponen RGB memiliki
panjang data sebesar 8 bit atau memiliki level
dari 0 sampai 255. Jika suatu warna memiliki
sebuah komponen dengan level 255 maka
warna tersebut memiliki level maksimal pada
warna
komponen
yang
bersangkutan.
Contohnya sebuah warna memiliki komponen
R senilai 255, maka warna tersebut memiliki
komponen merah terang.
Singkatnya pada sistem komputer suatu
warna tidak langsung dideskripsikan ke dalam
komponen RGB, melainkan dalam level
warna 24 bit yang dapat diuraikan menjadi
komponen-komponen R, G dan B. Level
warna terukur merupakan sebuah fungsi
komponen R, G dan B yang seperti telah
dijelaskan melalui pada persamaan 2.3. Untuk
mendapatkan level komponen R, G dan B dari
fungsi pada Persamaan 2.3, maka digunakan
Persamaan 2.4, Persamaan 2.5, Persamaan
2.6.
Dengan menggunakan ketiga persamaan di
atas, didapat warna yang dideteksi memiliki
komponen R, G dan B sebesar RGB(160,9,1).
Dari komposisi tersebut didapat level
komposisi warna merah R sebesar 160, level
hijau G sebesar 9 dan level biru B sebesar 1.
Merujuk pada level maksimal komponen RGB
sebesar 255, maka dari komposisi komponen
RGB tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa pada saat penginderaan kamera
menerima berkas cahaya merah dengan
intensitas medium dan sedikit menerima
berkas cahaya hijau dan biru.
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Untuk membuat cat dengan warna yang sama
dengan apa yang dianalisa di atas, maka
dibutuhkan campuran warna dasar yang akan
menghasilkan warna merah dengan intensitas
medium (sedikit gelap).
Pengambilan level warna dilakukan dengan
mengambil enam buah titik secara acak pada
area gambar hasil penginderaan dimana
warna telihat jelas. Level warna dari setiap
titik dipecah menjadi komponen RGB. Level
rata-rata komponen R, G dan B dari keenam
titik dijadikan komposisi warna referensi untuk
proses selanjutnya.

benda berwarna membuat komponen R
kertas putih turun sebesar x%, maka
komponen R benda yang diindera harus
dinaikkan sebesar x%.
Komposisi RGB yang dijadikan referensi dan
diolah untuk proses selanjutnya adalah
komposisi RGB yang telah disesuaikan
(adjusted) dengan cara menambah atau
mengurangi komponen-komponen RGB (dari
hasil pendeteksian RGB) dengan persentase
perubahan komponen-komponen RGB kertas
putih.
III.4. Persamaan Matriks RGB to CMK

III.3. Adjustment Komposisi RGB
Pada kenyataannya apa yang dihasilkan dari
penginderaan kamera(yang digunakan pada
penelitian) terhadap suatu warna tidak sama
dengan sama apa yang dilihat oleh mata
manusia. Kamera digital yang digunakan
memiliki filter cahaya yang bekerja secara
otomatis tergantung pada intensitas cahaya
yang dihasilkan objek dan sekelilingnya.
Dengan
kata
lain
kamera
mampu
mengakomodasikan cahaya yang masuk
kepadanya sehingga citra(gambar) objek
yang terfokus akan nampak jelas.
Karakteristik kerja kamera ini justru membuat
hasil pendeteksian RGB warna objek menjadi
buruk, warna objek yang dihasilkan dari
pengideraan mengalami perubahan corak,
saturasi maupun dan secara keseluruhan
terjadi perubahan komposisi RGB dari warna
objek yang sebenarnya seperti apa yang
dilihat mata.
Cara untuk mengatasi hal di atas adalah
melakukan proses eliminasi komposisi warna
yang seakan-akan tercampur pada komposisi
warna objek karena komposisi warna yang
benar adalah komposisi warna tanpa adanya
perubahan level komponen-komponennya
akibat dari penggunaan filter cahaya kamera.
Diawali dengan memberi sebuah referensi
berupa
kertas
putih
pada
setiap
penginderaan. Kertas putih diletakkan di
samping
dudukan
gelas
pencampur.
Penginderaan dilakukan pada kertas putih
dengan tidak melibatkan objek lain seperti
gelas ataupun referensi lain. Pendeteksian
RGB dilakukan padanya sehingga komposisi
RGB kertas tersebut menjadi tolak ukur
terhadap perubahan komposisi RGB suatu
warna objek yang disebabkan oleh kerja filter
cahaya kamera. Singkatnya jika penginderaan
dan pendeteksian dilakukan pada suatu
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Pada pencampuran cat digunakan tiga warna
dasar yaitu cyan magenta dam kuning yang
masing-masing dinotasikan dengan W 1, W 2
dan W 3. Banyaknya warna dasar yang
dicampurkan dinyatakan dalam persen (%).
Misal jika hanya warna dasar pertama yang
dicampurkan maka W 1=100, W 2=0 dan W 3=0
dan jika warna 1 dan 2 dicampurkan dengan
perbandingan yang sama maka didapat
W 1=50 dan W 2=50, sedangkan W 3=0, dan
seterusnya.
Hasil pendeteksian RGB tiga warna dasar
dijadikan
acuan
untuk
mendapatkan
persamaan guna menghubungkan variabel R,
G dan B dengan variabel W 1, W 2 dan W 3.
Didapat tiga buah persamaan seperti yang
terdapat di bawah ini :
R = a1W 1 + b1W 2 + c1W 3..........(3.1)
G = a2W 1 + b2W 2 + c2W 3..........(3.2)
B = a3W 1 + b3W 2 + c3W 3.........................(3.3)
Dan dalam bentuk matriks ditulis dengan,
 R   a1 b1 c1   W1 
  


 G  =  a 2 b 2 c 2   W2  ......................(3.4)
 B   a3 b3 c3   W3 


  
Atau,
C = KW.....................................................(3.5)
Dimana : C =Matriks komposisi R, G dan B
suatu warna
K = Matriks konstanta persamaan
W= Matriks warna dasar
Untuk menentukan perbandingan W 1, W 2 dan
W 3 sebagai referensi yang akan digunakan
sebagai
referensi
pencampuran
cat
dibutuhkan persamaan-persamaan warnawarna dasar cat yang merupakan fungsi dari
komponen
RGB.
Adapun
persamaanpesamaan yang dimaksud adalah :
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W 1 = x1R + y1G + z1B..........(3.6)
W 2 = x2R + y2G + z2B..........(3.7)
W 3 = x3R + y3G + z3B..........(3.8)
Dan jika ketiga persamaan di atas ditulis
dalam persamaan matriks, dihasilkan sebuah
persamaan matriks berikut :
 W1   x1 y1 z1   R 

 
 
 W2    x2 y2 z2   G  ..........(3.8)
 W3   x3 y3 z3   B 

 
 
Atau,
-1
W = K C......................................(3.9)
Jika warna-warna tersebut dijadikan warna
dasar pencampuran cat, W 1 adalah cyan, W 2
adalah magenta, dan W 3 adalah kuning, maka
W 1 memiliki komposisi RGB sebesar
RGB(0,255,255), W 2 memiliki RGB sebesar
RGB(255,0,255)
dan
W3
memiliki
RGB(255,255,0).
Pada warna dasar pertama (W 1) diperoleh
konstanta-konstanta
persamaan
sebagai
berikut,
0 = a1(100) + b1(0) + c1(0)
a1 = 0
255 = a2(100) + b2(0) + c2(0)
a2 = 2,55
255 = a3(100) + b3(0) + c3(0)
a3 = 2,55
Pada warna dasar kedua (W 2) didapat
konstanta-konstanta
persamaan
sebagai
berikut,
255 = a1(0) + b1(100) + c1(0)
b1 = 2,55
0 = a2(0) + b2(100) + c2(0)
b2 = 0
255 = a3(0) + b3(100) + c3(0)
b3 = 2,55
Pada warna dasar ketiga (W 3) didapat
konstanta-konstanta
persamaan
sebagai
berikut,
255 = a1(0) + b1(0) + c1(100)
c1 = 2,55
255
= a2(0) + b2(0) + c2(100)
c2 = 2,55
0 = a3(0) + b3(0) + c3(100)
c3 = 0
Dengan demikian dari pengolahan ketiga
warna dasar tersebuat didapat matriks K
senilai :
2,55 2,55 
 0


K   2,55 0
2,55 
 2,55 2,55
0 
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Kemudian
didapat
persamaan
matriks
sebagai berikut
2,55 2,55   W1 
R  0
  
 
2,55   W2  ....(3.10)
 G    2,55 0
 B   2,55 2,55 0   W3 
  
 
Dengan menginverse matriks K sebuah
persamaan matriks sebagai berikut :
0,20   R 
 W1    0,20 0,20
  
 
 W2    0,20  0,20 0,20   G  ..(3.11)
 W3   0,20
0,20  0,20  B 
  
Komposisi merah dengan RGB(255,0,0) jika
dimasukkan ke dalam Persamaan 3.11 maka
didapat :
0,20   255 
 W1    0,20 0,20

 


 W2    0,20  0,20 0,20   0 
 W   0,20
0,20  0,20  0 
 3 
  51


  51 
 51 


Dari
penyelesaian
tersebut
didapat
perbadingan W1:W2:W3 = -51:51:51.
Kemudian dengan menggunakan persamaan
yang sama dapat diketahui perbandingan
warna-warna dasar yang dicampurkan untuk
memperoleh warna hijau dengan komposisi
RGB(0,255,0).
0,20   0 
 W1    0,20 0,20
  


 W2    0,20  0,20 0,20   255 
 W3   0,20
0,20  0,20  0 
  
 51 


   51
 51 


Dari
penyelesaian
di
atas
didapat
perbandingan W1:W2:W3 = 51:-51:51.
Untuk membuat cat biru dengan komposisi
RGB(0,0,255) didapat penyelesaian sebagai
berikut :
0,20   0 
 W1    0,20 0,20
  


 W2    0,20  0,20 0,20   0 
 W3   0,20
0,20  0,20  255 
  
 51 


  51 
  51


Dengan demikian didapat
W 1:W 2:W 3 = 51:51:-51

perbandingan

Berkiblat pada teori pencampuran warna
subtraktif bahwa warna merah didapat
dengan mencampurkan magenta dan kuning
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(W 1:W 2:W 3 =0:50:50), hijau didapat dengan
mencampurkan
cyan
dengan
kuning
(W 1:W 2:W 3 =50:0:50) dan biru diperoleh
dengan
mencampurkan
cyan
dengan
magenta (W 1:W 2:W 3=50:50:0), sehingga nilai
negatif pada komponen perbandingan warna
dasar yang tidak diikutsertakan dalam
pencampuran dijadikan nol, sedangkan nilai
perbandingan yang lain tetap.
Gambar 4.3. Warna Dasar 3 (W 3)
HASIL PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan mengikuti tahaptahap yang dijabarkan sebelumnya dimana
menggunakan tiga macam warna yang
digunakan sebagai warna dasar untuk
mendapatkan sebuah persamaan matriks
yang dapat dipakai untuk pencampuran cat.
Hasil yang didapat dari penelitian yaitu
sebuah persamaan dapat digunakan untuk
mengkonversi komposisi RGB menjadi
komposisi CMK.
IV.1.

Hasil Penginderaan Warna Dasar
dan Kertas Putih

Dalam penelitian, digunakan tiga buah warna
dasar yaitu cyan, magenta dan kuning yang
masing-masing disebut dengan Warna Dasar
1 (W 1), Warna dasar 2 (W 2) dan Warna Dasar
3 (W 3). Adapun ketiga warna dasar tersebut
dapat dilihat pada gambar 4.1, 4.2 dan 4.3
berikut ini.

Gambar 4.4. Kertas Putih
IV.2. Komposisi RGB Warna-warna Dasar
dan Kertas Putih
Telah disinggung sebelumnya bahwa untuk
mengetahui komposisi RGB yang domonan
dipilih enam buah titik secara acak. Adapun
area yang ditentukan sebagai tempat
pengambilan sampel titik dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.

Gambar 4.5. Area Pengambilan Titik
Sampel
Gambar 4.1. Warna Dasar 1 (W 1)

Garis berwarna hitam pada gelas merupakan
area pengambilan titik-titik sampel warna
yang komposisi RGB-nya akan dideteksi
kemudian.
IV.2.1. Hasil Pendeteksian RGB Kertas
Putih

Gambar 4.2. Warna Dasar 2 (W 2)
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Pendeteksian RGB kertas putih digunakan
untuk mengetahui komposisi warna putih
pada keadaan normal lingkungan tempat
penginderaan.
Keadaan
normal
yang
dimaksud adalah keadaan tanpa adanya
objek penginderaan (selain kertas putih)
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seperti gelas berisi cat, sampel warna dari
kertas ataupun benda referensi lainnya.
Perubahan komposisi RGB kertas putih
merupakan suatu komposisi RGB yang harus
ditambahkan
atau
dikurangkan
pada
komposisi RGB objek warna yang diindera
bersama kertas putih tersebut. Proses ini
disebut proses adjustment komposisi RGB.
Dari hasil pendeteksian RGB kertas putih,
didapat
komposisi
sebesar
RGB(255,255,255). Komposisi ini disebut
dengan komposisi referensi putih karena level
dari
komponen-komponenya
dijadikan
perbandingan perubahan terangnya hasil
penginderaan.
IV.2.2. Hasil Pendeteksian RGB W1
Komposisi RGB sementara W 1 hasil deteksi
RGB adalah RGB(62,185,253). Adapun hasil
pendeteksian RGB pada kertas putih yang
terindera bersama warna dasar pertama
adalah komposisi RGB(225,255,255).
Dibandingkan dengan komposisi referensi
putih, tidak terjadi perubahan level komponen
R (∆RPW1), level kompenen G (∆GPW1) dan
komponen B (∆BPW1) pada kertas putih,
sehingga :
RP - RPW1
 100%
∆RPW1 =
RP
=

255  255
100%
255

= 0%
∆GPW1 =
=

GP - GPW1
 100%
GP
255  255
100%
255

IV.2.3. Hasil Pendeteksian RGB W2
Pendeteksian RGB dilakukan pada hasil
penginderaan W 2. Dari proses tersebut
didapat komposisi RGB W 2 sebesar
RGB(253,91,135).
Bersamaan dengan W 2, pada kertas putih
juga dilakukan pendeteksian komposisi RGB
dan menghasilkan komposisi RGB kertas pitih
sebesar (255,255,255).
Tidak terdapat perubahan level komponen R
(∆RPW2), komponen G (∆GPW2) dan komponen
B (∆BPW2) kertas putih dari komponenkomponen R, G dan B putih referensi
sehingga komposisi RGB W 2 adalah tetap
sebesar RGB(253,91,135) dengan luminasi
YW2 sebesar 0,566.
IV.2.4. Hasil Pendeteksian RGB W3
Komposisi RGB hasil pendeteksian RGB dari
titik-titik sampel hasil penginderaan pada W 3
adalah
RGB(193,234,114).
Sedangkan
komposisi RGB hasil pendeteksian RGB pada
kertas putih yang terindera bersama W 3
adalah RGB(227,240,231).
Jika dibandingkan dengan komposisi referensi
putih, persentase perubahan level dari
komponen R, G dan B masing-masing
sebesar :
RP - RPW3
 100%
∆RPW3=
RP
=

= 10,98%
∆GPW3=

GP - GPW3
 100%
GP

=

255  240
100%
255

= 0%
∆BPW1 =
=

BP - BPW1
 100%
BP

255  255
 100%
255

= 0%
Setelah dilakukan adjustment komposisi RGB,
komposisi RGB W 1 tidak mengalami
perubahan
yakni
sebesar
adalah
RGB(62.185.253) dengan luminasi komposisi
teresbut (YW1) sebesar 0,610.
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255  227
100%
255

= 5,88%
∆BPW3=

BP - BPW3
 100%
BP

=

255  231
100%
255

= 9,41%
Adjustment komposisi RGB W 3 dilakukan
dengan
menambah
masing-masing
komponen
RGB
mengikuti
perubahan
masing-masing komponen RGB dari kertas
putih. Sehingga komponen RW3 yang semula
memiliki level sebesar 193, berubah menjadi
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214, level komponen GW3 yang semula 234
dinaikkan menjadi 248, sedangkan perubahan
terhadap level BW3 sebesar 9,41% membuat
komponen B pada W 3 menjadi 125. Dengan
kata lain komposisi RGB W 3 yang akan
digunakan dalam pengolahan warna adalah
RGB(214,248,125)
dengan
besarnya
luminasinya (YW3) 0,880.
IV.3. Persamaan RGB to CMK
Persamaan RGB to CMK merupakan sebuah
persamaan matriks yang dapat mengkonversi
komponen RGB menjadi komponen CMK.
Untuk mendapatkan persamaan tersebut
terlebih dahulu ditentukan persamaan CMK to
RGB.
Jika level komponen-komponen R1, G1 dan B1
didapat dengan hanya mencampurkan 100%
maka Warna Dasar 1 (W 1) atau W 1 bernilai
100 dan sedangkan W 2 dan W 3 bernilai 0.
Nilai dari W 1, W 2 dan W 3 adalah banyaknya
volume warna dasar yang dicampurkan dalam
persen
(%).
Dengan
menggunakan
persamaan 3.1, 3.2 dan 3.3 didapat
konstanta-konstanta
persamaan
sebagai
berikut.
 Mencari konstanta a1
R1 = a1W 1 + b1W 2 + c1W 3
62 = a1(100) + b1(0) + c1(0)
a1 = 0,62
 Mencari konstanta a2
G1 = a2W 1 + b2W 2 + c2W 3
185 = a2(100)+ b2(0) + c2(0)
a2 = 1,85
 Mencari Konstanta a3
B1 = a3W 1 + b3W 2 + c3W 3
253 = a3(100) + b3(0) + c3(0)
a3 = 2,53
Dari komposisi RGB W 2 yang merupakan hasil
pencampuran 100% W 2 didapat konstantakonstanta sebagai berikut :
 Mencari konstanta b1
R2 = a1W 1 + b1W 2 + c1W 3
253 = a1(0) + b1(100) + c1(0)
b1
= 2,53
 Mencari konstanta b2
G2 = a2W 1 + b2W 2 + c2W 3
91 = a2(0) + b2(100) + c2(0)
b2 = 0,91
 Mencari konstanta b3
B2 = a3W 1 + b3W 2 + c3W 3
135 = a3(0) + b3(100) + c3(0)
b3 = 1,35
Berdasarkan komposisi RGB W 3 sebesar
RGB(214,248,125) yang merupakan hasil
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pencampuran 100% W 3, dihasilkan konstantakonstanta sebagai berikut :
 Mencari konstanta c1
R3 = a1W 1 + b1W 2 + c1W 3
214 = a1(0) + b1(0) + c1(100)
c1 = 2,14
 Mencari konstanta c2
G2 = a2W 1 + b2W 2 + c2W 3
248 = a2(0) + b2(0) + c2(100)
c2 = 2,48
 Mencari konstanta c3
B2 = a3W 1 + b3W 2 + c3W 3
125 = a3(0) + b3(0) + c3(100)
c3 = 1,25
Dengan memasukkan konstanta-konstanta
yang didapat di atas ke dalam Persamaan
3.4, maka didapat persamaan matriks CMK to
RGB berikut ini.
 R   0,62 2,53 2,14   W1 
 
 G  =  1,85 0,91 2,48   W2  ....(4.1)


 B  
   2,53 1,35 1,25   W3 
 0,62 2,53 2,14 


Dimana matriks K =  1,85 0,91 2,48


 2,53 1,35 1,25 


Persamaan CMK to RGB merupakan
persamaan matriks yang digunakan untuk
mengetahui komposisi RGB warna hasil
pencampuran jika diketahui jumlah volume
warna-warna dasar yang dicampurkan. Untuk
mengetahui berapa besar perbandingan
persentase
warna-warna
dasar
yang
dicampurkan jika diketahui suatu komposisi
RGB, dilakukan dengan mengalikan matriks
warna-warna dasar dengan inverse matriks K,
sehingga dihasilkan persamaan berikut ini.


 W1 
  0,2437  0,0302 0,4770  R 



 


 W2  
 0,4368  0,5114 0,2669  G 




 0,0219


 W3 
0,6134  0,4538  B 



...............(4.2)
Persamaan 4.2 di atas disebut dengan
Persamaan RGB to CMK yang digunakan
untuk menetapkan parameter pencampuran
warna dasar yang digunakan dari sevuah
referensi berupa komposisi RGB suatu warna.
IV.4. Aplikasi Persamaan RGB to CMK
Persamaan RGB to CMK dapat digunakan
pada proses pencampuran cat menggunakan
tiga warna dasar yang dilakukan pada
penelitian. Input yang berupa komposisi RGB
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sebuah benda yang akan diolah untuk
menghasilkan cat yang memiliki komposisi
RGB yang sama dengan referensinya.
Berikut ini adalah contoh sebuah referensi
berwarna biru keungu-unguan.

Gambar 4.7. Hasil Pencampuran Contoh
Aplikasi

Gambar 4.6. Referensi Contoh
Komposisi RGB refernsi di atas adalah
RGB(111,129,221) dengan luminasi sebesar
0,524. Sedangkan komposisi RGB kertas
putih pada gambar yang sama adalah
RGB(255,255,255). Dengan demikian hasil
adjustment
komposisi
RGB
tidak
menghasilkan
perubahan
level
dari
komponen-komponen RGB karena komposisi
RGB kertas putih sama dengan komposisi
RGB Referensi Putih.
Dengan menggunakan persamaan RGB to
CMK didapat penyelesaian sebagai berikut :











W1    0,2437  0,0302 0,4770  111 




W2  =  0,4368  0,5114 0,2669 129 

W3   0,0219
0,6134  0,4538  221

 74,5 


  41,5 
  18,8 


Karena memiliki nilai perbandingan yang
negatif, maka W 3 dijadikan nol, sehingga
persentase masing-masing warna dasar yang
akan dicampur sebesar :
74,5
W1 
100%  64,2%
74,5  41,5  0
41.5
W2 
100%  35,8%
74,5  41,5  0

Setelah dilakukan pendeteksian RGB, didapat
komposisi hasil pencampuran sebesar
RGB(101,130,154) dengan luminasi sebesar
0,424. Sedangkan komposisi RGB kertas
putih
pada
Gambar
4.7
adalah
RGB(255,255,255).
Dengan
demikian
adjustment
komposisi
RGB
tidak
menghasilkan perubahan masing-masing
komponen RGB warna referensi.
Agar terjadi sebuah sistem closed loop
dimana terdapat feedback yang mampu
mengurangi kesalahan parameter output
maka digunakan pengecekan ulang komposisi
RGB hasil pencampuran menggunakan
persamaan RGB to CMK seperti yang
nampak pada penyelesaian berikut ini.











W1    0,2437  0,0302 0,4770  101 




W2  =  0,4368  0,5114 0,2669 130 

W3   0,0219
0,6134  0,4538 154 
 44,9 


  18,7 
 12,0 



Sehingga didapat persentase warna dasar
masing-masing sebesar :
44,9
W1 
 100%  59,4%
44,9  18,7  12
18,7
W2 
 100%  24,7%
44,9  18,7  12
12
W3 
 100%  15,9%
44,9  18,7  12

Dengan
mengacu
pada
persentasepersentase warna dasar di atas, dilakukan
pencampuran cat dan didapatkan hasil seperti
yang nampak di bawah ini

Dibandingkan dengan persentase volume
masing-masing warna dasar pada referensi
maka W 1 mengalami penurunan persentase
sebesar 4,8% dari 64,2% menjadi 59,4%. W 2
juga mengalami penurunan persentase
sebesar 11,1% yakni dari 35,8% menjadi
24,7%. W 3 mengalami kenaikan persentase
volume sebesar 15,9%.
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0
W3 
100%  0%
74,5  41,5  0

Koreksi
dilakukan
dengan
menambah
sejumlah volume sebesar selisih atau
perubahan persentase suatu warna dasar
yang mengalami pertambahan persentase
dari volume campuran keseluruhan ke warna
dasar
lain
berdasarkan
perbandingan
perubahan persentasenya masing-masing.
Dengan kata lain perbandingan perubahan
persentase
W1
dan
W2
adalah
W1:W2=0,048:0,111.
Dengan demikian perlu ditambahkan pada
hasil pencampuran, W1 dan W2 sebesar :
0,048
W1 
100%  30,2% , dan
0,048  0,111
0,111
W2 
100%  69,8%
0,048  0,111
Setelah memberikan sejumlah volume kedua
warna dasar yang perlu ditambahkan, maka
didapat campuran seperti yang nampak pada
gambar di bawah ini :

Gambar 4.8. Hasil Pencampuran RGB
Setelah Dilakukan Koreksi
Komposisi RGB hasil campuran di atas
adalah RGB(101,130,254) dengan luminasi
sebesar 0,529. Komposisi kertas putih
sebesar RGB(255,255,255) atau dengan kata
lain tidak terjadi perubahan komposisi RGB
pada penginderaan.
Jika dilakukan pengecekan menggunakan
Persamaan RGB to CMK maka didapat :
 W1 




 W2 




 W3 



 0,2437 0,0302 0,4770  101 



0,4368  0,5114 0,2669  130 
 0,0219
0,6134  0,4538  254 


=

 92,6 


  45,4 
  33,4 



Karena W3 dijadikan nol, maka didapat
perbandingan volume warna-warna dasar
yang lain sebesar :
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92,6
 100%  67,1%
92,6  45,4  0
45,4
W2 
 100%  32,9%
92,6  45,4  0
0
W3 
 100%  0%
92,6  45,4  0

W1 

Persentase ini jelas lebih mendekati
persentase
warna-warna
dasar
yang
direferensikan yakni sebesar W 1 sebesar
64,2%, W 2 sebesar 35,8% dan W 3 sebesar
0%.

KESIMPULAN
Berdasarkan
apa
yang
didapat
dari
percobaan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan pokok yakni :
 Dari contoh aplikasi didapat sebuah
kebenaran dari teori dasar pencampuran
warna sintraktif dimana luminasi hasil
pencampuran lebih kecil dibandingkan
luminasi warna dasar yang dicampurkan.
 Karena pada pencampuran warna dasar
akan menghasilkan warna dengan
luminasi yang lebih kecil dibandingkan
warna dasarnya maka sistem tidak
mampu menghasilkan putih.
 Persamaan RGB to CMK merupakan
persamaan
yang
digunakan
untuk
menentukan perbandingan warna-warna
dasar subtraktif yang harus dicampur
untuk mendapatkan sebuah warna
dengan yang memiliki suatu komposisi
RGB yang telah dijadikan referensi.
 Setelah didapat matriks warna dasar
dengan ordo 3X1, dilakukan penentuan
persentase volume masing masing
komponen
warna
dasar
dengan
membandingkan elemen matriks sebuah
warna dasar dengan warna dasar yang
lain. Hal tersebut dapat ditarik sebuah
kesimpulan bahwa sistem tidak mampu
membuat hitam dengan komposisi
RGB(0,0,0) karena terdapat operasi
pembagian dengan bilangan nol.
 Koreksi RGB yang terjadi pada aplikasi
Persamaan RGB to CMK dilakukan untuk
mendapatkan perbandingan persamaan
warna
dasar
yang
mendekati
perbandingan warna dasar yang dijadikan
referensi untuk pencampuran.
 Faktor terbesar yang menyebabkan
terdapatnya perbedaam komposisi RGB
antara hasil pencampuran dengan
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referensi adalah perbedaan medium yang
digunakan.
Pada
contoh
aplikasi
digunakan kertas berwarna sebagai
referensi sedangkan hasil pencampuran
merupakan cairan yang memiliki faktor
reflektasi yang berbeda.
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Abstrak
Belt conveyor digunakan pada berbagai industri sebagai transportasi berbagai material dalam
lingkungan industri tersebut. Material yang diangkut mulai dari raw material hingga hasil produksi,
termasuk memindahkan material antar work stasion. Dengan menggunakan belt conveyor dapat
menghemat biaya produksi serta meningkatkan laju produksi.Dipilihnya belt conveyor sistem
sebagai sarana transportasi material adalah karena tuntutan untuk meningkatkan produktivitas,
menurunkan biaya produksi dan juga kebutuhan optimasi dalam rangka mempertinggi efisiensi
kerja.Belt Konveyor yang di desain adalah berkapasitas 50 TPH untuk keperluan pengankutan
material Bauksit.
Belt konveyor ini di rancang dengan menggunakan standart international CEMA (Conveyor
Equipment Manufacturers Association) dan Metodelogi yang digunakan dalam merancang Belt
konveyor adalah dengan menetukan kapasitas, material yang digunakan dan kecepatan konveyor
yang digunakan untuk menghitung tegangan dan daya belt yang dibutuhkan.
Daya yang dibutuhkan untuk menjalankan konveyor ini sebesar 22 Kw dengan menggunakan
kecepatan 0.6 m/s .Belt konveyor ini hanya digunakan untuk menghantarkan material bauksit
karena belt konveyor ini di desain sesuai kebutuhan material bauksit pada kapasitas dan
kecepatan tertentu.
Kata kunci : Belt conveyor, CEMA, Bauksit, Daya.
PENDAHULUAN
Belt conveyor dapat digunakan untuk
memindahkan muatan satuan (unit load)
maupun muatan curah (bulk load) sepanjang
garis lurus atau sudut inkliinasi terbatas. Belt
conveyor secara intensif digunakan di setiap
cabang industri. Pada industri pengecoran
digunakan
untuk
membawa
dan
mendistribusikan pasir cetak, membawa
bahan
bakar
di
pembangkit
daya,
memindahkan bijih batubara pada unit
pertambangan batubara, di antara langkah
processing pada industri makanan dan
sebagainya.
Belt conveyor digunakan pada berbagai
industri sebagai transportasi berbagai material
dalam lingkungan industri tersebut. Material
yang diangkut mulai dari raw material hingga
hasil produksi, termasuk memindahkan
material antar work stasion. Dengan
menggunakan
belt
conveyor
dapat
menghemat
biaya
produksi
serta
meningkatkan laju produksi.
Dipilihnya belt conveyor sistem sebagai
sarana transportasi material adalah karena
tuntutan untuk meningkatkan produktivitas,
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menurunkan biaya produksi dan juga
kebutuhan
optimasi
dalam
rangka
mempertinggi efisiensi kerja. Keuntungan
penggunaan belt conveyor adalah :
1. Menurunkan
biaya
produksi
saat
memindahkan material
2. Memberikan pemindahan yang terus
menerus dalam jumlah yang tetap
3. Membutuhkan sedikit ruang
4. Menurunkan tingkat kecelakaan saat
pekerja memindahkan material
5. Menurunkan polusi udara
Belt conveyor mempunyai kapasitas yang
3
besar (500 sampai 5000 m / jam atau lebih),
kemampuan untuk memindahkan bahan
dalam jarak (500 sampai 1000 meter atau
lebih). Pemeliharaan dan operasi yang mudah
telah menjadikan belt conveyor secara luas
digunakan sebagai mesin pemindah bahan.
Di dalam makalah ini, penulis ingin
merancang suatu sistem konveyor yang akan
digunakan untuk mentransfer Bauksit dari
proses pengolahan bauksit menuju stockpile
yang berjarak 35 m dengan kapasitas 50 ton
per jam.
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LANDASAN TEORI
A.

Konstruksi Belt Conveyor

Tabel 1. Pengelompokan material menurut
ukuran partikel
Jenis Material
Gumpalan Besar
Gumpalan Sedang
Gumpalan Kecil
Butiran
Halus

Gambar 1. Skematik Komponen Belt
Conveyor
Berdasarkan
standar
dari
Conveyor
Equipment
Manufacturers
Association
(CEMA) konstruksi dasar conveyor secara
umum terdiri dari :
1. Tail Pulley (dalam kasus tertentu
dapat sebagai drive pulley dengan
drive-unit
yang
dipasangkan
padanya).
2. Return idlers (return roller)
3. Carrying idlers
4. Bend pulleys
5. Head Pulley
6. Take-up pulley
7. Take-up unit
8. Impact idlers (impact roller)
9. Belt
B.

Karakteristik Material Angkut

Belt conveyor digunakan untuk memindahkan
material angkut memiliki karakteristik yang
berbeda-beda baik dilihat dari ukuran, bentuk
dan massa jenisnya. Bentuk dan ukuran dari
material tersebut mempengaruhi dalam kerja
belt conveyor, yaitu berpengaruh terhadap
luas area yang terpakai oleh material angkut
pada belt conveyor dan berpengaruh
terhadap kapasitas yang dihasilkan. Sudut
segitiga sama kaki yang terbentuk karena
tumpukan material angkut di atas belt akan
berbeda untuk jenis material gumpalan besar
dan halus, karena ukuran panjang atau lebar
dari suatu partikel (dilambangkan dengan a
dalam satuan mm) berbeda-beda. Tabel
berikut adalah pengelompokan material
menurut ukuran partikel.
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Size of largest
characteristic
particle a (mm)
Over160
60 – 160
10 – 60
0,5 – 10
dibawah 0,5

Selain itu, material angkut juga dikelompokan
berdasarkan
berat
jenisnya.
Batubar
dikelompokkan ke dalam kelompok material
sedang yang mempunyai density berbeda
dengan biji besi yang tergolong kelompok
sangat berat. Berikut ini adalah tabel
pengelompokan material berdasarkan berat
jenisnya:
Tabel 2. Material Density

Dari ukuran karakteristik material, akan
membentuk sudut surcharge atau sudut
tumpukan material pada bagian atas belt
conveyor. Sudut ini menentukan luas area
angkutnya. Jika ukuran material berupa
butiran kecil, maka akan mengalami abrasi
dan membentuk sudut surcharge yang kecil
sedangkan jika ukuran material angkut berupa
gumpalan besar tidak akan terjadi abrasi
sehingga akan membentuk sudut surcharge
yang besar.
Tabel 3. Sudut sudut yang di bentuk dari
karakteristik material
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C.

Kapasitas Belt Conveyor

Kapasitas merupakan hal utama dalam kerja
dari suatu belt conveyor, yaitu (dalam satuan
ton/jam) :

Tabel 5. Tabel Rekomendasi kecepatan belt
maksimum

Dengan keterangan sebagai berikut :
Q : Kapasitas (tph)
2
A : Luas penampang (m )
V : Kecepatan Belt (m/s)
3
γ : Densitas Material (kg/m )
k : Faktor Pengurangan inklinasi
D.

Luas Penampang Beban

Gambar 2 memperlihatkan luas cross-section
beban pada belt yang dibentuk oleh idler
dengan sudut troughing (ß) tertentu. Untuk
mempercepat pencarian luas daerah tersebut,
tabel 4 dapat langsung digunakan.
F.

Gambar 2.Luas Penampang Belt
Tabel 4. Tabel Luas penampang berdasarkan
sudut Idler carry

E.

Kecepatan Belt

Kecepatan conveyor dapat dicari juga dengan
rumus kapasitas setelah diketahui lebar belt,
karakteristik
material,
dan
penentuan
kapasitas. Kecepatan belt dapat meningkat
sebanding dengan lebar belt dan kecocokkan
kecepatan yang tergantung pada karakteristik
material, khususnya ukuran lump material.
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Perhitungan Tegangan dan Daya Belt

2.6.1 Tegangan Efektif, Te
Komponen rumus tegangan efektif belt
adalah:
Tx = Tahanan akibat gesekan pada idler
(lbs)
= L x Kx x Kt
Tyc = Tahanan belt flexure pada carrying
idler (lbs)
= L x Ky x W b x Kt
Tyr = Tahanan belt flexure pada return idler
(lbs)
= L x 0,015 x W b x Kt
Tym = Tahanan material flexure (lbs)
= L x Ky x W m
Tm = Tahanan material lift (+) atau lower
(-) (lbs)
= ± H x Wm
Tp = Tahanan pulley (lbs)
= ((Nts x Pt) + (Nss x Pt)) x0,445
Tam = Tahanan percepatan material (lbs)
-4
= 2,8755 x 10 x Q x (v ± v0)
Tac = Tahanan dari aksesoris (lbs)
= Tbc + Tpc
Maka rumus tegangan efektif adalah
Te = Tx + Tyc + Tyr + Tym + Tm + Tp + Tam +
Tac (lbs)
Dimana :
L
= panjang conveyor (ft)
K = faktor koreksi ambient temperature
Kt = faktor gesekan idler (lbs/ft)
Ky = faktor untuk menghitung gaya belt dan
beban flexure pada idler
Wb = berat belt (lbs/ft)
Wm = berat material = (33,33 x Q) / v (lbs/ft)
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Q
v
v0
H

= kapasitas konveyor
= kecepatan belt (fpm)
= kecepatan initial material saat
penjatuhan didaerah loading (fpm)
= jarak vertical material lift atau lower (ft)

G.

Daya Belt, P

Daya yang dibutuhkan belt cnveyor yang
memiliki tegangan efektif, Te pada drive pulley
adalah :
(lbs)
Dimana,
P = Daya belt (hp)
v = Kecepatan belt (fpm)
Tc = Tension belt (lbs)

METODOLOGI PENELITIAN
Metodelogi yang digunakan dalam merancang
Belt konveyor, pertama kali dilakukan adalah
menetukan
kapasitas,
material
yang
digunakan dan kecepatan konveyor yang
digunakan untuk menghitung tegangan dan
daya belt yang dibutuhkan.
Start

Kapasitas (Q), lebar belt,
sudut repose (α), sudut
surcharge (β), massa jenis (γγ)
dan luas penampang (A)

Kecepatan belt (v)

PERANCANGAN DETAIL
A.

Data Awal Perancangan

Spesikasi awal yang ditetapkan oleh
perancang :
 Kapasitas yang diinginkan : 50 ton/jam
Lokasi dan temperatur
 Lokasi
: Outdoor
o
o
 Temperatur
: 23 C-37 C
Spesifikasi material angkut :
 Jenis Material
: Bauksit
3
 Massa jenis
: 1,281 t/m
(80 lbs/cu ft)
o
 Sudut repose
: 30
o
 Sudut surcharge
: 20
o
 Inklinasi maksimum : 20
1. Perhitungan Lebar Belt
Diketahui :
 KecepatanBelt
118.11 fpm
 Angle of Surcharge (α)
 Through Angle (β)
 Q ( kapasitas)

: 0.6 m/s =
o

: 20
o
: 35
: 50 ton/jam

Q=60.k . . v . γ ( Lihat rumus 1)
Q
50
=
=
k . v . γ .60 0.985. 0.5 . 1,281 . 3600
=0.0183
o

Tabel 6. 35 Troughed Belt-Three Equal Rolls
Standard Edge Distance =0.055b+ 0.9inch.

Berat material (Wm)

Wb, d, C dan Si

Carrying idler
W1, W2, W3, Wc, n dan Lah

W3, d, dan Si

Return idler Wr dan Lah

Ketinggian vertikal (H), sudut
kemiringan (δ), wrap drive
pulley (θ), faktor wrap dan
(Cw)

Faktor Kt

Kx, Ky, Te dan P

End

Berdasarkan Tabel , maka data yang paling
0
mendekati dengan sudut surharge 20 adalah
2
0.212ft , sehingga didapatkan lebar belt
dengan nilai 18” (457 mm).

Gambar 3. Metodelogi desain belt konveyor
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2.

Perhitungan Berat Material dan Berat
Belt

Tabel 9. Perkiraan Normal jarak dari idler
belt

2.1 Berat Material (Wm)

Wm =

2000 x Q
60 x v

=

2000 x
60 x 55

Wm =

lb
ft

4

kg
m

2.2 Berat Belt (Wb)
Tabel 7. Berat Belt
Berdasarkan

Tabel , maka didapatkan troughing idler
spacing sebagai berikut:
Si=5 ft = 1,524 m (troughing idler)
Si=10 ft = 3,048 m (return idler)
Tabel 10. K1-Lump Adjustment Factor
Berdasarkan data lebar belt (18”) dan massa
jenis bauksit (80 lbs/cu ft), maka didapatkan
berat belt sebagai berikut :
kg
Wb = 4
=6
m
a. Perhitungan dan Pemilihan Idler
Idler berfungsi sebagai penyangga belt
dalam sistem konveyor. Berikut adalah
perhitungan dan pemilihan idler.
b.

Carrying Idler
Tabel 8. Klasifikasi Idler

Berdasarkan table di atas, maka
didapatkan diameter idler roller sbb:
d = 4 inchi= 0,102 m
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Berdasarkan data maximum lump size (40
mm = 1,58” ≈ 4”) dan massa jenis bauksit
(80 lbs/cu ft), maka didapatkan lump
adjustment factor sebagai berikut:
K1 = 1,0
Tabel 11. Beban untuk CEMA B Idelrs, lbs
(rigid frame)

Berdasarkan table di atas, dengan
diketahui lebar belt (18”) dan trough angle
0
(35 ) maka didapatkan load rating idler
sebesar 410 lbs (185,97 kg), kemudian
dilakukan perhitungan sebagai berikut:
D = Missalignment = 0,25 “ (asumsi)
Si = Idler Spacing = 5 ft
T = Belt Tension
= T2 + Te
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= (Cw x Te) + Te

= Te (Cw + 1)

Mengacu kepada perhitungan tegangan
efektif belt pada butir 6 subbab ini,
didapatkan Te sebesar 1710,625 lbs,
sedangkan untuk nilai Cw sebesar 1
didapatkan dari tabel di bawah ini dengan
mengambil tipe puli single with snub, sudut
0
wrap sebesar 200 , dan manual take up
bare pulley.

Gambar 5. K3A = Pengaruh belt terhadap
Kahausan Bearing

Tabel 12. Faktor penyelimutan, Cw
(Rubber-surfaced belt)
n

=

v . 12 55 x 12
=
=52,52 rpm
d . π 4 . 3,14

dengan kecepatan sudut sebesar 52.52
rpm, maka didapatkan faktor K3A sebesar
± 10,0.
Sehingga umur pakai idler dapat dihitung
sbb:
Bearing Lah = (60,000 x K2) =
(60000 x 10)
= 600,000 jam
Sehingga,
T = Te (Cw + 1) = Te (1 + 1)
= Te x 2
= 1315,625 x 2
= 2631,25 lbs
Dengan demikian,
IML = (D x T) / (6 x Si)
= (0,25 x 2631,25) / (6 x 5)
= 21,93 lbs
Maka,

c.
d
Si

Return Idler
= 4 “ = 0,102 m
= 10 ft = 3,048 m

lb

CILR = (4 x
) + 21,93
ft
CILR = 61,93 lbs

= {(4 + (30 x 1)) x 5} + 21,93
= 117,68 lbs
Untuk memprediksi umur pakai idler, dapat
digunakan grafik berikut ini:
Dengan cara yang sama seperti carrying
idler, maka didapatkan nilai faktor K2 untuk
return idler sebesar 10,0, sehingga umur
pakainya menjadi :
Bearing Lah = (60,000 x K2) = (60000
x 10)
= 600,000 jam
Gambar 4. Faktor K2

Dengan nilai rasio carrying idler sebesar
0,29 dan menggunakan roller bearing,
maka didapatkan faktor K2 sebesar 10,0.
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d. Perhitungan Tegangan Efektif Belt
Profil perancangan konveyor Barge
Loading seperti yang ditunjukkan pada
gambar di bawah ini:

Gambar 6. Desain Konveyor
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e.
B
Wb
Wm

Data Awal
= Lebar Belt= 0,457 m = 18 in
= Berat Belt= 6 kg/m = 4 lbs/ft
= Berat material = 46 kg/m
= 30 lbs/ft
Si = Jarak antar idler untuk carrying run
= 1,524 m = 5 ft
Jarak antar idler untuk return run
= 3,048 m = 10 ft
L
= panjang konveyor
= 35 m = 115 ft
H = Ketinggian vertikal
= 5,5 m = 18,05 ft
δ
= sudut kemiringan
o
=8
v
= Kecepatan konveyor
= 36 m/min = 118.11 fpm
Q = Kapasitas koveyor = 50 tph
o
θ
= Wrap drive pulley = 210
Cw = Faktor wrap untuk lagged pulley=
0,38
f.

Faktor Koreksi Suhu Lingkungan
(Kt)

Gambar 7. Grafik Faktor Koreksi Suhu
Lingkungan (Kt)
Dengan rentang temperatur operasional
o
o
o
sebesar 23 C - 37 C atau 44,78 F –
o
52,56 F, maka didapatkan
ambient
temperature correction factor sbb:
Kt =
1,0
g.

Faktor Gesekan Idler (Kx)

Untuk diameter idler roller 4” dan Class
CEMA B4, maka didapatkan sbb:
1 =2,3
sehingga
Kx =0,00068 Wb Wm
Kx =0,00068 4
=0,473
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lbs
ft

i

Si
2.3
5

h.

Faktor Perhitungan Gaya Belt dan
Beban Flexure pada Idler (Ky)
Tabel 13. Nilai Faktor Ky

Berdasarkan Tabel , untuk
L
= 35 m = 115 ft
W = Wb + Wm
= 4 lbs/ft + 30 lbs/ft = 34 lbs/ft
0
Slope = 10
didapatkan nilai Ky = 0,031
sedangkan faktor koreksi
nya adalah
sebagai berikut :
Tabel 14. Corrected Factor Ky Values
when other than Tabular Carrying
Idler Spacings are used

Berdasarkan tabel di atas, Ky senilai 0.031
adalah valid untuk nilai Si 4,5; dengan
menggunakan interpolasi maka untuk nilai
Si 5,0 didapatkan Ky senilai 0.032.
i.
Tegangan Efektif
Te = Tx + Tyc + Tyr + Tym + Tm + Tp + Tam +
Tac (lbs)
 Tahanan akibat gesekan pada idler
(lbs)
Tx = L x Kx x Kt
Tx = 115 x 0,473 x 1
Tx = 54,395 lbs
 Tahanan belt flexure pada carrying idler
(lbs)
Tyc = L x Ky x W b x Kt
Tyc = 115 x 0,032 x 4 x 1
Tyc = 14,72 lbs
 Tahanan belt flexure pada return idler
(lbs)
Tyr = L x 0,015 x W b x Kt
Tyr = 115 x 0,015 x 4 x 1
Tyr = 6,9 lbs
 Tahanan material flexure (lbs)
Tym = L x Ky x W m
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Tym = 115 x 0,032 x 30
Tym = 110.4 lbs
 Tahanan material lift (+) atau lower (-)
(lbs)
Tm = ± H x W m
Tm = ± 18,05 x 30
Tm = ± 540 lbs
 Tahanan pulley (lbs)

j.

Perhitungan Daya dan Pemilihan
Motor

k. Perhitungan Daya Motor
Daya yang dibutuhkan belt conveyor yang
memiliki tegangan efektif, T e pada drive
pulley adalah :
T xv
P= e
hp
P=

Tabel 15. Belt Tension to Rotate Pulleys

33000
x118.11

33000

Dengan
mempertimbangkan
faktor
keamanan, rugi-rugi akibat slip pada beltpuli dan effisiensi motor AC, maka
didapatkan daya motor AC seperti pada
tabel di bawah ini :
Tabel 16. Perhitungan Daya Motor
Berdasarkan gambar dan
maka:
Jumlah puli di tight side
Jumlah puli di slack side
Jumlah puli lainnya

tabel di atas,
=2
=1
=0

Sehingga didapatkan tahanan puli sbb:
Tahanan puli di tight side
= 2 x 200 = 400 lbs
Tahanan puli di slack side
= 1 x 150 = 150 lbs
Tahanan puli lainnya
= 0 x 100 = 0 lbs
Tahanan puli total (Tp)
= 400 + 150 + 0 = 550 lbs
 Tahanan percepatan material (lbs)
-4
Tam = 2,8755 x 10 x Q x (v ± v0)
-4
Tam = 2,8755 x 10 x 25 x (55± 0)
Tam = 0.4 lbs
 Tahanan dari aksesoris (lbs)
Tac = Tbc + Tpc
 Tahanan plows
Tbc = 5 x B
Tbc = 5 x 18 = 90 lbs
 Tahanan
dari
peralatan
beltcleaning/scraper
Tpc = n x 3 x B
Tpc = 5 x 3 x 18 = 270 lbs
Tac = 90 + 270 = 360 lbs

No

Parameter

1

Daya
Desain
Faktor
Keamanan
Statis
Faktor
Keamanan
Dinamis
Belt dari
head pulley
ke gear box
reducer
putaran
Belt dari
gear box
reducer
putaran ke
motor AC
Motor AC

2
3
4

5

6

Effisiensi
(%)

Daya
[HP]
4.7

Daya
[kW]
3.46

200

9.4

6.9

200

18.8

13.8

80

22.56

16.6

80

27

10,21

90

29.7

19.9

l. Pemilihan Motor
Tabel 17. Data motor perusahaan TeCo

Maka,
Te = Tx+ Tyc+ Tyr+ Tym+ Tm+ Tp+ Tam +
Tac (lbs)
Te = 54,395 + 14,72 + 6,9 + 55,752 +
273,458 + 550 + 0.4 + 360 (lbs)
Te = 1315,625 lbs
= 596,757kg
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Berdasarkan katalog motor AC di atas,
maka motor AC yang dipilih adalah type
Teco AEEVUK 4 poles 50 Hz 1470 rpm 22
kW.
m. Pemilihan Belt Conveyor
Sabuk konveyor dipilih berdasarkan
pertimbangan sbb:
a. Jenis material yang di angkut :
bauksit, ukuran butir maksimum 10
mm (0,4”), lembab karena kandungan
0
air, temperature maksimum 37 C,
abrasif.
b. Kapasitas : 50 ton per jam.
c. Lebar sabuk : 457 mm (18”).
d. Kecepatan sabuk : 0,6 m/s (118.11
fpm).
e. Profil konveyor : panjang tail to head
0
35 m, sudut inklinasi 8 .
f.
Drive : puli tunggal, digerakkan oleh
motor AC 4 poles 50 Hz 22 kW, sudut
0
wrap 200 , manual feeding, bare
pulley.
g. Diameter puli : Diameter head pulley
10”, diameter tail pulley 8”.
h. Take up : tidak tersedia.
0
i.
Idlers : Diameter 4”, sudut trough 35 ,
jarak antar idler 1524 mm (5 feet).
j.
Tipe pembebanan : menggunakan 1
buah hopper pada sisi tail, free fall.
k. Tipe carcass : Steel cord.
l.
Tipe belt cleaner : mekanikal.
Tabel 18. Conveyor Belt Cover Quality
Selection

Tabel 19. Suggested Minimum Carry
Thickness for Normal Conditions RMA-Grade
II Belting

Berdasarkan tabel di atas, maka
ditentukan ketebalan belt cover dengan
rentang 1/8 hingga 3/16 inchi.
Tabel 20. Some Materials Used in Belting
Reinforcement (belt carcass)

Berdasarkan tabel di atas, maka dipilih
jenis carcass steel cord.
Tabel 21. Range and Type of Chevron
Belts

Berdasarkan tabel di atas, maka dipilih
profil sabuk Chevron dengan ketinggian
profil 15 mm.
O. Perhitungan dan Pemilihan Sistem
Transmisi
1. Pulley dan Belt
Berdasarkan tabel di atas, maka dipilih belt
cover grade II, karena ukuran bauksit
sudah di klasifikasi dengan rentang 1 – 10
mm, memiliki sifat abrasif, dan tanpa
resistansi terhadap minyak.
Gambar 8. Lokasi pulley dan belt
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Pemilihan pulley dilakukan berdasarkan
belt tension pada pulley. Tegangan yang
terjadi pada pulley tersebut antara lain :
 Te = 1315,625 lbs dan Belt width = 18
inchi
 Drive/Head pulley = Ø 254 mm (10"),
dengan bore Ø maksimum 89 mm
(3,5")
 Tail pulley = Ø 204 mm (8"), dengan
bore Ø maksimum 63,5 mm (2,5")

Tabel 23. Katalog Puli SKF

Tabel 22.Berat Pulley berdasarkan Belt

Putaran pada motor direduksi oleh dua
buah pulley yang berbeda diameternya
sesuai denga rasio reduksi yang telah
dipilih yaitu 1:1,96 nilai rasio ini didapat
berdasarkan iterasi dengan memilih
diameter (d) sebesar 137,2 mm dan (D)
sebesar 269.2.0 mm sebagaimana dapat
dilihat pada tabel di atas.
Kecepatan putar dari head pulley adalah
sbb:
Putaran Konveyor = 0.6 m/s
Motor AC akan diletakkan sebagai
penggerak untuk head pulley, sehingga
kecepatan sudut dari head pulley adalah
sbb:

Putaran Motor

Tabel 24. Kebutuhan Puli
Item
Pulley in
Pulley
(1)
Out (2)
1
d
137,2 mm
269,2 mm
2
n
1460 rpm
744 rpm

No.

dan C ditentukan 411 mm maka panjang
belt dapat dihitung sebagai berikut:

= 1470 rpm

Dipilih konfigurasi transmisi sebagai
berikut :
1) Dari
motor
ke
pulley-belt
menggunakan
rasio
1:1,96
sehingga putaran turun menjadi ≈
744 rpm.
2) Dari
belt-pulley
dihubungkan
dengan gear box reducer putaran
dengan rasio 1 : 10 sehingga
putaran turun menjadi ≈ 74.4 rpm
3) Dari gear box reducer putaran
dilambatkan
lagi
dengan
menggunakan
rantai-sproket
dengan rasio 1:1,65 sehingga
putaran turun menjadi ≈ 45 rpm
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Gambar 9. Bentuk desain assy belt dan
pulley
(
(

)

)

1460 mm

Dari panjang V Belt sebesar 1460 mm
apabila disesuaikan dengan produk
standar maka dipilih Vbelt dengan panjang
L = 1460 mm.
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Tabel 25. Katalog V-belt SKF

Berdasarkan tabel diatas kebutuhan
sproket dapat diresume pad Tabel 28.

No.
1
2
3
2.

Gearbox Reducer Putaran

4

Tabel 28. Kebutuhan Sproket
Item
Sproket Sproket Out
In (1)
(2)
d
171,22
279,80 mm
mm
z
14
23
n
74.4
45 RPM
RPM
pitch
38,1 mm
38,1 mm
(P)

Tabel 26.Katalog Reducer WPA
Untuk perhitungan panjang rantai sprocket
dihitung sebagai berikut:

1

2

C

Gambar 10. Bentuk desain rantai dan
sproket

Berdasarkan tabel di atas maka digunakan
gearbox reducer putaran tipe WPA, size
175, rasio 1:10, diameter poros input 45
mm, dan diameter poros output 65 mm.
3.

Sproket dan Rantai
Tabel 27. Katalog Sproket SKF

Sehingga dapat disimpulkan bahwa
panjang rantai sproket adalah
mm.
Selanjutnya adalah penentuan jarak titik
pusat dari masing-masing sprocket (C)
dapat dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:

[

√

[

√

(

) ]

(

) ]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak
antar pusat sproket adalah 1.451,5 mm
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4.

Bearing

1) Bearing Head Pulley
Berdasarkan
pada
diameter
bore
maksimum head pulley sebesar 89 mm
(3,5”), dengan menggunakan tabel di
bawah ini maka didapatkan diameter
borebearing yang terdekat yaitu 85 mm.
Tabel 29. Katalog Bearing SKF

2) Bearing Tail Pulley
Berdasarkan
pada
diameter
bore
maksimum tail pulley sebesar 63,5 mm
(2,5”), dengan menggunakan tabel di
bawah ini maka didapatkan diameter bore
bearing yang terdekat yaitu 60 mm.
Tabel 30. Katalog Bearing SKF

No
1

Peralatan
Motor AC

2

Puli 1

3

Sabuk

4

Puli 2

5

6

Gearbox
Reducer
Putaran
Sproket 1

7

Rantai

8

Sproket 2

9

Head Pulley

10

Sabuk

11

Tail Pulley

12

Bearing Head
Pulley
Bearing Tail
Pulley

13

Tipe
TECO AEEVUK 4 Poles
50 Hz 1460 rpm 22 kW
SKF PHP 3-B58TB Pitch
Diameter 137,2 mm
SKF A56 Pitch Length
1460 mm
SKF PHP 3-B110TB
Pitch Diameter 269,2 mm
WPA Size 175 Ratio 1 :
10
SKF 24B-1TBH14 14
Teeth
SKF PHC 120-2… Pitch
38,1 mm
SKF 24B-1TBH23 23
Teeth
Diameter 10”, Bore
Diameter 3,5”
Lebar 18”, Grade II
Cover: tebal 1/8-3/16”,
Carcass: steel cord, Profil
Chevron: tebal 20 mm
tinggi 15 mm.
Diameter 8”, Bore
Diameter 2,5”
SKF C4917V Bore
Diameter 85 mm
SKF C4912V Bore
Diameter 60 mm

l.
Perhitungan Stockpile
Stock pile yang dibuat berbentuk kerucut.
Besarnya stock pile berdasarkan kapasitas
OS material bauksit yang ada di RDS per
hari. Jika kapasitas RDS 25 TPH dan
dalam satu hari beroperasi 10 jam maka
kapasitas total per hari nya menjadi 250
3
ton
atau
195mm volume.
Dengan
formulasi perhitungan sebagai berikut :
Diketahui :
3
Volume Stockpile : 195 mm
0
Sudut Kemiringan Material : 30
α

(
k.

Ringkasan Peralatan dan Transimi
Trough Belt Conveyor

α

)
(

)

Ringkasan pemilihan peralatan pada
sistem transmisi daya adalah sebagai
berikut:
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4.
√
5.
√

α
6.

Trough
7.
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Gambar 11. Lay out Stockpile

PENUTUP
Kesimpulan
1. Dari hasil perhitungan yang dilakukan,
dapat diambil kesimpulan yaitu :
2. Untuk dapat menghasilkan kapasitas
angkut belt conveyor sebesar 50 t/h
dibutuhkan kecepatan 0.6 m/s dengan
daya motor 22 kW .
3. Belt konveyor ini hanya digunakan untuk
menghantarkan material bauksit karena
belt konveyor ini di desain sesuai
kebutuhan
material
bauksit
pada
kapasitas dan kecepatan tertentu.
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