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PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA ANTARA
KELAS YANG MENGGUNAKAN METODE PEMECAHAN
MASALAH (PROBLEM SOLVING) DAN METODE
KONVENSIONAL PADA MATA KULIAH MATEMATIKA
TEKNIK
Yunus Yakub
Teknik Mesin, Institut Sains dan Teknologi Nasional
Email: yunus_yakub@yahoo.com

Abstrak
Perbedaan hasil belajar mahasiswa Teknik Mesin Institut Sains dan Teknologi Nasional yang
menggunakan metode Problem Solving (Pemecahan Masalah) dan metode Konvensional
pada mahasiswa jurusan Teknik Mesin sangat signifikan.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa semester 2 kelas Reguler dan kelas P2K
(Program Perkuliahan Karyawan), selanjutnya kelas Reguler disebut kelas A dan kelas P2K
disebut kelas B.
Sample sebanyak 80 mahasiswa (kelas A dan B) yang diambil dari data populasi dengan
menggunakan teknik cluster random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah metode posttest, untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah
berakhirnya penyampaian materi. Instrumen yang disusun dengan jumlah 40 butir soal terlebih
dahulu diuji coba pada kelas semester 3 untuk mengukur validitas, reliabilitas, daya pembeda dan
tingkat kesukaran soal. Setelah dilakukan analisis uji coba diperoleh sejumlah 30 soal yang
memenuhi syarat sebagai alat penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS dan
secara manual di analisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas (uji barlett) dan uji
kesamaan dua mean.
Berdasarkan analisis uji t diperoleh thitung = 4,93 > ttabel = 1,67 sehingga hipotesis alternative
diterima atau hipotesis nihil ditolak. Hal ini berarti hasil belajar siswa pada pembelajaran
Matematika Teknik dengan menggunakan metode Problem Solving lebih tinggi dari pada hasil
belajar siswa dengan metode Konvensional.
Kesimpulan hasil penelitian ada perbedaan hasil prestasi siswa pada pembelajaran dengan
menggunakan metode Problem Solving dan metode Konvensional.
Kata Kunci : Problem Solving, Konvensional, Aktivitas belajar, hasil belajar

PENDAHULUAN
Fenomena menurunnya kemampuan hasil
test mahasiswa baru pada mata pelajaran
Matematika dalam beberapa tahun ini sangat
signifikan. Penurunan kemampuan ini juga
tampak pada mata kuliah Matematika Teknik
dibandingkan
dengan
tahun-tahun
sebelumnya. Mahasiswa yang berasal dari
beragam daerah di Indonesia berlatar
belakang SMA jurusan IPA dan SMK jurusan
Teknik Mesin dan Elektro. Tentu saja hasil
belajar mata kuliah Matematika Teknik sangat
mempengaruhi
hasil
Indeks
Prestasi
Kumulatif (IPK) pada mahasiswa. Hasil
wawancara dengan
mahasiswa ketika di
SMA dulu, hampir semua menggunakan
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metode yang kurang tepat (Konvensional).
Siswa hanya sekedar mengetahui konsepkonsep, teori-teori dan rumus-rumus tanpa
pemahaman secara mendalam dan monoton,
akibat dari itu siswa menjadi sulit untuk
memahami materi. Dengan dasar Matematika
yang kurang kuat saat menjadi calon
mahasiswa baru, berakibat buruk pada mata
kuliah Matematika Teknik. Hal ini ditunjukkan
dengan rata-rata hasil evaluasi mata kuliah
Matematika Teknik menunjukkan nilai di
bawah 65 yaitu di bawah standar kurikulum
penilaian yang seharusnya minimal 65.
Dari permasalahan tersebut penulis ingin
mencoba alternatif solusi yaitu penerapan
metode pembelajaran dengan pemecahan

65

masalah
(Problem
Solving).
Dengan
membandingkan dua metode yaitu, metode
Problem Solving dan metode Konvensional,
responden dari penelitian ini adalah
mahasiswa semester 2. Terpilih 2 sampel
secara random yaitu kelas A (40 mahasiswa)
sebagai kelas Problem Solving dan kelas B
(40 mahasiswa) sebagai kelas Konvensional.
Adapun masalah yang akan diangkat penulis
ingin mengetahui: Apakah hasil belajar
mahasiswa pada mata kuliah Matematika
Teknik
dengan
menggunakan
metode
Problem Solving lebih tinggi hasilnya dari
pada mahasiswa yang menggunakan metode
Konvensional pada mata kuliah yang sama.
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah ada perbedaan
hasil
belajar
mahasiswa
dengan
menggunakan metode Problem Solving
dengan metode Konvensional.

METODE
Penelitian ini menggunakan desain quasieksprimen (eksprimen semu). Materi kuliah
yang diajarkan adalah Matematika Teknik
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku
untuk mahasiswa semester 2. Bentuk testnya
obyektif dengan jumlah 40 soal dalam waktu
2 jam pelajaran atau 2 x 50 menit. Penentuan
soal
dilakukan
dengan
pertimbangan
mempunyai kelebihan antara lain, uji-coba
pada perangkat test untuk menentukan soalsoal yang valid, reliabilitas, tingkat kesukaran
dan daya pembeda.
A. Analisis Instrumen Penelitian
1) Analisis Validitas
Untuk mengetahui kesejajaran menggunakan
korelasi product moment sebagai berikut :
∑
(∑ )(∑ )
√( ∑

(∑ ) )( ∑

(∑ ) )

Keterangan:
rxy
= koefisien korelasi
X
= skor butir soal
Y
= skor total butir soal
N
= jumlah mahasiswa
Berdasarkan perhitungan pada pilihan soal
no.1 diperoleh nilai rhitung = 0,52 dan rtabel =
0,31, maka rxy > rtabel jadi perangkat tes no.1
dikatakan valid. Kemudian lakukan kembali
dengan hal yang sama pada tiap soal,
hasilnya dari 40 soal diperoleh 30 soal yang
valid yang dapat digunakan sebagai alat ukur
belajar siswa.
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2) Analisis Reliabilitas
∑

( )(
)
Keterangan:
r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab soal
dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab soal
dengan salah
n = jumlah soal
S = standar deviasi.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh r11 =
0,88 maka r11 > rtabel jadi perhitungan tersebut
reliabel.
3) Tingkat Kesukaran Soal
Digunakan rumus:
Keterangan:
I
= indeks kesukaran
R
= banyak siswa menjawab soal benar
TS
= jumlah peserta
4) Analisis Daya Pembeda Soal
Daya pembeda soal dapat dihitung dengan
rumus:
Keterangan :
DP = Daya pembeda
JA = Banyaknya peserta kelompok atas
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah
BA = Banyaknya peserta kelompok atas
yang benar
BB = Banyaknya peserta kelompok bawah
yang benar
PA = Proporsi peserta kelompok atas yang
benar
PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang
benar
B. Analisis Data
1. Uji Normalitas
Untuk mengetahui apakah kelompok Problem
Solving
dan
kelompok
Konvensional
berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas
dilakukan dengan SPSS yang secara manual
dapat dihitung dengan rumus:
∑

(

)

Keterangan :
2
X = chi-kuadrat
Oi = frekuensi yang diperoleh
Ei = frekuensi yang diharapkan
2. Uji Homogenitas Varians (Uji Barlett’s)
Untuk
membandingkan
varians
antar
kelompok
data
kontinu,
dan
untuk
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menentukan apakah anova dapat dilanjutkan
atau tidak. Pada dasarnya uji barlett
menggunakan rumus statistic chi-kuadrat
dengan sebagai berikut:
2
2
X = (ln 10) (B -  (ni - 1) log S1 ), dengan
2
B = (log S )  (ni - 1)
S = varians =

∑(

)

∑(

)

α)(k-α)(k-1) didapat
dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan
peluang (1-α) dan dk = (k-1) dengan taraf
nyata α = 5% = 0,05
3.
Uji Kesamaan Dua Mean
Karena
varians
sampel
homogen,
t
independen, dan n1 = n2. maka rumus yang
digunakan adalah:
dengan:

(

)

(

Deskriptif nilai rata-rata kelompok metode
Problem Solving sebesar 74,8 lebih besar
daripada nilai rata-rata kelompok metode
Konvensional yaitu sebesar 64,2.
Kriteria Uji:
Terima Ho atau tolak Ha jika probabilitas
(Asymp.Sig) > 0,05
Tolak Ho atau terima Ha jika probabilitas
(Asymp.Sig) < 0,05.
Hasil
perhitungan
dengan
SPSS
(Kolmogorov-Smirnov) dari nilai evaluasi
kelompok metode Problem Solving dan
kelompok metode Konvensional hasil olah
sebagai berikut.
Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test

)

X

Y

40

40

74.80

64.20

9.335

9.838

.113

.173

.101

.173

-.113

-.136

KolmogorovSmirnov Z

.714

1.092

Asymp. Sig. (2-tailed)

.689

.184

√

Keterangan :
2
S1 = varians kelompok problem solving
2
S2 = varians kelompok konvensi
2
S = varians gabungan
X1 = rata-rata kelompok problem solving
X2 = rata-rata kelompok konvensi
n1 = jumlah subjek kelompok problem
solving
n2 = jumlah subyek kelompok konvensi
H0 = kedua kelompok metode mempunyai
kemampuan yang sama
Ha = kedua kelompok metode mempunyai
kemampuan yang berbeda
Kriteria Pengujian:
Tolak H0 jika t < -t atau t > t
Terima H0 jika -t < t < t
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah mengadakan evaluasi tes terhadap
kelompok metode Problem Solving (X) dan
kelompok metode Konvensional (Y) diperoleh
data statistik (lihat Lampiran).
Berikut data utama nilai evaluasi siswa hasil
penelitian
Tabel.1
Statistik
X
Y
Jumlah Data
Data Max
Data Min
Σ
Rata-Rata (Mean)
2
Variansi (S )

40
88
56
2992
74.8
87.1385

40
84
52
2568
64.2
96.7795

Standar Deviasi (S)

9.3348

9.8377
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N
Normal
Parametersa
Most
Extreme
Differences

Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

Dari Tabel.2 nilai Kolmogorov-Smirnov Z
untuk kelompok metode Problem Solving
sebesar 0,714 dengan probabilitas 0,689
sedangkan kelompok metode Konvensional
yaitu 1,092 dengan probabilitas 0,184. Kedua
kelompok berasal dari populasi berdistribusi
normal karena mempunyai probabilitas diatas
0,05. Level probabilitas 0,05 atau 5% maka
Ho diterima.
Perbandingan kelompok metode Problem
Solving dan kelompok metode Konvensional
(Uji t)
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Tabel 3. Independent Samples Test

= 40 = 40-2 = 78. Nilai tersebut merupakan
nilai rata-rata dari hasil evaluasi siswa dari
kelompok Problem Solving dan Konvensional.
Hasil analisis data mengenai prestasi belajar
Matematika Teknik antara kelompok Problem
Solving dengan kelompok Konvensional
menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini
ditunjukkan dengan hasil uji t satu pihak yang
mendapatkan nilai thitung sebesar 4,943 dan
ttabel sebesar 1,991 berarti H0 yang
ditunjukkan pada penelitian ini ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari Tabel. 3 yang dipergunakan adalah hasil
penelitian yang hasilnya signifikan sehingga
diperoleh F sebesar 0,273 signifikan dengan
probabilitas 0,603.
Hasil uji t yang diperoleh lebih besar dari ttabel
dengan tarif signifikan 5% yang artinya ada
perbedaan yang sangat signifikan antara
hasil belajar menggunakan metode Problem
Solving dengan hasil belajar siswa dengan
menggunakan metode Konvensional.
Karena probabilitas 0,603 > 0,05 maka Ho
diterima atau mempunyai varians sama.
Untuk α = 5% dan db = 2(n-1) = 2(40-1) = 78,
maka diperoleh ttabel sebesar kelompok
metode Problem Solving dan kelompok
metode Konvensional.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik
kesimpulan ada perbedaan hasil prestasi
siswa
pada
pembelajaran
dengan
menggunakan metode Problem Solving (X)
dan metode Konvensional pada pelajaran
Matematika Teknik. Hasil nilai evaluasi siswa
menunjukkan bahwa penggunaan metode
pembelajaran Problem Solving lebih efektif
daripada menggunakan metode Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA
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Deepublish.
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Jakarta, Erlangga.
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mengefektikan
pembelajaran
siswa.
Jakarta

Dari hasil analisis data yang diperoleh selama
menggunakan metode pembelajaran Problem
Solving dan juga pengamatan terhadap
kelompok
Konvensional,
tampak
ada
perbedaan-perbedaan
yang
ditemukan.
Diantaranya
tampak
perbedaan
hasil
pembelajaran.
Ini membuktikan bahwa metode pembelajaran
Problem Solving lebih baik dibanding dengan
metode pembelajaran Konvensional pada
pelajaran Matematika Teknik. Hasil analisis
data rata-rata hasil belajar antara kelompok
Problem
Solving
dengan
kelompok
Konvensional
ternyata
menunjukkan
perbedaan yang mencolok. Rata-rata hasil
belajar kelompok Problem Solving adalah
74,80
sedangkan
rata-rata
kelompok
Konvensional adalah 64,2. Dengan taraf
signifikan yang digunakan adalah α = 5%, dk
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LAMPIRAN
Daftar Nilai Hasil Tes Evaluasi
No Metode Problem Solving

(X)

Metode Konvensional (Y)

1

72

52

2

64

72

3

68

76

4

80

72

5

72

76

6

80

72

7

80

76

8

80

72

9

72

72

10

84

76

11

64

68

12

56

64

13

88

52

14

76

56

15

84

52

16

76

84

17

60

52

18

84

52

18

84

56

20

60

52

21

60

56

22

64

56

23

64

52

24

88

64

25

68

64

26

88

60

27

64

68

28

88

64

29

76

80

30

68

52

31

80

60

32

72

76

33

88

56

34

76

68

35

72

72

36

84

80

37

76

64

38

72

56

39

72

52

40

88

64
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RANCANGAN EKSPERIMEN PENGUJIAN BAUKSIT
DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANOVA DUA ARAH
DI PT ANTAM Tbk, UNIT GEOMIN
*)

*)

**)

Siti Rohana Nasution , Zuli Mustofa
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila
**)
Analis Kimia PT Antam Tbk, Unit Geomin

Abstrak
PT ANTAM Tbk, UNIT GEOMIN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa eksplorasi
dan analisis. Laboratorium merupakan salah satu bagian yang menunjang UNIT GEOMIN dalam
visi dan misinya yaitu dalam percepatan menemukan cadangan baru (new discovery). Untuk
mendukung hal itu perlu dilakukan pengembangan metode pengujian. Penelitian ini ditulis dalam
rangka meneliti bagaimana mendapatkan metode pengujian yang baru agar mampu memenuhi
permintaan jumlah pasar yang ada. Ekperimen ini dilakukan dengan melakukan variasi suhu yaitu
0
0
950 C dan 1000 C dan penimbangan fluks yaitu 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 gram. Serta pengukuran
menggunakan alat Spektrofotometer Sinar-X (XRF/X-Ray Fluorescence) dan dilanjutkan dengan
perbandingan hasil terhadap CRM (Certivied Reference Material) sebagai standard untuk
mendapatkan komposisi yang terbaik. Data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya diolah
dengan statistika melalui uji ANOVA Dua Arah (Two-Way ANOVA) dan One Sample Test. Dari
hasil penelitian Al2O3, Fe2O3, SiO2, dan TiO2 diperoleh bahwa suhu dan berat fluks mempengaruhi
kadar karena hasil uji ANOVA Dua Arah didapatkan perbedaan yang nyata, sedangkan komposisi
0
yang paling tepat adalah pada pada suhu 1000 C dan berat fluks 8 gram, karena hasil uji One
Sample Test pada setiap parameter tidak berbeda nyata dengan CRM sebagai standard. Sehingga
metode ini dapat digunakan untuk pengujian sampel Bauksit.
Kata Kunci : Rancangan eksperimen, metode XRF, anova dua arah arah, one sample test, suhu
dan berat fluks.
Abstract
PT ANTAM Tbk, UNIT GEOMIN is company which active in service of exploration and analysis.
Laboratory is one part of the which supporting UNIT GEOMIN in the mission and vision of that is in
acceleration find new discovery. To support that need to be development of examination method.
This Final Duty written for finding how to get new examination method that can fulfill request of
existing markets amount. This experimen was done which is temperature that is 950 ºC and 1000
ºC and flux weighing that is 5, 6, 7, 8, 9, and 10 gram. And also measurement use XRF (X-ray
Fluorescence) Spectrophotometer and continued with comparison of result to CRM (Certivied
Reference Material) as standard to get best composition. Data that has been collected is then
processed with statistics through Two-Way ANOVA test and One Sample Test. From research
result of Al2O3, Fe2O3, SiO2 , and TiO2 and gained that weight affects temperature and flux levels
because of the Two-Way ANOVA test result obtained the real differences, while the composition of
0
the most appropriate is at the 1000 C and flux weight 8 gram, because the result of One Sample
Test on every parameter not different real with CRM as a standard. So this method can be used for
testing a sample of Bauxite.
Keyword : Experiment Design, method of XRF, Two-Way ANOVA, One Sample Test,
Temperature and the weight of flux.
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PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Menindaklanjuti kemajuan teknologi yang ada
saat ini serta semakin tingginya tingkat
persaingan antar perusahaan, maka setiap
perusahaan harus mampu menghasilkan
produk/jasa yang dapat memenuhi keingginan
dan harapan konsumen. Untuk mendapatkan
keunggulan
dalam
bersaing,
maka
perusahaan
perlu
melakukan
suatu
pengembangan
produk/jasa
dengan
menitikberatkan kualitas produk/jasa sesuai
dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Di Indonesia banyak sekali perusahaan
industri yang bergerak dalam industri
manufaktur dan jasa. Perusahaan itu salah
satunya adalah PT ANTAM Tbk, UNIT
GEOMIN. Perusahaan ini bergerak dalam
bidang jasa eksplorasi dan analisis. Misi
utama UNIT GEOMIN adalah sebagai ujung
tombak PT ANTAM Tbk. Khususnya dalam
eksplorasi untuk mencari dan menemukan
cadangan baru (New discovery) komoditi
mineral. Sasaran komoditi mineral adalah
Emas dan Nikel, tanpa mengabaikan komoditi
mineral lainnya
yang tentunya akan
ditentukan oleh perkembangan teknologi abad
21.
Dalam usaha bisnisnya perusahaan ini terus
melakukan dan menciptakan terobosan dalam
segala bidang yaitu manajemen, kualitas,
teknologi dan hal – hal lain yang mendukung
perusahaan ini untuk menjadi perusahaan
yang berkembang pesat dan kuat dalam
usaha jasa eksplorasi dan analisis.
Salah satu contohnya yaitu melakukan
continuous improvement dengan melakukan
beberapa eksperimen yang akan menunjang
kinerja perusahaan. Eksperimen merupakan
suatu tindakan atau pengamatan khusus yang
dilakukan untuk menguji atau menguatkan
pendapat yang diduga kebenaranya untuk
menemukan beberapa pengaruh yang belum
diketahui.
Pengertian
perancangan
eksperimen adalah suatu prosedur (langkahlangkah lengkap) yang perlu diambil sebelum
eksperimen dilakukan agar data yang
semestinya diperlukan dapat diperoleh,
sehingga analisis dan kesimpulan secara
objektif dapat dilakukan. Prinsip dalam
perancangan eksperimen diantaranya adalah
replikasi, pengacakan, dan kontrol lokal.
Laboratorium Kimia merupakan sarana
penunjang
di UNIT
GEOMIN
dalam
melakukan eksplorasi untuk menemukan
sumber cadangan baru. Laboratorium Kimia
bertugas untuk melakukan pengujian pada
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sampel-sampel yang telah dieksplorasi yaitu
sampel batuan Nikel, batuan Emas, dan
batuan
Bauksit.
Untuk
mendukung
percepatan
penemuan
cadangan
Laboratorium harus mempercepat hasil
pengujian terhadap sampel batuan tersebut.
Salah satu proses pengembangan yang
dilakukan oleh laboratorium PT ANTAM Tbk,
UNIT GEOMIN adalah dengan menciptakan
suatu pengembangan metode pengujian yang
lebih cepat. Metode yang akan dikembangan
salah satunya pada pengujian sampel batuan
Bauksit,
karena
masih
menggunakan
pelarutan dengan asam yang membutuhkan
waktu sangat lama, karena masih dilakukan
lagi pengujian satu per satu terhadap unsurunsur yang akan diketahui. Sebagai
pengganti pelarutan maka akan dilakukan
peleburan dengan menggunakan fluks.
Fluks merupakan bahan campuran Litium
Meta Borat dan Litium Tetra Borat yang
berfungsi untuk melarutkan mineral-mineral
dengan meleburnya pada suhu tinggi. Dengan
peleburan menggunakan fluks ini, maka
pengujian terhadap unsur-unsur yang akan
diketahui dapat dilakukan sekaligus dengan
menggunakan alat XRF (X-Ray Fluorescence).
Selain fluks suhu juga sangat berpengaruh di
dalam
melakukan
peleburan
untuk
mendapatkan hasil yang bagus.
Untuk mendapatkan pengujian yang lebih
sesuai dan seberapa baik metode peleburan
tersebut, maka perlu dilakukan suatu
perancangan eksperimen terhadap variabel
suhu dan berat fluks yang dipakai. Parameter
ukur yang digunakan dalam perancangan
eksperimen ini adalah unsur-unsur dalam
batuan Bauksit yaitu Al2O3, Fe2O3, SiO2 dan
TiO2. Dengan menggunakan suatu standard
maka dapat diketahui seberapa jauh nilai
pengukuran melenceng dari standard atau
seberapa besar kesalahan yang dihasilkan.
Standard yang digunakan adalah CRM
(Certivied Reference Material). CRM adalah
suatu sampel standar yang diketahui
kadarnya yang telah diuji di berbagai
Laboratoium dan diakui di dunia. Dari
besarnya kesalahan terhadap CRM tersebut
selanjutnya dilakukan suatu uji hipotesis untuk
mengetahui
komposisi
mana
dalam
perancangan eksperimen tersebut yang dapat
memberikan hasil terbaik.
Dari uraian latar belakang di atas, maka
Penelitian ini ditulis dalam rangka merancang
suatu eksperimen untuk pengembangan
metode yang dilakukan oleh Laboratorium PT
ANTAM Tbk, UNIT GEOMIN.
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1.2
Perumusan Masalah
Pokok permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian tentang perancangan
eksperimen ini, dirumuskan sebagai berikut :
a. Apakah variasi suhu dan variasi berat fluks
mempengaruhi hasil peleburan.
b. Pada berat fluks dan suhu berapa akan
menghasilkan kandungan kadar yang
mendekati CRM.
1.3
Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di
atas, maka tujuan dari penulisan penelitian
mengenai perancangan eksperimen ini adalah
untuk menentukan formulasi terbaik antara
berat fluks dan suhu yang dipakai dalam
peleburan dengan pengukuran menggunakan
alat XRF (X-Ray Fluorescence) yang sesuai
dengan standar yang ada.
1.4
Pembatasan Masalah
Penelitian dilakukan di PT ANTAM Tbk, UNIT
GEOMIN Jakarta Timur. Untuk membatasi
agar permasalahan tidak meluas dan
pembahasan tidak menyimpang dari pokok
permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun
pembatasan masalah yang dilakukan meliputi:
a. Penelitian hanya dilakukan di PT. ANTAM
Tbk, UNIT GEOMIN, dimana perusahaan
ini bergerak dalam bidang jasa eksplorasi
dan analisis.
b. Objek penelitian adalah proses pengujian
batuan Bauksit dengan menggunakan
ANAVA Dua Arah.
c. Tahapan proses yang dilakukan untuk
mendapatkan metode pengujian yang
terbaik adalah melalui suatu perancangan
eksperimen.
d. Perancangan eksperimen dilakukan di
Laboratorium, dengan ekperimen 5 kali
replikasi.
0
e. Peleburan dilakukan pada suhu 950 C 0
1000 C, tetapi hanya dilakukan pada suhu
0
0
950 C dan 1000 C, karena kemampuan
pengatur suhu pada alat Fuse Bead hanya
0
mempunyai interval 50 C.
f. Besarnya kadar pengukuran setiap
parameter adalah suatu nilai ukur yang
akan digunakan dalam analisis.
g. Perancangan
eksperimen
dilakukan
dengan uji ANOVA Dua Arah.

METODOLOGI PENELITIAN
Untuk
merealisasikan
perancangan
eksperimen tersebut, dilakukan langkahlangkah sebagai berikut :
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 Melakukan survey pendahuluan, studi
literatur,
identifikasi masalah dan
perumusan tujuan.
 Melakukan pengumpulan data yang
berupa data profil perusahaan dan data
hasil perancangan eksperimen.
 Pengolahan data dan analisis dengan
menggunakan metode ANOVA Dua Arah
serta dilanjutkan dengan Uji One Sample tTest.
 Kesimpulan dari hasil penelitian

PENGUMPULAN DATA
3.1.
Sejarah Perusahaan
PT Aneka Tambang Tbk. adalah perusahaan
pertambangan dan pengolahan mineral utama
di Indonesia. Didirikan pada pada tanggal 5
juli 1968 sebagai perusahaan negara “PN.
Aneka Tambang “. Ketujuh perusahaan
negara yang tergabung didalam PN. Aneka
Tambang antara lain: PN. Nikel Indonesia, PN.
Tambang Bauksit Indonesia, PN. Logam
Mulia,
Proyek
Penambangan
Intan
Kalimantan Selatan, Perusahaan Tambang
Umum Negara, PN. Tambang Emas Cikotok,
Proyek Emas Logas Pekanbaru,Riau.
Pada tanggal 21 maret 1975, sesuai dengan
keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, status Aneka Tambang berubah
dari Perusahaan Negara menjadi Perseroan
Terbatas “ PT. Aneka Tambang”.
Unit geomin (Geologi dan Mineral) adalah
satu unit PT Aneka Tambang Tbk. yang
berdiri sejak 1 maret 1980 dengan SK Direksi
Nomor 67 dan saat ini berkedudukan di Jl.
Pemuda no. 1 Pulogadung Jakarta Timur.
Baik sejak berdirinya divisi Geologi pada
tanggal 21 Maret 1974, maupun sampai
dengan diresmikannya Unit Geologi pada
tangal 2 April 1980 oleh PT Aneka Tambang,
unit ini didirikan dengan maksud sebagai
suatu usaha untuk menuju kemandirian
perusahaan di bidang geologi dan eksplorasi,
bahkan diarahkan pula pada pelayanan jasa
geologi dan eksplorasi pada pihak III.
Selaras dengan semakin berkembangnya misi,
sasaran, strategi dan kebijaksanaan yang
diembannya sejak berdiri sebgai mana
tertuang pada SK-SK Direksi PT. Aneka
Tambang Nomor 54/1974,58/1976,85/1978,
dan 67/1980, sampai dengan saat ini telah
mengalami empat pergantian nama dan
struktur organisasi, mulai dari divisi Geologi,
berubah menjadi Dinas Geologi, berubah lagi
menjadi Divisi Geologi dan kemudian
ditetapkan menjadi Unit Geologi.
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Misi utamanya adalah melaksanakan tugas
dan kegiatan eksplorasi sumber daya mineral
khususnya di lingkungan intern PT Aneka
Tambang Tbk. Termasuk penanganan segala
aspek
yang
terkait,
disamping
juga
mengemban tugas untuk memasarkan jasa
eksplorasi kepada pihak III nasional dan asing,
sesuai dengan rencana kerja, anggaran biaya
dan standar kualitas hasil kerja yang telah
disetujui oleh Direksi PT Aneka Tambang Tbk.
Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan
misi, dan mengimplementsaikan strategi
perseroan, dianggap perlu menyesuaikan
susunan organsasi Unit Geologi, maka sesuai
dengan keputusan Direksi PT. Aneka
Tambang Tbk. nomor: 258a.k/0251/DAT/2000
Unit Geologi diubah namanya menjadi Unit
Geomin.
Unit Geomin adalah suatu unit bisnis strategis
yang menjadi bagian dari unsur pelaksana
dalam organisasi PT Aneka Tambang Tbk.
Tugas pokok Unit Geomin adalah mengelola
dan mengembangkan usaha jasa eksplorasi,
usaha mencari cadangan baru dan usaha
jasa penambangan berdasarkan prinsipprinsip bisnis untuk menghasilkan keuntungan
dan manfaat menurut tolak ukur yang
ditetapkan oleh direksi.
Misi utama unit Geomin adalah sebagai ujung
tombak PT. Aneka Tambang Tbk. khususnya
dalam eksplorasi untuk mencari dan
menemukan cadangan baru (New discovery)
komoditi mineral. Sasaran komoditi mineral
adalah Emas dan Nikel, tanpa mengabaikan
komoditi mineral lainnya yang tentunya akan
ditentukan oleh perkembangan teknologi abad
21.
3.2

Gb. (2) Mesin Pencampur/mixer
2.
Peleburan
Setelah contoh dilakukan penimbangan dan
dimixing dengan menambahkan fluks, maka
contoh akan dilakukan peleburan dengan
menggunakan
alat
peleburan
yang
dinamakan Fuse Bead. Pada proses
peleburan ini dilakukan variasi suhu yaitu 950
0
0
C dan 1000 C. Sehingga contoh siap untuk
dilakukan pengukuran.

Data Penelitian

3.2.1 Ekperimen
Pengujian
Bautuan
Bauksit Dengan XRF
Pengujian batuan bauksit menggunakan alat
XRF ini dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:
1.
Preparasi
Proses preparasi ini mempersiapkan contoh
agar siap untuk dianalisis, antara lain yaitu
penimbangan sampel sebesar 0.8 gram dan
penimbangan fluks dengan menggunakan
timbangan analitik. Pada penimbangan
sampel
dilakukan
berbagai
variasi
penimbangan yaitu mulai dari berat fluks 5
gram, 6 gram, 7 gram, 8 gram, dan 10 gram.
Setelah itu dilakukan pencampuran antara
sampel dan fluks tersebut. Selanjutnya contoh
siap untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu
proses peleburan.
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Gb. (1) Timbangan Analitik

Gb. (3) Mesin Pelebur
3.
Pengukuran
Pada proses pengukuran ini contoh yang
sudah dilebur dan berupa glass bead yang
berbentuk seperti kaca tersebut diukur
dengan menggunakan alat yang dinamakan
XRF
(X-Ray
Fluorescence).
Sehingga
didapatkan parameter kadar yang diinginkan
yaitu kadar Al2O3, Fe2O3, SiO2, dan TiO2.
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KODE
B2
B3
B4
Gb. (4) Spektrofotometer Sinar-X

B5

Tabel (1) Formula Metode Pengujian
KODE FORMULA
0
Metode dengan suhu 950 C dan
A1
penambahan Fluks 5 gram
0
Metode dengan suhu 950 C dan
A2
penambahan Fluks 6 gram
0
Metode dengan suhu 950 C dan
A3
penambahan Fluks 7 gram
0
Metode dengan suhu 950 C dan
A4
penambahan Fluks 8 gram
0
Metode dengan suhu 950 C dan
A5
penambahan Fluks 9 gram
0
Metode dengan suhu 950 C dan
A6
penambahan Fluks 10 gram
0
B1
Metode dengan suhu 1000 C dan

B6

FORMULA
penambahan Fluks 5 gram
0
Metode dengan suhu 1000 C dan
penambahan Fluks 6 gram
0
Metode dengan suhu 1000 C dan
penambahan Fluks 7 gram
0
Metode dengan suhu 1000 C dan
penambahan Fluks 8 gram
0
Metode dengan suhu 1000 C dan
penambahan Fluks 9 gram
0
Metode dengan suhu 1000 C dan
penambahan Fluks 10 gram

3.2.2 Pengukuran Hasil Penelitian
Pengukuran dilakukan dengan alat XRF (XRay Fluorescence). Jenis data yang
terkumpul merupakan hasil kadar dari
parameter uji yang diminta yaitu Al2O3, Fe2O3,
SiO2, dan TiO2. Dari hasil kadar tersebut
selanjutnya dianalisis dan diolah secara
statistik dengan metode ANOVA Dua Arah.
Hasil pengumpulan data mengenai parameter
Al2O3, Fe2O3, SiO2, dan TiO2 dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel (2) Data Hasil Pengujian Terhadap Kadar Al2O3
Replikasi

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

1

43.52

45.03

46.35

47.13

47.82

48.58

45.48

45.94

47.43

48.88

48.90

47.65

2

43.55

45.01

46.36

47.15

47.78

48.55

45.42

45.92

47.39

48.73

48.92

47.67

3

43.56

44.99

46.32

47.11

47.83

48.57

45.50

45.93

47.42

48.79

48.89

47.64

4

43.53

44.97

46.34

47.13

47.83

48.60

45.43

45.89

47.34

48.89

48.95

47.62

5

43.56

44.96

46.31

47.10

47.77

48.58

45.49

45.87

47.38

48.79

48.88

47.69

Replikasi

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

1

6.29

6.57

6.79

6.91

6.97

7.02

6.63

6.75

6.90

7.17

7.23

6.96

2

6.31

6.55

6.80

6.93

6.96

7.00

6.59

6.73

6.89

7.11

7.24

6.98

3

6.32

6.55

6.77

6.90

6.98

7.01

6.64

6.74

6.90

7.13

7.23

6.96

4

6.30

6.54

6.79

6.91

6.98

7.03

6.61

6.72

6.86

7.19

7.26

6.95

5

6.32

6.53

6.76

6.90

6.95

7.02

6.63

6.72

6.87

7.12

7.22

6.99

Tabel (3) Data Hasil Pengujian Terhadap Kadar Fe2O3

Tabel (4) Data Hasil Pengujian Terhadap Kadar SiO2
Replikasi

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

1

12.03

12.30

12.73

13.00

13.05

13.25

12.41

12.68

12.96

13.49

13.58

13.13

2

12.05

12.30

12.74

13.00

13.04

13.24

12.35

12.64

12.95

13.38

13.58

13.12

3

12.08

12.31

12.70

12.98

13.05

13.23

12.42

12.65

12.95

13.48

13.55

13.10

4

12.05

12.28

12.73

12.99

13.08

13.28

12.38

12.63

12.92

13.52

13.60

13.08

5

12.06

12.27

12.70

12.96

13.03

13.26

12.39

12.62

12.91

13.43

13.54

13.15
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Tabel (5) Data Hasil Pengujian Terhadap Kadar TiO2
Replikasi

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

1

1.23

1.34

1.50

1.57

1.61

1.81

1.39

1.46

1.58

1.88

2.00

1.67

2

1.25

1.34

1.50

1.56

1.60

1.80

1.36

1.45

1.58

1.86

1.99

1.65

3

1.28

1.35

1.48

1.54

1.60

1.78

1.40

1.45

1.57

1.87

1.98

1.65

4

1.26

1.32

1.49

1.55

1.62

1.82

1.38

1.44

1.55

1.89

2.02

1.64

5

1.27

1.31

1.47

1.53

1.59

1.81

1.38

1.42

1.54

1.86

1.97

1.69

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
4.1
Analysis Of Variance (ANOVA)
4.1.1 ANOVA Parameter Al2O3
Hasil Pengujian untuk parameter Al2O3 diolah
dengan menggunakan ANOVA dua arah,
berikut adalah data hasil perhitungan ANOVA
dua arah untuk parameter Al2O3 :
Tabel (6) ANOVA Dua Arah Terhadap Kadar
TiO2

Suhu

Sum of
Square

Df

13.85

1

Berat
125.82
Fluks
Interak
12.58
si
Baku
0.05
Galat
Total 152.30

5
5
48

Mean
F Tabel
F
of
5%
1%
Square Hitung
13141.
13.85
4.07 7.27
01
23871.
25.16
2.37 3.48
87
2386.0
2.52
2.37 3.48
0
0.001

Sum of
Square
Suhu
Berat
Fluks
Intera
ksi
Baku
Galat
Total

Df

Mean of
Square

0.46

1

0.46

3.08

5

0.62

0.22

5

0.04

0.01

48

0.000

3.77

59

F
Hitung

1499
.59
2003
.82
139.
89

F Tabel
5%

1%

4.07

7.27

2.37

3.48

2.37

3.48

Berdasarkan ringkasan hasil uji ANOVA di
atas, diperoleh hasil bahwa F Hitung untuk
suhu, berat fluks dan iteraksi > F tabel, maka
H0 ditolak atau berbeda nyata. Sehingga
parameter Fe2O3 dipengaruhi oleh suhu dan
berat fluks, karena nilai F hitung yang lebih
besar dibandingkan dengan F tabel.
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Berdasarkan ringkasan hasil uji ANOVA di
atas, diperoleh hasil bahwa F Hitung untuk
suhu, berat fluks dan iteraksi > F tabel, maka
H0 ditolak atau berbeda nyata. Sehingga
parameter Al2O3 dipengaruhi oleh suhu dan
berat fluks, karena nilai F hitung yang lebih
besar dibandingkan dengan F tabel.
4.1.2 ANOVA Parameter Fe2O3
Hasil Pengujian untuk parameter Fe2O3 diolah
dengan menggunakan ANOVA dua arah,
berikut adalah data hasil perhitungan ANOVA
dua arah untuk parameter Fe2O3 :
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Tabel (7) ANOVA Dua Arah Terhadap Kadar
Fe2O3

4.1.3 ANOVA Parameter SiO2
Hasil Pengujian untuk parameter SiO2 diolah
dengan menggunakan ANOVA dua arah,
berikut adalah data hasil perhitungan ANOVA
dua arah untuk parameter SiO2 :
Tabel (8) ANOVA Dua Arah Terhadap Kadar
SiO2
Sum
Of
Square
Suhu
Berat
Fluks
Intera
ksi
Baku
Galat
Total

Df

Mean of F
Square Hitung

1.30

1

1.30

10.00

5

2.00

0.70

5

0.14

0.03

48

0.001

12.03

59

1925
.55
2970
.15
207.
39

F Tabel
5%

1%

4.07

7.27

2.37

3.48

2.37

3.48
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Berdasarkan ringkasan hasil uji ANOVA di
atas, diperoleh hasil bahwa F Hitung untuk
suhu, berat fluks dan iteraksi > F tabel, maka
H0 ditolak atau berbeda nyata. Sehingga
parameter SiO2 dipengaruhi oleh suhu dan
berat fluks, karena nilai F hitung yang lebih
besar dibandingkan dengan F tabel.
4.1.4 ANOVA Parameter TiO2
Hasil Pengujian untuk parameter TiO2 diolah
dengan menggunakan ANOVA dua arah,
berikut adalah data hasil perhitungan ANOVA
dua arah untuk parameter TiO2 :
Tabel (9) ANOVA Dua Arah Terhadap Kadar
TiO2
Sum of
Mean of F
Df
Square
Square Hitung
Suhu
Berat
Fluks
Inter
aksi
Baku
Galat
Total

0.33

1

0.33

1.97

5

0.39

0.47

5

0.09

0.01

48

0.000

2.79

59

1161
.68
1376
.70
324.
44

F Tabel
5%

1%

4.07

7.27

2.37

3.48

2.37

3.48

KESIMPULAN
Pada penelitian yang dilakukan mengenai
perancangan eksperimen pengujian bauksit
dengan
menggunakan
alat
X-Ray
Fluorescence dapat disimpulkan bahwa :
a. Dari hasil pengujian dengan menggunakan
ANOVA dua arah, bahwa semua
parameter Al2O3, Fe2O3, SiO2, dan TiO2
memiliki perbedaan nyata antara suhu dan
berat fluks karena semua parameter
tersebut mempunyai nilai F hitung > dari F
tabel.
Sehingga
hasil
pengujian
dipengaruhi dari suhu dan penimbangan
fluks.
b. Dari hasil pengujian dengan menggunakan
One Sample Test Two Tail, bahwa pada
sampel B4 semua parameter Al2O3, Fe2O3,
SiO2, dan TiO2 tidak berbeda nyata dengan
CRM dengan nilai signifikansi/probabilitas
> 0.025. Sehingga komposisi pada formula
B4 dapat dipakai sebagai metode
pengujian sampel Bauksit yaitu pada
0
formulasi suhu 1000 C dan berat fluks 8
gram.

DAFTAR PUSTAKA
Berdasarkan ringkasan hasil uji ANOVA di
atas, diperoleh hasil bahwa F Hitung untuk
suhu, berat fluks dan iteraksi > F tabel, maka
H0 ditolak atau berbeda nyata. Sehingga
parameter TiO2 dipengaruhi oleh suhu dan
berat fluks, karena nilai F hitung yang lebih
besar dibandingkan dengan F tabel.
4.2
One Sample Test
Hasil pengujian One Sample t-Test ini
dibandingkan terhadap CRM (Certivied
Reference Material) menggunakan software
SPSS dengan tingkat kepercayaan 95% dan
tingkat
ketelitian
5%
serta
dengan
menggunakan two tail. Sehingga dengan
melihat nilai probabilitas/tingkat signifikanya
0.025.
Nilai
0.025
didapat
karena
menggunakan
signifikansi
5%
dan
menggunakan two tail jadi 0.05/2 = 0.025.
Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa
hanya sampel B4 (perlakuan dengan suhu
0
1000 C dan penimbangan fluks 8 gram) yang
mempunyai nilai signifikan/probabilitas >
0.025. Pada parameter Al2O3 didapatkan nilai
probabilitas 0.625, pada parameter Fe2O3
didapatkan nilai probabilitas 0.807, pada
parameter SiO2 didapatkan nilai 0.291, dan
pada parameter TiO2 didapatkan nilai 0.284.
Sehingga sampel B4 pada semua parameter
tidak berbeda dengan CRM.
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PERANCANGAN BAHAN ACUAN STANDAR UNTUK
PENGUJIAN BAHAN BAKU PADA LABORATORIUM
KIMIA PT NUTRIFOOD INDONESIA SEBAGAI SYARAT
PENERAPAN SISTEM ISO 17025:2008
Ir. Muchtar Darmawan, M.T., Mety Andriyanti
Jurusan Teknik Industri - Fakultas TeknikUniversitas Pancasila
muchtar_darmawan@yahoo.com dan mety.andriyanti@gmail.com
Abstrak
Bahan Acuan Bersertifikat atau biasa disebut Certified Reference Material (CRM) adalah suatu
bahan acuan primer yang nilai dari sifat-sifatnya telah ditetapkan dan disertifikasi oleh badan
sertifikasi. Bahan Acuan Bersertifikat ini digunakan untuk mengontrol bahwa suatu laboratorium
telah bekerja dengan benar. Bahan Acuan Bersertifikat yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi
Internasional adalah sulit didapatkan dan mahal harganya, oleh karena itu perlu dilakukan usaha
bagaimana membuat Bahan Acuan Standar yang kita rancang sendiri (dikenal dengan istilah InHouse Standard) untuk mengganti Bahan Acuan Bersertifikat tersebut. Makalah ini ditulis dalam
rangka melakukan perancangan Bahan Acuan Standar (BAS) untuk pengujian bahan baku pada
Laboratorium Kimia Nutrifood Indonesia (NFI). Bahan acuan standar yang telah dirancang adalah
instant WPC 22-00 sebagai BAS protein tinggi, instant skim 04-00 sebagai BAS protein menengah,
lemak rendah dan kalsium, creamer 17-00 sebagai BAS lemak tinggi, dan coklat powder 03-00
sebagai BAS lemak menengah. Perancangan yang dilakukan meliputi pengujian homogenitas BAS,
pengujian stabilitas kadar protein, lemak dan kalsium yang ada didalam BAS, serta pengujian
banding antar laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh BAS bersifat homogen
dan stabil serta berdasarkan hasil pengujian banding antar laboratorium menunjukkan bahwa
kinerja Laboratorium Kimia NFI tidak berbeda nyata dengan tujuh laboratorium lainnya. Adapun
hasil perancangan BAS yang diperoleh adalah sebagai berikut : (a) Untuk instant WPC 22-00
mengandung kadar protein tinggi sebesar 73,71% dengan standar deviasi 0,533%. (b) Untuk
instant skim 04-00 mengandung kadar protein menengah sebesar 31,96% dengan standar deviasi
sebesar 0,093%, mengandung kadar lemak rendah sebesar 1,05% dengan standar deviasi
0,021% dan mengandung kadar kalsium sebesar 1,85% dengan standar deviasi 0,018%. (c)
Untuk bahan acuan standar creamer 17-00 mengandung kadar lemak tinggi 31,34% dengan
standar deviasi sebesar 0,142% (d) Untuk bahan acuan standar coklat powder 03-00 mengandung
kadar lemak menengah sebesar 11,16% dengan standar deviasi sebesar 0,015%.
Kata Kunci : Bahan Acuan Bersertifikat, Bahan Acuan Standar, Uji Homogenitas, Uji Stabilitas,
Uji Banding Kinerja Laboratorium.
Abstract
Certified Reference Materials or so-called Certified Reference Material (CRM) is a primary
reference material that the value of its properties have been determined and certified by the
certification board. Certified reference material is used to control that a laboratory has been
working properly. Certified Reference Materials issued by the International Accreditation
Committee are difficult to obtain and expensive, therefore it is necessary to attempt how to create a
Standard Reference Materials which we designed ourselves (known as In-House Standard) to
replace the Certified Reference Materials. This paper was written in order to carry out the design of
Bahan Acuan Standar (BAS) for testing raw materials in Indonesia Nutrifood Chemical Laboratory
(NFI). Bahan Acuan Standarthat have been designed is instant WPC 22-00 as a high protein BAS,
instant skim BAS 04-00 as intermediate protein, low fat and calcium, creamer 17-00 as BAS high
fat, and cocoa powder 03-00 as fat BAS medium. The design was conducted on the BAS
homogeneity testing, stability testing levels of protein, fat and calcium present in the BAS, and
interlaboratory comparison testing. The test results showed that the entire BAS is homogeneous
and stable and based on the results of interlaboratory comparison testing shows that the
performance of the Laboratory of Chemical NFI not significantly different with seven other
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laboratories. The BAS design results obtained are as follows: (a) For instant WPC 22-00 contains a
high protein content of 73.71% with a standard deviation of 0.533%. (B) For instant skim 04-00
containing the medium protein content of 31.96% with a standard deviation of 0.093%, containing
low fat content of 1.05% with a standard deviation of 0.021% and containing calcium levels of
1.85% with a standard deviation of 0.018%. (C) For the standard reference materials creamer
containing high levels of fat 17-00 31.34% with a standard deviation of 0.142% (d) For the standard
reference materials cocoa powder 03-00 containing medium fat of 11.16% with a standard
deviation of 0.015%.
Keywords : Certified Reference Materials, Standard Reference Materials, Test of Homogeneity,
Stability Test, Test of Comparison Laboratory Performance
PENDAHULUAN
Laboratorium
PT
Nutrifood
Indonesia
merupakan
salah
satu
bagian
dari
perusahaan
yang
peranannya
sangat
menentukan dalam proses pengendalian dan
penjaminan mutu dari bahan baku hingga
produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Salah satu parameter pengujian yang penting
dalam bahan baku susu adalah pengujian
kadar lemak, kadar protein serta kadar
kalsium. Instant Skim, Instant WPC, Creamer
dan Coklat merupakan komoditi bahan yang
sangat sering dan rutin dianalisa serta diuji di
Laboratorium Kimia NFI. Hal ini disebabkan
karena bahan-bahan tersebut merupakan
bahan baku utama yang digunakan dalam
pembuatan susu bubuk.
Berdasarkan sistem ISO 17025:2008,dalam
suatu proses pengujian laboratorium maka
laboratorium tersebut harus menggunakan
bahan acuan bersertifikat yang dapat
tertelusur ke standar internasional.Bahan
acuan bersertifikat adalah suatu bahan acuan
primer yang nilai dari salah satu atau lebih
sifat-sifatnya
telah
ditetapkan
dengan
prosedur teknis yang valid. Selanjutnya tiaptiap nilai tersebut akurasinya memiliki
ketertelusuran dan kepastian dengan tingkat
kepercayaan tertentu dan disertifikasi oleh
badan sertifikasi. Bahan acuan bersertifikat ini
digunakan untuk kontrol bahwa laboratorium
telah bekerja dengan benar.
Dengan meningkatnya permintaan produk
dipasaran, hal ini berakibat langsung terhadap
banyaknya pengujian bahan baku yang akan
digunakan.
Perkembangan
permintaan
pengujian dapat dilihat pada Gambar 1. yang
menggambarkan grafik permintaan pengujian
kimia yang semakin meningkat setiap
semesternya. Perkembangan permintaan
pengujian ini menyebabkan kebutuhanakan
bahan acuan bersertifikat menjadi meningkat.
Mengingat bahan acuan bersertifikat ini
sulitdiperoleh dan harganya yang sangat
mahal serta masalah pengadaan yang
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menyita
waktu
maka hal ini akan
menyebabkan leadtime analisis menjadi
mundur. Oleh karena itu perlu dilakukan
perancangan serta penetapan bahan acuan
standar yang dirancang sendiri untuk
pengujian internal di Laboratorium Kimia NFI
sebagai pengganti bahan acuanstandar yang
bersertifikat. Bahan acuan standar yang
dirancang sendiri ini biasa dikenal dengan
istilah in house standard. Harga bahan
acuan bersertifikat atau Certified Reference
Material (CRM) yang digunakan oleh
laboratorium untuk melakukan pengujian
kadar protein, kadar lemak, dan kadar kalsium
dapat dilihat pada Tabel 1. Pada tabel
tersebut juga terlihat harga penggunaan
masing-masing CRM untuk satu kali
pengujian kadar yang diinginkan.

Gambar 1. Grafik Rekapitulasi Permintaan
Analisis Laboratorium Tahun 2012-2014
(Sumber: Data Internal Laboratorium Kimia
PT NFI, 2014)
Tabel 1. Daftar Harga Certified Reference
Material (CRM)
Gramasi
Harga/ Harga/
CRM
Harga Konversi
(g)
gram analisa
Standar 100 $ 79,Rp.
Rp.
Rp.
Protein
60
1.034.800 10.348 5.174
Standar 100 $ 153,Rp.
Rp.
Rp.
Lemak
50
1.995.500 19.955 24.944
Standar 100 $ 42,Rp.
Rp.
Rp.
Kalsium
30
549.900 5.499 2.750
(Sumber: Sigma Aldrich, 2013)
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Proses perancangan bahan acuan standar
yang akan dilakukan meliputi rencana
penentuan
bahan
acuan
standar,
ujihomogenitas dan stabilitas bahan acuan
standar, dan uji banding kinerja laboratorium
serta pembuatan laporan akhir yang
menjelaskan nilai prosentase parameter uji
dari masing-masing bahan acuan standar.
Diharapkan dengan penggunaan bahan
acuan standar yang dibuat secara internal di
laboratorium, hal ini dapat memberikan
jaminan mutu hasil pengujian yang dapat
dipertanggungjawabkan dengan biaya yang
relatif lebih murah. Adapun parameter bahan
uji yang akan dibuat bahan acuan standarnya
adalah kadar protein (tinggi dan menengah),
kadar lemak (tinggi, menengah dan rendah),
dan kadar kalsium yang ada di dalam suatu
bahan baku.

METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan untuk
melakukan perancangan dilakukan dengan
tahapan seperti terlihat pada Gambar 2.
berikut.

Gambar 2. Diagram Metodologi Penelitian

PENGUMPULAN DATA
Pengelompokan data berbagai jenis bahan
baku yang digunakan untuk produksi susu
menjadi langkah awal pengumpulan data
untuk menentukan bahan baku apa yang
dapat digunakan sebagai bahan acuan
standar untuk kadar protein tinggi, kadar
protein menengah, kadar lemak tinggi, kadar
lemak menengah, kadar lemak rendah, serta
kadar kalsium. Dari pengelompokan bahan
baku yang dilakukan dipilih bahan baku
instant WPC 22-00 sebagai bahan acuan
standar kadar protein tinggi, instant skim 0400 sebagai bahan acuan standar kadar
protein menengah, kadar lemak rendah serta
kadar kalsium, creamer 17-00 sebagai bahan
acuan standar kadar lemak tinggi, dan yang
terakhir adalah coklat powder 03-00 sebagai
bahan acuan standar kadar lemak menengah.
Pertimbangan pemilihan bahan acuan standar
diatas yaitu memiliki matrik yang hampir sama
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dengan sampel yang akan diuji serta
kemudahan dalam mendapatkan bahan.
Data untuk uji homogenitas diperoleh dengan
melakukan pengujian terhadap 10 sampel
(kemasan) yang diambil secara acak dan
kemudian dilakukan pengujiankadar protein,
kadar lemak dan kadar kalsium, masingmasing diulang sebanyak 3 kali dari setiap
kemasannya sehingga diperoleh 30 data
seperti disajikan pada Tabel 2 – Tabel 7
dibawah ini:

Tabel 5. Data Untuk Uji Homogenitas Kadar
Lemak Menengah Coklat Powder 03-00

Tabel 2. Data Untuk Uji Homogenitas Kadar
Protein Tinggi Instant WPC 22-00
Tabel 6.Data Untukl Uji Homogenitas Kadar
Lemak Rendah Instant Skim 04-00

Tabel 3. Data Untuk Uji Homogenitas Kadar
Protein Menengah Instant Skim 04-00
Tabel 7.Data Untuk Uji Homogenitas Kadar
Kalsium Instant Skim 04-00

Tabel 4.Data Untukl Uji Homogenitas Kadar
Lemak Tinggi Creamer 17-00
Data untuk uji stabilitas diperoleh dari
pengujian kadar protein, kadar lemak, dan
kadar kalsium pada masing-masing bahan
setelah
satu
bulan
dari
pengujian
sebelumnya (Tabel 2 s/d Tabel 7). Data
diambil secara acak dan dilakukan pengujian
sebanyak 2 kali (A dan B) dari setiap
kemasannya. Pada Tabel 8 dibawah ini dapat
dilihat rekap data untuk uji stabilitas semua
bahan acuan standar:
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Tabel 8. Data Hasil Pengukuran Kadar
Setelah Satu Bulan

Tabel 11.Data Untuk Banding Kadar Lemak
Tinggi Creamer 17-00

Tabel 12. Data Untuk Uji Banding Kadar
Lemak Menengah Coklat Powder 03-00

Sedangkan data untuk uji banding kinerja
laboratorium
diperoleh
dengan
mengumpulkan data uji banding dari tujuh
laboratorium eksternal, seperti tercantum
pada Tabel 9 s/d Tabel 14 dengan kode Lab
1 adalah untuk Laboratorium Kimia PT NFI.
Tabel 9. Data Untuk Uji Banding Kadar
Protein Tinggi Instant WPC 22-00

Tabel 10. Data Untuk Uji Banding Kadar
Protein Menengah Instant Skim 04-00
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Tabel 13.Data Untuk Uji Banding Kadar
Lemak Rendah Instant Skim 04-00

Tabel 14.Data Untuk Uji Banding Kadar
Kalsium Instant Skim 04-00
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PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
Pemastian Kompetensi Sumber Daya
Laboratorium
Pemastian
kompetensi
sumber
daya
laboratorium
dibuktikan
dengan
telah
terakreditasinya Laboratorium Kimia NFI oleh
badan
akreditasi
nasional
sebagai
laboratorium penguji untuk jenis pengujian
kadar proksimat dan juga kalsium pada bahan
baku susu. Dengan demikian dapat dipastikan
bahwa Laboratorium Kimia NFI layak untuk
melakukan perancangan bahan acuan
standar secara mandiri.
Uji Keseragaman dan Kecukupan Data
Perhitungan uji keseragaman data dilakukan
dengan tingkat ketelitian 5% dan tingkat
keyakinan 95% dan hanya dilakukan pada
data hasil uji homoginitas.Untuk mengetahui
data seragam atau tidak maka masing-masing
data hasil uji homogenitas pada bahan acuan
standar dibuatkan peta kendali yang
menetapkan Batas Kontrol Atas (BKA) dan
Batas Kontrol Bawah (BKB). Dari hasil uji
keseragaman data didapatkan bahwa semua
data hasil pengujian masuk dalam batas
kontrol sehingga didapatkan data yang
seragam. Dari hasil pengujian kecukupan
data untuk setiap pengujian homogenitas
dapat
disimpulkan
data
yang
telah
dikumpulkan
telah cukup atau mewakili
populasi.
Uji Homogenitas Bahan Acuan Standar
Uji homogenitas perlu dilakukan sebelum
pengujian yang lainnya. Hal ini dikarenakan
untuk menguji apakah keseluruhan isi dalam
bahan acuan standar tersebut memiliki
kandungan
kadar
yang
relatif
sama
(homogen).
Pengolahan
data
untuk
melaksanakan pengujian homogenitas bahan
acuan standar dilakukan dengan metode
ANOVA yaitu menguji hipotesis apakah
rataan populasi yang satu sama dengan
rataan populasi kelompok lainnya (lebih dari
dua populasi),dimana jika nilai F hitung
kurang dari nilai F tabel maka H0 diterima dan
dapat diasumsikan bahwa bahan acuan
standar homogen.
Sebagai contoh, berikut ditunjukkan metoda
ANOVA untuk menguji apakah kandungan
kadar protein tinggi pada bahan baku
Instan WPC 22-00 bersifat homogen atau
tidak.
Hipotesis :
(ada 10 sampel)
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untuk suatu i dan k
.................... (Rumus-1)

Hasil perhitungan ANOVA dapat dilihat pada
Tabel 15 s/d Tabel 17
Tabel 15. Pengolahan Data Dalam ANOVA
(Uji Homogenitas Kadar Protein Tinggi Instant
WPC 22-00)

Sumber data : Tabel 2.A, B, C : Ulangan
pengujian
Tabel 16. Perhitungan Jumlah Kuadrat (SS)
Dalam ANOVA (Uji Homogenitas Kadar
Protein Tinggi Instant WPC 22-00)
Jumlah
Keterangan
Kuadrat
Penggunaan Rumus
(SumSquare)
Rumus 4.
SS
10,04
b

SSw

14,71

Rumus 5.

SSt

24,75

SSb + SSw

Tabel 17. Ringkasan ANOVA (Uji
Homogenitas Kadar Protein Tinggi Instant
WPC 22-00)
Sumbe
r
Variasi

SS

Antar
Kelompok 10,04
(between)
Di dalam
14,7
Kelompok
1
(within)
24,7
Total
5

Ringkasan ANOVA
D
MS
Fuji
f
9

1,11582
6

2
0

0,73548
3

1,51713
2

Ftab
2,3
9

2
9

Df = Degree of Fredom, MS = Mean of Sum
Square
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Dengan cara yang sama dapat dilakukan
ANOVA pada bahan acuan standar yang lain.
Hasilnya disajikan pada Tabel 18.
Tabel 18. Rekap Nilai F Hitung Uji
Homogenitas Bahan Acuan Standar
Bahan Acuan
Fhit
Ftab
Ket
Standar
Instant WPC 2200 untuk kadar
1,517
protein tinggi
Instant Skim 0400 untuk kadar
2,388
protein
menengah
Creamer 17-00
untuk kadar
0,747
lemak tinggi
Fhit<Ftab
2,39
Coklat Powder
03-00 untuk
1,395
kadar lemak
menengah
Instant Skim 0400 untuk kadar
0,949
lemak rendah
Instant Skim 0400 untuk kadar
1,795
kalsium
Sumber data : Tabel 2 s/d Tabel 7
Rumus-rumus yang digunakan
mengolah data ANOVA adalah
berikut :
∑

didalam
sebagai

....................................(Rumus-2)
........................(Rumus-3)

saat pengujian homogenitas satu bulan
sebelumnya. Setelah terbukti sama maka
dapat disimpulkan bahan acuan standar
tersebut stabil. Pengolahan data terhadap
hasil pengujian stabilitas bahan acuan standar
dilakukan dengan menggunakan metode
statistik uji beda antara dua rata-rata. Uji ini
membandingkan nilai T hitung dengan nilai T
tabel dimana jika nilai T hitung kurang dari T
tabel maka H0 diterima, jadi bahan acuan
standar dapat disimpulkan stabil.
Hipotesis:
H0 : µ1- µ2 = 0
H1 : µ i
.......................(Rumus-9)

..........(Rumus-10)
S1 = Simpangan Baku sampel 1 dan S2 =
Simpangan Baku sampel 2
Dimana: ̅ adalah rata-rata kadar bahan
acuan standar pada uji homogenitas satu
bulan sebelumnya, ̅ adalah rata-rata uji
kadar bahan acuan standar satu bulan
setelah disimpan,
adalah banyaknya data
uji homogenitas kadar bahan acuan standar
satu bulan sebelumnya dan
adalah
banyaknya data uji kadar bahan acuan
standar satu bulan setelah disimpan.Dengan
mengolah data Tabel 2 s/d Tabel 7 dan Tabel
8, maka rekapitulasi hasil uji disajikan pada
Tabel 19.
Tabel 19. Rekapitulasi Hasil Uji Stabilitas
Bahan Acuan Standar

.....(Rumus-4)
............(Rumus-5)
..................................(Rumus-6)
..................................(Rumus-7)
Dfb = k -1 ; Dfw = N – k....................(Rumus-8)

Uji Stabilitas Bahan Acuan Standar
Uji stabilitas dilakukan untuk menguji apakah
bahan acuan standar yang telah disimpan
selama satu bulan masih tetap memiliki
persentase kandungan kadar protein, kadar
lemak serta kadar kalsium yang sama dengan
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Dari hasil uji menunjukkan bahwa semua
bahan acuan standar bersifat stabil karena
tidak ada perbedaan kadar antara sebelum
dan sesudah disimpan selama satu bulan
(Thitung< Ttabel).
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Uji Banding Laboratorium
Uji
banding
laboratorium
merupakan
serangkaian
kegiatan
pengujian
untuk
mengidentifikasi unjuk kerja laboratorium
dalam melakukan suatu analisis pengujian
untuk parameter tertentu dalam suatu sampel.
Uji banding ini biasanya dilakukan dengan
minimal tujuh laboratorium eksternal yang
telah terakreditasi oleh ISO 17025 : 2008.
Hasil perolehan prosentase kadar protein,
lemak dan kalsium dari ketujuh laboratorium
yang lain dikumpulkan dan dihitung (Lihat
kembali data pada Tabel 9 s/d Tabel 14).
Kode Lab 1 adalah untuk Laboratorium Kimia
PT NFI, sedangkan Kode Lab 2 s/d 8 adalah
untuk tujuh laboratorium yang lain.
Uji banding antar laboratorium dilakukan
untuk menguji apakah hasil pengukuran yang
dilakukan masing-masing laboratorium dapat
dianggap sama atau tidak. Metoda uji yang
digunakan adalah metoda ANOVA seperti
yang telah dilakukan pada uji homoginitas.
Dalam hal ini ada delapan kelompok
(laboratorium)
dengan
masing-masing
kelompok dilakukan pengukuran sebanyak
empat. Hasil rekapitulasi pengujian disajikan
pada Tabel 20.
Tabel 20. Rekapitulasi Hasil Uji Banding Antar
Laboratorium Bahan Acuan Standar

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa
kedelapan laboratorium untuk kesemua kadar
yang diuji mempunyai unjuk kerja yang sama
karena semua Fuji< Ftabel yang berarti kiterima
Ho.
Sertifikat Kadar Bahan Acuan Standar
Setelah
semua
parameter
pengujian
dilakukan maka nilai kadar protein, kadar
lemak dan kadar kalsium masing-masing
bahan acuan dapat ditetapkan dan hasilnya
dapat dilihat pada Tabel 21.
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Tabel 21. Rekapitulasi Prosentase Kadar
Bahan Acuan Standar

*) Hasil perhitungan dengan menggunakan
data Tabel 2 s/d Tabel 7

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan analisa yang
dilakukan terhadap perancangan bahan
acuan standar untuk pengujian bahan baku
pada Laboratorium Kimia PT Nutrifood
Indonesia sebagai syarat penerapan sistem
ISO 17025:2008, dapat ditarik kesimpulan:
1. Berdasarkan pengelompokan bahan
baku yang digunakan dalam kegiatan
produksi PT NFI, maka dipilih bahan
acuan standar instant WPC 22-00 untuk
parameter pengujian kadar protein tinggi,
instant skim 04-00 untuk parameter
pengujian kadar protein menengah,
kadar lemah rendah serta kadar kalsium,
creamer
17-00
untuk
parameter
pengujian kadar lemak tinggi, serta
cokelat powder 03-00 sebagai bahan
acuan standar terhadap parameter
pengujian kadar lemak menengah.
2. Berdasarkan hasil uji ANOVA satu arah
yang dilakukan secara internal dapat
dinyatakan bahwa seluruh bahan acuan
standar yang dibuat bersifat homogen.
3. Berdasarkan
hasil
uji
stabilitas
menggunakan uji beda dua rataan yang
dilakukan terhadap seluruh bahan acuan
standar yang digunakan maka dapat
dinyatakan bahwa seluruh bahan acuan
standar bersifat stabil dan tidak berubah
seiring perubahan waktu.
4. Berdasarkan hasil uji banding antar
delapan laboratorium dapat disimpulkan
bahwa
kinerja
atau
unjuk
kerja
laboratorium kimia NFI tidak berbeda
nyata dengan ke-tujuh laboratorium
lainnya sehingga kinerja laboratorium
kimia NFI dapat dinyatakan baik dan
telah sesuai.
5. Seluruh data hasil pengujian bahan
acuan standar dinyatakan cukup dan
seragam.
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6.

Nilai Kadar Bahan Acuan Standar yang
diperoleh dan Simpangan Baku-nya
dapat diperiksa kembali pada Tabel 21.

SARAN
1.

2.

Penelitian
ini
tidak
mencakup
perhitungan biaya yang dapat dihemat
dengan digunakannya Bahan Acuan
Standar yang dibuat sendiri sebagai
pengganti CRM yang harganya mahal.
Oleh karena itu disarankan untuk
diadakan penelitian lanjutan yang akan
menghitung penghematan biaya ini.
Uji stabilitas perlu dilakukan setiap
bulannya untuk mengetahui sejauh mana
kadar bahan acuan standar masih dapat
diterima dan menjamin kestabilan bahan
acuan tersebut dengan membandingkan
rata-rata hasil pengujian setiap bulannya.
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EVALUASI BIAYA PRODUKSI
DENGAN PENDEKATAN METODE ABC
Yan Kurniawan
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Abstrak
Evaluasi biaya produksi menunjukkan adanya distorsi laporan biaya produksi. Distorsi ini
menyebabkan suatu produk menjadi overcosted atau undercosted. Produk yang overcosted
seolah-olah mensubsisi produk yang undercosted sehingga terjadi subsidi silang. Distorsi harga
pokok produksi yang terjadi pada produk tepung tapioka adalah sistem konvensional sebesar
24.584,4 sedang sistem ABC 31.086,95 jadi selisihnya 6.502,55 (20,9) % undercosted, sementara
pada produk tepung Aci Asia sebesar 24.584,4 sedang sistem ABC 22.080,78 jadi selisihnya
2.503,61 (11,3 %) overcosted.
Kata kunci: metode ABC, biaya produksi

PENDAHULUAN
Persediaan barang merupakan komponen
yang sangat penting yang harus tersedia agar
proses produksi bisa berjalan lancar. Apabila
persediaan
dikendalikan
terlalu
besar
mengakibatkan timbulnya dana menganggur
yang cukup besar (dana tertanam dalam
persediaan), meningkatnya biaya simpan dan
resiko kerusakan barang yang lebih besar.
Sebaliknya, jika persediaan terlalu sedikit
mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan
persediaan (Stock Out). Setiap perusahaan
yang bergerak di bidang industri manufaktur
memerlukan bahan baku yang menunjang
jalannya proses produksi perusahaan yang
bersangkutan,
sehingga
pengendalian
persediaan menjadi hal yang cukup penting.
Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa untuk
kegiatan operasi dari suatu perusahaan
memerlukan
pengendalian
persediaan
barang. Dengan menggunakan pendekatan
metode ABC diharapkan dapat dilakukan
pengelolaan
persediaan
barang
pada
perusahaan. Serta dapat, mengelompokkan
persediaan barang dengan analisisnya juga
dapat
mengetahui strategi persediaan
barang, dari barang yang tidak laku menjadi
laku dengan cara pengelompokan kelas
persediaan barang dengan analisis ABC.
STUDI PUSTAKA
Sistem ABC
Dalam perkembangan dunia industri pada
saat ini, telah terjadi pergeseran dalam
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perilaku proses produksi yang diakibatkan
oleh semakin majunya teknologi dan ilmu
pengetahuan. Pada awalnya perkembangan
sistem biaya konvensional, biaya material dan
biaya tenaga kerja langsung merupakan dua
biaya
yang
paling
dominan.
Namun
pergeseran dalam perilaku pross produksi
tersebut menyebabkan turunnya biaya utama
tersebut dan meningkatkan biaya tidak
langsung. Sistem ABC juga merupakan alat
yang dapat membantu usaha perbaikan yang
berkesinambungan
dalam
pengambilan
keputusan.
Para ahli manajemen memberikan definisi
ABC sebagai berikut:
(Rayburn, 1993: 117) mendefinisikan sebagai
berikut: Sistem ABC mengakui bahwa
pelaksanaan aktivitas menimbulkan konsumsi
sumber daya yang disebut dengan biaya,
“kalkulasi biaya yang berbasis transaksi”
adalah nama lain untuk sistem ABC. Tujuan
dari Sistem ABC ialah butuh mengalokasikan
biaya
transaksi
dari
aktivitas
yang
dilaksanakan dari satu organisasi dan
kemudian mengalokasikan biaya tersebut
secara tepat waktu keproduk yang satu
terhadap produk yang lain sesuai dengan
pemakaian aktivitas setiap produk.
(Anderson & Sollenberger, 1992: 97)
mendefinisikan sebagai berikut:
Suatu sistem akuntansi yang memfokuskan
pada aktivitas yang dilakukan untuk
memproduksi suatu produk. Aktivitas menjadi
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suatu titik akumulasi biaya yang fundamental.
Biaya ditelusuri ke aktivitas, dan aktivitas
ditelusuri keproduk dinyatakan dalam gambar
sebagai berikut:
2.
Sumber
Daya

Aktivitas

Produk

Gambar 1. Hubungan produk
Meskipun mekanisme ABC dapat digunakan,
tetapi yang ,menanggung beban yaitu
produksi dan proses sealu mengalami
perubahan.
Kemudian,
variasi
dan
diversifikasi dunia usaha meningkat secara
dramatis. Dengan demikian makin rumitnya
lingkungan usaha maka biaya umum juga
meningkat, karena kerumitan melahirkan dan
membesarkan biaya umum.
3.

berdasarkan satu atau dua basis alokasi
yang non representatif, dengan demikian
gagal mnerap konsumsi overhead yang
benar menurut produk individual.
ABC membagi konsumsi overhead ke
dalam empat kategori: Unit, Batch,
Produk dan penopang fasilitas sedang
sistem tradisional membagikan biaya
overhead ke dalam produk yang lain
sebagai
akibatnya
ABC
mengkalkulasikan konsumsi sumber
daya, tidak semata-mata pengeluaran
organisasi, ABC memfokuskan pada
sumber daya, tidak dimana hanya
sumber daya terjadi. Ini mengakibatkan
lebih
berguna
untuk
mengambil
keputusan. Manajemen dapat mengikuti
bagaimana biaya timbul dan menemukan
cara-cara untuk mengurangi biaya.
Fokus ABC ialah pada biaya, mutu, dan
faktor
waktu.
Sedangkan
sistem
tradisional terutama memfokuskan pada
kinerja keuangan jangka pendek, seperti
laba, dengan cukup akurat. Apabila
sistem tradisional digunakan untuk
penetapan
harga
dan
mengidentifikasikan
produk
yang
menguntungkan angka-angkanya tidak
dapat diandalkan.

Analisis ABC membagi persediaan dalam tiga
kelas berdasarkan atas nilai (volume)
persediaan.
Kriteria
masing-masingkelas
dalam analisis ABC adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Prinsip-prinsip utama ABC
Manfaat dan kegunaan dari Sistem ABC:

Suatu penyajian ABC dapat meyakinkan
manajemen bahwa mereka harus
mengambil sejumlah langkah untuk lebih
kompetitif. Sebagai hasilnya, mereka
dapat berusaha untuk meningkatkan
sambil secara simultan memfokuskan
pada mengurangi biaya. Analisa biaya
dapat menyoroti bagaimana benar-benar
mahalnya proses manufakturing. Ini
gilirannya dapat memacu aktivitas untuk
mengorganisasikan proses, memperbaiki
mutu dan mengurangi biaya.
Perbedaan antara Sistem Kalkulasi biaya
tradisional dengan Sistem ABC:
1. ABC menggunakan aktivitas-aktivitas
sebagai pemacu untuk menentukan
berapa besar setiap produk overhead
langsung
dari
setiap
produk
mengkonsumsikan. Sistem tradisional
mengalokasikan overhead secara jelas
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1. Kelas A : Persediaan yang memiliki nilai
volume tahunan rupiah yang tinggi.
Persediaan yang termasuk kelas ini
memerlukan perhatian yang tinggi dalam
pengadaannya karena berdampak pada
biaya yang tinggi dan pemeriksaan
dilakukan secara intensif.
2. Kelas B : Persediaan dengan nilai volume
tahunan rupiah yang menengah. Dalam
kelas ini diperlukan teknik pengendalian
yang moderat.
3. Kelas C : Persediaan yang nilai volume
tahunan rupiahnya rendah, yang hanya
sekitar 10% dari total nilai persediaan.
Dalam kelas ini diperlukan teknik pengendalian yang sederhana, pemeriksaan dilakukan sekali-kali.
Dengan mengetahui kelas-kelas tersebut,
dapat diketahui item persediaan tertentu yang
harus mendapat perhatian lebih intensif atau
serius dibandingkan item lain.
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METODOLOGI PENELITIAN
Teknik Pengolahan Data
Setelah data dikumpulkan berupa data
sekunder, dilakukan pengolahan terhadap
data tersebut dengan menggunakan teknik
pengolahan data:
Pengolahan data waktu proses produksi,
terlebih dahulu dilakukan uji jenis biaya
produk over head pabrik, biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja dan jam mesin.
a. Perhitungan sistem konvensional
b. Perhitungan biaya untuk tiap aktivitas
c. Perhitungan biaya dengan pendekatan
sistem ABC
Teknik Analisa Data
Berdasarkan hasil pengolahan data yang
telah dilakukan sebelumnya, maka penulis
melakukan suatu analisis dari hasil yang
diperoleh. Hasil pengolahan data tersebut,
nantinya akan digunakan untuk melakukan
perbandingan dan menentukan selisih biaya
overhead pabrik tepung tapioka dan tepung
aci asia. Bahan baku merupakan kebutuhan
utama dalam memproduksi barang. Selain itu
kebutuhan bahan baku untuk awal produksi
akan berbeda jumlahnya yaitu menentukan
volume penjualan, persentase dalam nilai
uang yang akan menggunakan analisis ABC
dan
hasilnya
berupa
output
yang
menggunakan
kebijakan
pengendalian
persediaan bahan baku dengan hasil berupa
persediaan bahan baku yang optimal.
1. Bahan baku adalah: Suatu barang yang
sangat di butuhkan untuk proses produksi.
Bahan baku bisa berupa barang mentah,
barang setengah jadi maupun barang jadi.
Pada perusahaan yang diteliti bahan baku
yang di gunakan yaitu benang.
2. Evaluasi
data
kebutuhan
barang:
Mengevaluasi berapa banyak pemakaian
bahan baku dalam proses produksi tiap
periodenya.
3. Menentukan volume penjualan: Dalam
menentukan volume penjualan perlu
memperhatikan strategi penjualan atau
konsep pemasarannya,yaitu: minat dalam
membeli produk dan produksi barang atau
jasa yang akan memenuhi kebutuhan
konsumen, fokus pada pencapaian tujuan
perusahaan suatu batasan yang di
tetapkan pada orientasi konsumen,
penciptaan system untuk mengawasi
lingkungan internal dan mengirimkan
bauran pemasaran ke pasar sasaran.
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4. Persentase dalam nilai uang: Persentase
dari
pembelian
bahan
baku
oleh
perusahaan dengan metode analisis ABC.
5. Metode ABC: Pengelompokan bahan baku
berdasarkan kelas ,untuk kelas A yang
nilainya tinggi, kelas B untuk nilai
sedang,dan kelas C untuk nilai terendah.
6. Out Put : bahan baku yang perlu mendapat
perhatian khusus yaitu bahan baku pada
kelas tertinggi (A).
7. Kebijakan pengendalian persediaan bahan
baku: Persediaan bahan baku yang terlalu
besar
tidak
akan
menguntungkan
perusahaan, karena akan menyerap dana
perusahaan yang cukup besar, yaitu
Biaya-biaya persediaan yang besar,
tingginya resiko kerusakan bahan, serta
resiko kerugian dalam penyimpanan.
Persediaan yang rendah juga akan
mengganggu jalannya proses produksi.
8. Dengan
adanya
kebujakan-kebijakan
pengendalian persediaan bahan baku
maka akan di peroleh persediaan bahan
baku yang optimal.
Langkah-langkah dalam Analisis ABC yang
di lakukan adalah :
a) Menentukan tahunan dalam nilai uang
(rupiah) Volume tahun (dalam unit) x harga
per unit.
b) Susun urutan item persediaan
berdasarkan volume tahunan rupiah dari
yang terbesar nilainya ke yang terkecil.
c) Jumlah volume tahunan rupiah secara
kumulatif.
d) Menentukan persentase kumulatif

e) Klasifikasikan ke dalam kelas A, B, dan C
secara berturut turut masing-masing
sebesar lebih kurang 70%,20% dan 10%
dari atas
Proses Produksi
Produk yang dihasilkan adalah tepung tapioka
dan tepung aci asia. Pada dasarnya, proses
pembuatan kedua jenis ini adalah sama.
Perbedaannya terletak pada jenis bahan baku
yang digunakan.Dalam pembuatan tepung
tapioka, perusahaan tidak memulai proses
produksinya dari umbi singkong, melainkan
dari singkong yang telah diproses terlebih
dahulu. Perusahaan menerima bahan baku
dalam bentuk singkong olahan pati singkong.
Untuk mendapatkan 100 kg pati singkong
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dibutuhkan kurang lebih 300 kg umbi
singkong. Untuk tepung aci asia, bahan baku
yang diperlukan perusahaan adalah bahan
baku
yang
telah
mengalami
proses
pengolahan sampai tahap tertentu pula, yaitu
dalam bentuk onggok. Onggok ini pada
dasarnya merupakan hasil sampingan dari
pengolahan pati singkong yang tidak dibuang
begitu saja, tapi diolah kembali menjadi suatu
produk baru. Bahan baku tepung terigu (pati
singkong) dan bahan baku tepung aci asia
(onggok) diperoleh perusahaan dari daerah
pulau jawa dan sekitarnya. Adapun faktor
yang dijadikan pedoman pembelian bahan
baku adalah harga yang kompetitif serta
kualitas bahan. Tiap bahan baku, baik pati
maupun onggok, walaupun diproses dengan
cara serta urutan yang sama, akan
ditempatkan dalam tempat serta mesin yang
berbeda. Tiap produk mengalami jalur
produksinya masing-masing.
Di dalam proses produksi dilakukan 3
kegiatan sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan baku, yaitu dengan
melakukan proses penyaringan
b. Penggilingan
c. Penyelesaian, yaitu dengan melakukan
proses penyaringan
Tabel 1. Kegiatan dalam proses produksi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Aktivitas
Penanganan bahan
Penerimaan
Penggilingan
Penyelesaian
Penanganan barang jadi
Set up mesin
Pemeliharaan
Inspeksi dan QC
Pengembangan produk

Pengumpulan data untuk cost driver tahap
pertama ini pada tabel 2.
Tabel 2. Data Cost Driver Tahap Pertama
Jam
Luas
Jumlah
Kerja
Tempat Pegawai
Mesin
2
(M )
(orang)
(jam)
Penanganan bahan
4.240
12
Penerimaan
4.140
6.206
18
Penggilingan
4.140
8.452
42
Penyelesaian
1.800
7.662
15
Penanganan barang jadi
3.008
8
Setup mesin
6
Pemeliharaan
2.808
10
Inspeksi dan QC
4
Pengembangan produk
5
10.080 32.376 M2
120
Aktivitas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ANALISIS
Analisis Perhitungan
Dengan Sistem ABC

Biaya

Produksi

Sistem konvensional mengalokasikan biaya
overhead pabrik ke produk berdasarkan
jumlah unit yang diproduksi. Produksi tepung
tapioka adalah 72.000 kwintal dari total
produksi sebesar 259.000 kwintal. Dapat
dikatakan bahwa produksi tepung tapioka
adalah sebesar 27,799% biaya overhead
pabrik oleh sistem konvensional.
Tabel 3. Perbedaan biaya overhead untuk
tepung tapioka
Prosentase
menurut
Selisih
ABC Konven
sonal
29,8
I
27,79 % 11,4%
%
II 40 % 27,79 % 12,2 %
III 50 % 27,79% 22,2%
27,79 27,79 %
IV
0
%
Total
Unit di produksi
Besar perbedaan per unit

Biaya
Overhead

Besar
Perbedaan

Rp2.816.326.800 Rp312.737.173,36
Rp 680.139.500 Rp 82.983.820,40
Rp 285.871.800 Rp 63.466.398,32
Rp2.585.028.600 Rp0

Analisis Perhitungan
Tepung Aci Asia

Rp468.183.600
72.000 kwintal
Rp

Biaya

6.502,55

Produksi

Jumlah tepung aci asia yang diproduksi
adalah sebanyak 187.000 kwintal dari total
produksi 259.000 kwintal. Dapat dikatakan
bahwa sistem konvensional membebankan
biaya overhead pabrik 72,201 % dari total
biaya overhead pabrik ke produk tepung Aci
Asia.
Tabel 4. Perbedaan biaya overhead untuk
tepung aci asia
Prosentase
menurut
Biaya
Selisih
Overhead
Konven
ABC
sonal
I
72,2 % 60,7 % 11,4% Rp2.816.326.800
II
72,2 % 60 % 12.2% Rp680.139.500
III
72,2 % 50 % 22,2% Rp285.871.800
IV 72,2 % 72,2%
0
Rp2.585.028.600
Total
Unit di produksi
Besar perbedaan per unit

Besar
Perbedaan
Rp312.737.173
Rp 82.983.820
Rp 63.466.398
Rp0
Rp468.183.600
187.000 kwintal
Rp2.503,61

KESIMPULAN
1. Dengan sistem ABC membebankan biaya
overhead pabrik ke produk tepung tapioka
sebesar:
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 Pada cost pool sebesar 39,223%
yaitu 4140 jam dari 10555 jam kerja
mesin
 Pada cost pool II sebesar 40% yaitu
100 kali dari 250 kali setup mesin
yang dilaksanakan
 Pada cost pool III sebesar 50% yaitu
1 dari 2 jenis produk yang diproduksi
 Pada cost pool IV sebesar 0% yaitu
72.000 kwintal dari 259.000 kwintal
kapasitas normal
2. Sistem ABC membebankan biaya overhead
pabrik ke produk tepung Aci Asia sebesar:
 Pada cost pool I sebesar 60,7 % yaitu
6415 jam dari 10555 jam kerja mesin
Pada cost pool II sebesar 60 %, yaitu
150 kali dari 250 kali setup mesin
yang dilaksanakan
 Pada cost pool III sebesar 50 %, yaitu
1 dari 2 jenis produk yang diproduksi
 Pada cost pool IV sebesar 0 %, yaitu
187.000 kwintal dari 259.000 kwintal
kapasitas normal
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Abstract
Casing is the main component of steam turbine including heavy constuction the horizontal and
vertical split. It has the technical considerations among others, to facilitate the repair and ease the
manufacturing process. The casing is made of steel material SCPH2 resistant to high pressure and
temperature. Couple meeting surface (mating surfaces) of meeting each casing section shall use
metal to metal contact (metal to metal contact). Sealing compound used on the mating surfaces.
Meetings across the surface of the casing and then amplified using fasteners and dowels. The size
and material for the casing fasteners should refer to and in accordance with the design pressure
and temperature.
This simulation uses CATIA V5.18 - Generative Structural Analysis with meteode finite element
method approach (FEM). FEM is one of the commonly used approximation method to solve partial
differential equations numerically in the analysis of the structure with the principle of discretization
or modeling structure into a set of smaller elements (mesh) to be more easily analyzed.
Kata kunci : Analysis Numeric
PENDAHULUAN
Turbin Uap adalah suatu penggerak mula
yang mengubah energi termal uap menjadi
energi kinetik dan energi kinetik ini
selanjutnya diubah menjadi energi mekanis
dalam bentuk putaran poros turbin. Poros
turbin, langsung atau dengan bantuan roda
gigi reduksi, dihubungkan dengan mekanisme
yang digerakkan. Tergantung pada jenis
mekanisme yang digerakkan. Turbin uap
dapat digunakan pada berbagai bidang
industri, untuk pembangkit tenaga listrik, dan
untuk transportasi.

yaitu casing dan sudu diam (fixed blade).
Namun untuk tempat kedudukan sudu-sudu
diam yang pendek dipasang diapragma.
Casing atau shell adalah suatu wadah
berbentuk menyerupai sebuah tabung dimana
rotor ditempatkan. Casing juga berfungsi
sebagai
sungkup
pembatas
yang
memungkinkan uap mengalir melewati sudusudu turbin. Pada ujung casing terdapat ruang
besar mengelilingi poros turbin disebut
exhaust hood, dan diluar casing dipasang
bantalan yang berfungsi untuk menyangga
rotor.
Pada casing terdapat sudu-sudu diam yang
dipasang melingkar dan berjajar terdiri dari
beberapa baris yang merupakan pasangan
dari sudu gerak pada rotor.

Gambar. 1 Poros Turbin Uap
Pada dasarnya turbin uap terdiri dari dua
bagian utama, yaitu Stator dan rotor ditambah
komponen lain yang menjadi pendukungnya
seperti bantalan, kopling dan sistem bantu
lainnya. Stator turbin terdiri dari dua bagian,
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a. Sudu-sudu TU
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lingkage terakit secara utuh dengan penutup
governor valve. Main shaft gland seal boxes
terpisah dan terletak pada pertengahan
casing bagian atas dan bawah turbin. Exhaust
sentinal valve dipasang pada casing turbin
(bagian bawah).

b. governor
Gambar. 2 Gambar foto casing
1. TUJUAN
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui kekuatan struktur dari
casing turbin uap 3 MW.

Mengetahui jenis material dengan
spesifikasinya yang digunakan untuk
casing.

Melakukan analisa numerik untuk
mengatahui tegangan yang terjadi pada
casing.
2. TEORI
Casing merupakan komponen utama turbin
uap yang termasuk konstruksi berat (heavy
construction) dan terbelah secara horisontal
dan vertikal (split horizontally and vertically).
Hal tersebut memiliki pertimbangan teknis
antara lain untuk memudahkan perbaikan dan
meringankan proses manufaktur. Casing
terbuat dari material baja SCPH2 yang tahan
terhadap tekanan dan temperatur tinggi.
Pasangan pertemuan permukaan (mating
surfaces) dari pertemuan setiap bagian casing
harus menggunakan metode kontak logam
dengan logam (metal to metal contact).
Sealing compound digunakan pada mating
surfaces. Pertemuan permukaan antar casing
lalu
diperkuat
dengan
menggunakan
fasteners dan dowels. Ukuran dan material
fasteners untuk casing harus mengacu dan
sesuai dengan tekanan dan temperatur
desain.
Casing turbin terbagi dalam dua bagian
secara hoprizontal yaitu Upper Casing dan
Lower Casing, kedua casing disatukan
dengan menggunakan stud, mur dan dowel
yang dipasang pada permukaan flange
casing. Saluran uap masuk, governor multi
valve steam chest dan nozel terintegral dalam
casing (bagian atas). Governor valve dan
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Pemilihan komponen dan desain turbin harus
memperhatikan
kondisi
tekanan
dan
temperatur steam dalam keadaan beroperasi.
Komponen dan jenis material steam turbin
juga harus mempunyai kekuatan dan
kekerasan yang baik sehingga dapat
membatasi perubahan shaft alignment ini
dapat disebabkan oleh kombinasi tekanan,
torka, gaya pipa dan momen gaya. Nilai
maksimal perubahan shaft alignment yang
diijinkan adalah 50 mikrometer( 0,002 inch).
Sehubungan saluran masuk dan keluar
casing harus disambungkan dengan flange
atau dimesining serta menggunakan stud bolt.
Sambungan yang dilas dengan casing harus
sesuai dengan jenis material casing termasuk
pengaruh
nilai
impact
dan
semua
penghubung yang dibuat dengan cara dilas
harus dilakukan sebelum tes hidrostatik.
Pelaksanaan Pengukuran Kerataan (Flatness)
Upper – Lower Exhaust Casing Turbin Uap
Direct Condensing 3,5 MW dan Monitoring
Proses Permesinan Inlet Casing. Tujuan dari
pengukuran kerataan upper / lower exhaust
casing turbin uap direct condensing 3,5 MW
ini adalah untuk mengetahui kerataan dari
permukaan kontak (mating surface – metal to
metal) antara upper dengan lower exhaust
casing sebelum dilakukan uji hidrostatik.
Toleransi atau standar minimum yang
dipersyaratkan untuk kerataan permukaan
kontak inlet casing adalah 50 micron dan
exhaust 100 micron. Metode pengukuran
yang dilakukan adalah dengan secara
individual (per segmen casing) menggunakan
pisau kerataan (knief gauge / parallel block)
dan diukur dengan filler gauge, kemudian
secara integrated (upper dan lower exhaust
casing ditangkupkan) celah antara upper –
lower diukur dengan menggunakan filler
gauge.
3.1.

Konstruksi dan Konfigurasi Casing
Casing turbin uap ini merupakan bagian
dari turbin uap yang berfungsi untuk menjaga
tekanan dalam turbin uap agar tidak terjadi
kebocoran dan sebagai pelindung bagian
dalam turbin uap dari benda-benda asing.
Konstruksi dan konfigurasi casing turbin uap
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direct condensing 3,5 MW terdiri 4 segmen
yaitu upper inlet casing, lower inlet casing,
upper exhaust casing dan lower exhaust
casing yang dipisahkan secara vertically &

hozontally split. Sehingga bentuk casing
menjadi seperti bejana yang menyelubungi
bagian rotor atau dalam dari turbin uap.

A. Gambar Teknis

3D Model Casing Assy

Upper Inlet Casing

Upper Exhaust Casing

Lower Inlet Casing

Lower Exhaust Casing

Gambar 3. 3D Model Casing Assy
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3.2. Perhitungan Ketebalan Casing
Profile atau bentuk casing TUDC 3,5 MW
sangatlah
complicated,
namun
dalam
perancangan
ini sesuai dengan API 6.11
General Purpose Steam Turbines for
Petroleum, Chemical and Gas Industry
Services mengacu pada standar ASME
Section VIII Division I Boiler & Presssure
Vessel Codes. Sehingga bentuk casing dapat
disederhanakan seperti bejana tekan.
Dalam perhitungan ketebalan minimum
casing ini menggunakan rumus atau formula
desain berdasarkan prinsip teori tegangan
yang sangat ditentukan oleh tegangan luluh
(yield strength) material casing dan tekanan
operasionalnya.
Spesifikasi Teknis
Material casing : JIS G5151
Gr.SCPH2~ASTM SA-216 WCB
(Yield Strength = 245 Mpa = 35354,237 psi)
Tekanan oprerasional : 23,5 bar = 2,35 Mpa
= 5076,319 psi
Radius dalam casing
: 44,425 cm = 17,49
in
Tebal Minimum Casing ( ts )
ts 

Oleh karena itu untuk memastikan kerataan
dari permukaan kontak antara upper – lower
casing, harus dilakukan secara integrated
(ditangkupkan). Hasil
dari pengukuran
kerataan seluruh area permukaan kontak
antara upper – lower exhaust casing masih
dapat diterima sesuai dengan persyaratan
minimum yang diijinkan (untuk exhaust casing
100 micron). Hasil pengukuran celah terbesar
terdapat pada posisi E1-E2 yaitu 0,08 – 0,10
mm, sedangkan untuk data pengukuran
secara lengkap seperti terlampir pada berita
acara dan laporan pemeriksaan upper –lower
casing.
Pada saat yang bersamaan juga dilakukan
pengamatan visual terhadap posisi upper –
lower casing setelah diassembli. Hasil
pengamatan tersebut ditemukan beberapa
bagian posisi luar dan dalam dari casing yang
tidak tertangkup sempurna (faktor estetika).
Sehingga akan dilakukan perbaikan untuk
merapikan posisi upper-lower casing agar
terlihat tertangkup sempurna.

P.R
,
S .E  0, 6 P

dimana :
ts = tebal pelat minimum yang diminta [ in ]
P = tekanan operasional [ psi ]
R = radius dalam tabung [in]
S = tegangan yang diijinkan [ psi ]
E = efisiensi sambungan / las – lasan [1]
Sehingga :
ts

5076,319 x17, 49

35354, 237 x1  0, 6 x5076,319

a. Foto kerataan

ts = 2,75 in ~ 6,985 cm
3.3.

Pengukuran
Kerataan
Dan
Pengamatan Visual
Pengukuran dimulai dengan secara individual
untuk upper exhaust casing. Alat yang
digunakan adalah knief gauge dan celah
antara knief gauge dengan permukaan casing
diukur
menggunakan
filler
gauge.
Dikarenakan knief gauge yang dimiliki Barata
memiliki keterbatasan panjang (hanya sekitar
50 cm) sehingga kurang akurat untuk
pengukuran ini. Kemudian diganti dengan
menggunakan jangka sorong panjang 2 m
(paralel block). Namun jangka sorong yang
digunakan
juga
tidak
dapat
dijamin
kerataannya.
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b. Foto Casing
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Criterion

Tabel 2. Elemen Quality
Good
Poor
Worst Average

Stretch

21208

15

0,238

0,580

6,808

2,102

(99,93%) (0,07%)
Aspect

21207

16

Ratio

(99,92%) (0,08%)
Tabel 3. MATERIAL

Material

c. Foto casing
Gambar. 4 Pengukuran Kerataan dan
Pengamatan Visual
4. SIMULASI
NUMERIK
ANALYSIS
TEGANGAN
(STRESS
ANALYSIS)
UPPER INLET CASING TUDC 3 MW
Dengan menggunakan metode reverse
engineering sehingga perhitungan awal dan
kebutuhan dari desain diasumsi sesuai
dengan objek (casing) yang telah ada, seperti
dimensi, material dan kondisi desain.
Objek : Upper Inlet casing TUDC 3 MW
(Upper inlet casing menerima tekanan &
temperatur paling tinggi)
Material : SCPH 2
Tekanan
: operasi 23 bar, diasumsikan
1,5 x tek. Operasi
2
35 bar = 3,5 N/mm (sesuai kondisi hdrostatik
test)
o
o
Temperatur
: 390 C = 263 K
Simulasi ini menggunakan CATIA V5.18
– Generative Structural Analysis dengan
metode pendekatan meteode elemen hingga
(FEM). FEM merupakan salah satu metode
aproksimasi yang umum digunakan untuk
menyelesaikan persamaan diferensial parsial
secara numerik dalam analisis struktur
dengan prinsip diskritisasi atau memodelkan
struktur tersebut menjadi sekumpulan elemen
kecil (mesh) agar lebih mudah dianalisis.
4.1.

User Material.1 :
SCPH 2
2e+011N_m2
0,266
7860kg_m3
1,17e-005_Kdeg

Young's modulus
Poisson's ratio
Density
Coefficient of
thermal expansion
Yield strength
4.2.

2,5e+008N_m2

KONDISI
BATAS
CONDITIONS)

(BOUDARY

Gambar 5. 3D upper casing
Pressure
Temperature

4.3.

= 35 bar
2
= 3,5 N/mm
o
= 390 C
o
= 663 K

STATIC CASE

Deformation

SIMULASI NUMERIK

Entity

Tabel 1. MESH
Size
Connectivity Statistics

Nodes

5827

Elements

21223

TE4

21223
(100,00%)
Gambar. 6. Deformasi
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Von Mises Stress

Gambar. 7 Von Mises Stress
Translational Displacement

Gambar. 8 translational Displecement
Estimated Local Error

SCPH 2 karena didasarkan operasional
masih pada kondisi daerah elastis untuk
mencegah terjadinya deformasi plastis.
Selain itu radius yang digunakan adalah
menggunakan diameter casing terbesar.
Dengan asumsi yang digunakan tersebut
diatas dan mengacu hasil perhitungan
tebal minimum casing yang diizinkan
sebesar 6,985 cm sedangkan casing
yang dibuat ketebalannya 7,418 cm,
sehingga dapat disimpulkan memenuhi
syarat.
5.2. Penggunaan CATIA V5.18 – Generative
Structural Analysis dengan metode
pendekatan meteode elemen hingga
(FEM). Dengan prinsip diskritisasi atau
memodelkan struktur tersebut menjadi
sekumpulan
elemen
kecil
(mesh)
diperoleh simulasi seperti pada gambar
diatas.
Gambar 6. Memperlihatkan adanya
kecendrungan deformasi pada suatu
elemen
Gambar
7.
Terjadinya
distribusi
tegangan statis pada suatu elemen yang
ditunjukan
dengan
warna
merah
(2,55e+009)
yang
berarti
bahwa
tegangan maaksimum material setelah
dibebani. Warna biru (0) menunjukan
terjadinya tegangan minimum.
Gambar 8. Menunjukan terjadinya
pergeseran (displecement) pada titik
nodal
(mesh)
setelah
adanya
pembebanan. Merah (5,91) terjadinya
nilai displecement yang maksimum. Biru
( 0 ) terjadinya nilai displecement yang
minimum.
Gambar 9. Estimated Local Error, tingkat
kesalahan nodal (mesh) yang digunakan
dalam analisa numerik ini memiliki nilai
maksimum
merah(82,30
dan
nilai
minimumnya biru (4,42e-007)

KESIMPULAN

Gambar. 9 estimated local Error
PEMBAHASAN
5.1. Parameter tekanan yang digunakan
dalam perhitungan adalah tekanan
masuk turbin uap karena pada tekanan
tertinggi terdapat pada sisi inlet tersebut.
Sedangkan tegangan yang diizinkan
merupakan yield strength dari material
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Dari hasil simulasi dan analisis numerik dari
struktur casing diatas dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1.

2.

Upper inlet casing yang menerima
tekanan & temperatur paling tinggi,
dengan menggunakan material JIS
G5151 Gr.SCPH2~ASTM SA-216 WCB
(Yield Strength = 245 Mpa = 35354,237
psi), diperoleh tebal sebesar 6,985 cm
Simulasi ini menggunakan CATIA V5.18
– Generative Structural Analysis dengan
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metode pendekatan meteode elemen
hingga (FEM).
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ANALISA KELAYAKAN MIGRASI BTS 3G BERBASIS
WCDMA MENUJU JARINGAN LTE DI AREA PERKOTAAN
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Abstract
Customer requirement of broadband multimedia services with more high speeds access rise faster,
it is not impossible that 3G services now are no longer able to meet the expectations of customers.
Although still become a question where is the boundaries of broadband multimedia services in the
future, LTE technology expected to facilitate providing integrated service solutions both existing
services and future services.
LTE implementations as broadband wireless technology will be very interesting, particularly in the
DKI Jakarta area with a total area of 740,28 km2 and a population of approximately 10 million
people. The approach done by calculating the capacity, and economic analysis of investment
feasibility for LTE services. Capacity calculations show that the LTE base stations required 455 in
DKI Jakarta. Telkomsel’s broadband subscriber growth expected to reach 7000 users per month,
the rate of churn rate is assumed 10%, NPV analysis shows positive figures and analysis obtained
52% IRR. Pacback analysis showed long periods of time is the return of capital over four years.
And 2 Month. Thus this project are feasible to implement.
Keywords : Base Stations, CAPEX, OPEX, LTE, Feasibility analysis, Capacity planning
PENDAHULUAN
Fasilitas tersedianya jalur komunikasi dimana
dan
kapan
saja
merupakan
sebuah
kebutuhan manusia yang dinamis pada saat
ini, diantaranya komunikasi data terutama
layanan multimedia. Salah satu syarat mutlak
agar kualitas layanan multimedia dapat
memberikan nilai kepuasan yang memadai
harus memiliki Bandwith data rate yang tinggi.
Perkembangan evolusi teknologi seluler
diawali dengan hadirnya teknologi seluler
generasi pertama (1G ) yang berbasis analog.
AMPS (Advance Mobile Phone System)
merupakan generasi pertama dari teknologi
seluler. Sistem pada AMPS berada pada
band 800 MHz dan menggunakan metode
akses FDMA (Frequency Divison Multiple
Access). Dalam FDMA user dibedakan
berdasarkan frekuensi yang digunakan,
sehingga dalam sistem ini dibutuhkan alokasi
frekuensi yang sangat besar. Hal inilah yang
menjadi kendala sehingga sistem ini tidak
berkembang.
Kemudian
perkembangan
teknologi
seluler
dilanjutkan
dengan
kemunculan teknologi seluler generasi ke dua
(2G) pada sekitar tahun 1990-an yang dikenal
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dengan istilah GSM (Global System for Mobile
communication).
Teknologi
GSM
menggunakan
sistem
seluler
digital,
bedasarkan pada teknologi TDMA (Time
Division Multiple Access). Teknologi ini
berada pada band frekuensi 900 MHz dan
1800 MHz, serta hanya berorientasi pada
layanan suara saja. Lalu perkembangan
teknologi di segmen seluler berevolusi dari 2G
ke 2.5G yang ditandai dengan kehadiran
GPRS (General Packet Radio Service), yang
hadir untuk menjawab kebutuhan akan
layanan
informasi
dan
data
yang
membutuhkan data rate yang lebih tinggi
dengan menggunakan trasnsmisi data digital.
Evolusi teknologi seluler terus berlanjut
dengan kehadiran teknologi generasi ketiga
(3G), yang salah satunya adalah teknologi
berbasis wideband CDMA ( WCDMA). Tidak
sampai disitu, setelah teknologi 3G masih
berlanjut dengan 4G, salah satunya adalah
berbasis LTE (Long Term Evolution) yang
akan segera diimplementasikan di Indonesia.
Sedangkan
Indonesia
adalah
Negara
kepulauan yang terbentang luas dan memiliki
jumlah penduduk tertinggi ke-5 di dunia dan
merupakan pasar yang sangat potensial
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dalam bidang telekomunikasi. Perkembangan
pengguna sistem telekomunikasi di Indonesia
saat ini sudah didominasi oleh pengguna
teknologi selular.
Pada tahun 2004 sampai dengan 2011 di
Indonesia, ternyata produk 3G semakin
digemari dan dilirik oleh pelanggan seluler.
Tanggapan dari operator dan vendor
peralatan telekomunikasi di dunia termasuk di
Indonesia mengenai kapan dimulainya roll-out
jaringan LTE dan peluncuran komersial
layanan LTE diketahui bahwa komersial
penuh roll-out LTE diharapkan akan dimulai
sekitar tahun 2010. Biaya pengembangan
merupakan faktor kunci yang menentukan
waktu peluncurannya, hal tersebut merupakan
tugas
vendor
telekomunikasi
untuk
menyediakan pada operator jalur migrasi
yang jelas untuk LTE tersebut.
Walaupun masih menjadi tanda tanya besar
tentang sampai dimana batasan bentuk
layanan multimedia broadband dimasa
mendatang, teknologi LTE diharapkan dapat
mewadahi memberikan solusi layanan yang
terintegrasi baik layanan eksisting maupun
layanan masa depan. Salah satu operator di
Indonesia, Telkomsel, memilih menerapkan
teknologi LTE untuk migrasi dari teknologi 3G.
Teknologi LTE dengan infrastruktur 3G
memberikan harapan yang menarik karena
rendahnya biaya investasi dan memiliki
performa teknologi.

METODOLOGI PENELITIAN
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode survey
dan kajian dari berbagai sumber. Metode
survey yang akan digunakan terhadap
responden
yakni dengan membagikan
kuesioner terhadap sejumlah responden.
Angket atau kuesioner adalah suatu cara
pengumpulan data dengan menyebar daftar
pertanyaan kepada responden.
Tujuan yang ingin dicapai agar responden
memberikan
respon
terhadap
daftar
pertanyaan yang diajukan dalam angket atau
kuesioner. Pada dasarnya kuesioner terbagi
menjadi kuesioner terbuka, yakni kuesioner
yang
jawabannya
tidak
ditemukan
sebelumnya, kuesioner tertutup, dimana
alternative alternative jawaban disediakan
oleh peneliti, dan
ombinasi keduanya
(kombinasi terbuka dan tertutup).
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Adapun sifat kuesioner yang digunakan pada
penelitian ini adalah model kuesioner tertutup,
dimana responden diminta untuk memilih satu
jawaban yang telah disediakan dengan
memberikan tanda (√) pada kuesioner yang
diberikan. Pengambilan sampel dilakukan
secara area sampling (cluster sampling)
seperti halnya di kampuskampus, perkantoran,
fasilitas umum dan lain sebagainya. Sampel
yang diambil harus mewakili seluruh wilayah
DKI Jakarta, meliputi Jakarta Barat, Jakarta
Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan
Jakarta Pusat.
Ukuran/ jumlah sampel untuk memperkirakan
proporsi
populasi
tersebut
diperoleh
menggunakan menggunakan rumus Slovin :
N
n
2
N
e
)
………………………..(1)
Misalkan besar penduduk suatu wilayah saat
ini adalah 4.000.000 jiwa, sehingga :
N = 4.000.000
e = 5% = 0,05
4.000.000
n

2

)

n = 399,96 = 400 (dibulatkan)
Adapun variabel yang akan disurvey meliputi :
a. Jenis Kelamin
b. Usia
c. Domisili
d. Pekerjaan
e. Penghasilan perbulan
f. Tingkat pendidikan
g. Daya beli belanja akses internet perbulan
h. Provider/ operator internet yang digunakan
Sedangkan proyeksi jumlah penduduk pada
tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 dapat
dihitung menggunakan rumus pertumbuhan
penduduk secara geometric (Geometric Rate
of growth).
P
t
P0
r
t
.......................................... (2)
Jumlah penduduk wilayah Jakarta tahun 2010.
Pt = P2015
P0 = P2010 = 8.981.537
t = 2015-2010 = 5 tahun
r = 0.64 %
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Artinya setiap tahun antara 2010 dengan
tahun 2015 jumlah penduduk Jakarta
bertambah sebesar 0.64%. Dengan angka
pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan
jumlah penduduk pada tahun yang akan
datang,
5
P2015 = 8.981.537 x (1+ 0.64%)
= 8.981.537 x 1,0324 = 9.272.538
Sehingga, proyeksi jumlah penduduk di
wilayah Jakarta tahun 2015 adalah 9.272.538
jiwa.

Tabel 1. Profil Penduduk Jakarta.

Metode Liner Least square pada peneitian ini
digunakan untuk forecasting data Tren ARPU
(Average Revenue Per User). Menggunakan
Metode Liner Least square, data tersebut
akan dicari kuadrat error terkecil dengan
menggunakan metode ini, dan hasilnya
adalah forec beberapa tahun kedepan.

Gambar 1. Presentase Tenaga kerja DKI
Jakarta 2010
Tren peningkatan ARPU, untuk perhitungannya ialah :
Tahun 2006 = 112.000,
Tahun 2007 = 122.000,
Tahun 2008 = 95.000,
Tahun 2009 = 91.000
Tahun 2010 = ?
Tahun 2011 = ?
Untuk mencari peningkatan ARPU tahun 2010
dan 2011 dengan persamaan sebagai
berikut :

Pembagian
dari
distribusi
frekuensi
responden penduduk DKI Jakarta adalah
mengikuti persentase tenaga kerja DKI
Jakarta tahun 2010 tersebut Dari hasil survey
diperoleh karakteristik dari profil demografis
responden yang dibagi dalam beberapa
segmen, yaitu segmen jenis kelamin, usia,
pekerjaan, pendapatan rata-rata per bulan,
pendidikan terakhir, anggaran rata-rata untuk
layanan internet dalam sebulan serta operator
atau service provider layanan internet yang
digunakan. Hasil dari survey tersebut antara
lain:

Sehingga jika dihitung akan didapatkan nilai
peningkatan ARPU 2010 dan 2011 adalah
sebesar :
2010 = 82.500 (Turun 9,3%),
2011 = 73.500 (Turun 10,9%).

ANALISA DAN PEMBAHASAN
Yang paling mendasar dalam mendesain
jaringan berdasarkan kapasitas adalah
menentukan jumlah penduduk dari wilayah
yang akan didesain termasuk demografi dan
Perkembangannya Tabel 1. Profil Penduduk
Jakarta Terlihat lebih mendetail mengenai
penduduk angkatan kerja di DKI Jakarta
menurut status pekerjaan utamanya.
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Gambar 2. Komposisi Pendapatan
Rata-Rata Perbulan Responden
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berapa kebutuhan jumlah BTS untuk seluruh
wilayah DKI Jakarta.
Tabel 4. Jumlah BTS Berdasarkan Kapasitas
Untuk DKI Jakarta

Gambar 3. Komposisi Anggaran Belanja
Telekomunikasi Perbulan Responden
Asumsi tarif layanan LTE menurut LTE forum
adalah tidak kurang dari 200.000 Rupiah.
Berdasarkan hasil survey pada Gambar 3
data anggaran rata – rata belanja akses
internet
perbulan
responden
dengan
anggaran lebih besar dari 200.000 Rupiah
terdapat sekitar 10%. Dari target market di
atas di dapat angka bahwa jumlah seluruh
pengguna yang potensial adalah 695.000
pengguna Dalam kasus ini akan dibagi target
market menjadi tiga macam tipe pengguna
dan dilakukan pembagian bandwidth yang
akan ditawarkan kepada user sehingga dapat
diperoleh kebutuhan total penduduk DKI
Jakarta.

Jumlah BTS terbanyak muncul saat
menggunakan kode modulasi QPSK ½ dan
bandwidth 5 MHz yaitu sebanyak 10.914 BTS
dan jumlah paling sedikit muncul pada saat
menggunakan kode modulasi 64 QAM 1
dengan bandwidth 20 MHz yaitu sebanyak
455 buah BTS.

Tabel 2. Kebutuhan Total Kapasitas Wilayah
Jakarta
Kapasitas BTS LTE untuk bandwidth 5 MHz ,
10 MHz dan 20 MHz adalah :

Tabel 5. Daftar Harga Layanan LTE

Tabel 3. Kapasitas BTS LTE

Analisa investasi
Komponen-komponen pendapatan sebagian
besar dihasilkan dari biaya yang dibayarkan
oleh para pengguna kepada penyedia
layanan. Komponen tersebut didapat dari
perhitungan perkalian dari komponen besar
biaya dengan jumlah pelanggan.

Sedangkan banyaknya responden yang
menggunakan layanan broadband di Jakarta
adalah dengan persentase personal user
65 %, home user 20% dan office user 15%.
Mengacu
pada
perkembangan
pasar
broadband dari provider Telkomsel flash.
Angka pertumbuhan pelanggannya mencapai
7.000 user per bulan dan angka churn rate di
asumsikan 10% setiap tahun perkiraan jumlah
pelanggan LTE untuk wilayah Jakarta.
Sehingga akan didapat data laju pertumbuhan
flow pendapatan pelanggan baru seperti
terlihat pada Gambar 5.

Dari kapasitas BTS LTE dan kebutuhan total
kapasitas wilayah Jakarta yang mencapai
120.416 Mbps maka bisa dikalkulasikan
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penurunan nilai ARPU setiap tahunnya.
Sehingga tahun ketujuh arus pendapatan dari
market LTE sudah mulai jenuh. Diharapkan
sebelum periode ini sudah ada variasi
layanan yang bisa menaikkan kembali nilai
ARPU. IRR berkisar 52%, lebih besar dari SBI
yang berkisar antara 11%, NPV>0, analisa
pay back periode menunjukan lama waktu
kembalinya modal adalah 4 tahun 2 bulan
dengan parameter ersebut dapat disimpulkan
bahwa
program
layak
untuk
di
implementasikan.
Gambar 5. Arus Pendapatan
Pertumbuhan Pelanggan Baru Selanjutnya
perhitungan CAPEX dan OPEX adalah
diperoleh dari mengkalikan BTS yang
dibangun dengan jumlah total komponen dan
nominal CAPEX/OPEX Setelah mengetahui
dua komponen pengeluaran dan pendapatan
maka bisa dilihat perkembangan arus kas dari
tahun ke tahun.
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KESIMPULAN
Terdapat minimal 455 BTS 3G yang
direncanakan untuk upgrading ke BTS LTE.
Penentuan 455 BTS tersebut dilihat dari
kapasitas yang diperlukan penduduk DKI
Jakarta
sebesar
120.416
Mbps,
menggunakan kode modulasi 64 QAM 1
dengan bandwidth 20 MHz.
Faktor yang mempengaruhi pendapatan
bukan hanya jumlah pelanggan tetapi juga
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Abstrak
Citra satelit ditransmisikan ke stasiun bumi. Besarnya resolusi citra satelit, banyaknya citra satelit,
dan penambahan band citra membuat data semakin besar, sedangkan kanal transmisi terbatas.
Hal ini membuat kanal yang tersedia tidak mampu melewatkan seluruh data. Untuk mengatasi
masalah tersebut maka dibutuhkan suatu teknik kompresi. Teknik kompresi pada domain Wavelet
digunakan untuk teknik kompresi lossy dan lossless. Ada tiga teknik kompresi yang digunakan di
dalam pelitian ini yaitu Bandelet, lossyCCSDS, dan lossless CCSDS.
Teknik kompresi CCSDS menggunakan DWT 9/7 float transform untuk kompresi lossy dan DWT
9/7 integer transform untuk kompresi lossless, kemudian diikuti Bit Plane Encoder (BPE). Teknik
kompresi Bandelet merupakan teknik kompresi pada domain Wavelet diikuti multi-resolution
bandelet pada tiap koefisen Wavelet kemudian kuantisasi dan arithmetic coding. MATLAB
digunakan sebagai alat bantu program untuk simulasi dan analisis. Empat citra digunakan untuk
menganalisa dan membandingkan ketiga teknik kompresi tersebut.
Hasil analisis memperlihatkan bahwa teknik kompresi CCSDS membutuhkan waktu kompresi dan
dekompresi 6 hingga 10 kali lebih cepat dibandingkan teknik kompresi Bandelet, sedangkan teknik
kompresi Bandelet menghasilkan kualitas teknik kompresinya (PSNR) 9,1 % lebih baik
dibandingkan teknik kompresi CCSDS.
Kata kunci : teknik kompresi, Wavelet, Bandelet, CCSDS, PSNR.
Abtract
Satellite images are transmitted to a ground station. The magnitude-resolution satellite imagery,
many satellite images, and the addition of the image of the band to make the data even greater,
while the transmission channel is limited. This makes the channel available not afford to miss the
entire data. To overcome these problems, we need a compression technique. Wavelet
compression technique on the domain used for lossy and lossless compression techniques. There
are three compression technique used in this pelitian namely Bandelet, lossyCCSDS, and lossless
CCSDS.
CCSDS compression technique using float DWT 9/7 transform for lossy compression and 9/7
integer transform DWT for lossless compression, followed Bit Plane Encoder (BPE). Bandelet
compression technique is a wavelet compression techniques on the domain of multi-resolution
followed bandelet each coefficient Wavelet then quantization and arithmetic coding. MATLAB is
used as a tool for simulation and analysis program. Four images are used to analyze and compare
the three compression techniques.
The results show that the CCSDS compression technique takes time compression and
decompression of 6 to 10 times faster than Bandelet compression techniques, compression
techniques Bandelet while producing quality compression techniques (PSNR) better than the 9.1%
CCSDS compression techniques.
Keywords :compression technique, Wavelet, Bandelet, CCSDS, PSNR.
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PENDAHULUAN

STUDI PUSTAKA

Citra satelit penginderaan jauh merupakan
data yang kaya akan informasi. Oleh sebab
itu, ukuran citra satelit tentunya memiliki
ukuran kapasitas bandwidth yang besar. Hal
ini dapat menimbulkan masalah ketika citra
harus disimpan dalam database dengan
keterbatasan media penyimpanan yang ada.
Masalah lain adalah ketika diinginkan untuk
mengirimkan citra dengan menggunakan jalur
komunikasi. Dengan ukuran yang besar maka
citra
digital
juga
memerlukan
waktu
pengiriman yang lama. Sehingga diupayakan
suatu teknik yang dapat mereduksi besarnya
ukuran file citra. Kebutuhan inilah yang
mendorong
berkembangnya
teknologi
pemampatan citra atau yang lebih dikenal
dengan teknik kompresi.

1. Satelit Penginderaan Jauh
Penginderaan
jauh
merupakan
teknik
pengamatan permukaan bumi baik daratan
maupun air dengan mengukur radiasi
elektromagnetik yang dipantulkan atau
diemisikan oleh permukaan bumi. Pada
pengukuran
radiasi
elektromagnetik
penginderaan jauh, dipilih beberapa range
frekuensi atau beberapa band spektrum.
Pengukuran energi pada beberapa band
frekuensi tersebut dilakukan dari jarak tertentu
atau tanpa menyentuh obyek yang diukur.
Suatu obyek pada permukaan bumi akan
dianalisa dan diidentifikasi berdasarkan
respon band-band frekuensi tersebut. Selain
itu, analisa juga dilakukan dari tampak visual
piksel-piksel image band tersebut atau
menganalisa bentuk spasial suatu obyek pada
image band tersebut.

Ada beberapa teknik kompresi citra satelit
dalam domain wavelet yang berkembang saat
ini antara lain Wavelet, Consultative
Committte for Space Data System (CCSDS),
Bandelet, Joint Photographic Experts Group
2000 (JPEG2000). Teknik kompresi Wavelet
merupakan dasar dari teknik kompresi lainnya.
Teknik kompresi CCSDS dan Bandelet
keduanya bekerja pada domain Wavelet.
Namun berbeda pada proses setelah proses
transformasi Wavelet. Pada CCSDS setelah
proses Discrete Wavelet Transform (DWT)
diikuti dengan Bit Plane Encoder. Sedangkan
pada Bandelet setelah proses transformasi
citra dalam domain Wavelet dilanjutkan
dengan Multi Resolution Bandelet untuk
setiap koefisien Wavelet kemudian kuantisasi
dan aritmatik coding. Untuk Teknik kompresi
JPEG2000 sudah banyak dilakukan penelitian.
Sedangkan untuk teknik kompresi Bandelet
dan CCSDS termasuk teknik kompresi yang
masih jarang dilakukan penelitian.
Oleh sebab itu,dianggap perlu untuk
menganalisa teknik kompresi CCSDS dan
Bandelet.
Dengan
menganalisa
teknik
kompresi citra satelit menggunakan CCSDS
dan
Bandelet
maka dapat
diketahui
karakteristik
performansinya.
Dengan
demikian, dalam penulisan Penelitian ini
diambil tema “Analisis Performansi Kompresi
Citra Satelit Penginderaan Jauh terhadap
Penggunaan CCSDS dan Bandelet”.

JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 29 NOMOR 2 JUNI 2016

Perjalanan energi dalam sistem penginderaan jauh dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Sistem Perolehan Data
Penginderaan Jauh
Data penginderaan jauh adalah berupa citra.
Citra penginderaan jauh memiliki beberapa
bentuk yaitu foto udara ataupun citra satelit.
Data penginderaan jauh ini dapat memberikan banyak informasi setelah dilakukan
proses interpretasi terhadap data tersebut.
Beberapa satelit penginderaan jauh yaitu
IKONOS, QUICKBIRD, dan WORLDVIEW-2.
2. Kompresi Data Citra
Image compressing atau pemampatan citra
merupakan suatu proses dimana jumlah data
yang digunakan untuk merepresentasikan
suatu citra dikurangi untuk memenuhi suatu
kebutuhan bit rate tertentu, sementara
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kualitas dari citra hasil rekonstruksi tetap
terjaga dan memenuhi standar yang
diinginkan. Metode kompresi secara umum
dapat dilihat dari diagram blok gambar di
bawah ini
Citra Masukan

Prepocessing

Encoding

File Kompresi

shannon limit. Perbedaan antara Eb/No dan
SNR
yaitu
SNR
tidak
mengandung
pengetahuan akan energi informasi dengan
satuan informasi = bit.Sedangkan pada Eb/No
itu adalah SNR yang ternormalisasi dengan
spektrum efisiensi (Eb/No = SNR/b, dengan b
dalam bit/s atau Hz).

Gambar 2. Diagram Blok Proses Kompresi
File Kompresi

Decoding

Postprocessing

Gambar 3. Diagram Blok Proses Dekompresi
Pada kompresi citra digital, kompresi data
dapat dicapai ketika satu atau lebih redudansi
dikurangi atau dihilangkan. Ada 3 redundansi
yaitu
Redundansi
Coding,Redundansi
Psikovisual.
Teknik kompresi dibagi dua yaitu kompresi
Lossy, dan kompresi Gambar Lossless. Pada
kompresi
lossy,
kualitas
citra
hasil
rekonstruksinya menurun karena terdapat
beberapa bagian yang hilang. Sedangkan
teknik kompresi lossless adalah
teknik
kompresi yang tidak menyebabkan hilangnya
informasi. Pada teknik kompresi lossless, data
yang telah terkompresi dapat dikembalikan
persis dengan data asli. Pada dasarnya,
teknik kompresi lossless menggunakan dua
metode, metode statistik dan metode kamus.
Terdapat beberapa parameter teknik
kompresi yang akan dibahas yaitu :
a. Peak Signal to Noise Ratio (PSNR)
Untuk menentukan PSNR, terlebih dahulu
ditentukan
nilai
Mean
Square
Error
(MSE). MSE adalah nilai eror kuadrat ratarata antara citra asli dengan citra
manipulasi Secara matematis nilai MSE
dapat dihitung dengan persamaan :
∑
∑ [( )
MSE
( )]
……....(1)
Dengan I(x,y) adalah citra asli dan I‟(x,y)
adalah citra hasil kompresi. M dan N
merupakan dimensi citra.Persamaan nilai
PSNR :
(
)
√
………………......(2)
Bentuk performa transmisi data dalam dunia
telekomunikasi yang sering digunakan adalah
Eb/No.Eb/No sering dipakai karena orang
ingin melihat sejauh mana performa dari
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PSNR

=

=(

[ ]

[ ])

………… (3)

Decoded Image

[ ])
Dimana ( [ ]
adalah kesalahan
kuadrat antara sinyal asli dan sinyal yang
rusak. Sedangkan PPSNR diperoleh dengan
persamaan :
PPSNR

=

(

[ ])

………….…(4)

Dapat dilihat pada PPSNR menggunakan
sinyal
amplitude
maksimum
sehingga
PPSNR ≥ PSNR
b. Rasio Kompresi
Rasio kompresi citra merupakan salah satu
parameter yang digunakan untuk mengukur
kinerja dari suatu proses kompresi. Citra
asli/citra
sebelum
kompresi
akan
dibandingkan
dengan
hasil
kompresi.
Persamaan rasio kompresi :
…… (5)
c.

Waktu kompresi

Dalam melakukan kompresi citra dengan
teknik tertentu akan memerlukan waktu yang
berbeda-beda. Lama waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan tahapan kompresi citra
mulai dari membaca file citra asli,
menjalankan tahapan-tahapan yang ada pada
teknik kompresi sampai mengahsilkan citra
terkompresi.
d. Teori Wavelet
Wavelet atau “Ondolettes” dalam bahasa
Perancis digunakan pada tahun 80-an
sebagai sarana untuk mengolah sinyal
seismic. Wavelet adalah salah satu fungsi
yang dapat mengatasi laju kecepatran dalam
jarak
terbatas.
Transformasi
Wavelet
merupakan salah satu jenis transformasi yang
mempresentasikan data dalam fungsi waktu
ke dalam fungsi Wavelet. Wavelet analisis
melakukan perubahan bentuk sinyal asli ke
bentuk Wavelet dengan fase dan panjang
sinyal yang berbeda dengan bentuk asli.
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Wavelet analisis ini dapat digunakan dalam
pengolahan sinyal satu dimensi dan dua
dimensi. Wavelet awalnya diperkenalkan
dalam bentuk dilatasi dan translasi dengan
fungsi ᴪ(t).
3. Discrete Wavelet Transform (DWT)
DWT menganalisa sinyal pada bandfrekuensi
yang berbeda dengan resolusi yang berbeda.
DWT menggunakan dua set fungsi yaitu
fungsi scaling dan wavelet fungsi yang terkait
dengan lowpass filter dan highpass filter.
Dekomposisi sinyal ke band frekuensi yang
berbeda diperoleh highpass dan lowpass
filtering dalam domain waktu. Sinyal asli x[n]
pertama melewati filter halfband highpass g[n]
dan filter lowpass h [n]. Setelah difilter,
setengah dari sampel dapat dihilangkan
sesuai dengan aturan Nyquist, karena sinyal
sekarang memiliki frekuensi tertinggi π/2
radian. Secara matematis dinyatakan sebagai
berikut:
Yhigh [k] = ∑nx[n] . g[2k-n]……… (6)
Ylow[k] = ∑nx[n] . h[2k-n]
…...… (7)
dimana Yhigh[k] dan Ylow [k] adalah output
dari highpass dan lowpass filter setelah
subsampling.
4. Post
Processing
pada
Domain
Wavelet
Skema kompresi post-transform diuraikan
pada gambar 2.6. di bawah ini. Terdiri dari
entropi coder dan encoded bit stream.

Gambar 4. Skema Kompresi Post Transform
Blok koefisian DWT dari semua subband
kecuali subband LL3 (low-pass). Kompresi
bitstream terdiri dari koefisien kode entropi
post-transform dan informasi sisi. Entropi
coder yang digunakan adalah coder aritmatika adaptif. Post transform dari satu blok
secara detail ditunjukkan pada gambar 5.

Gambar 5. Blok Koefisien Wavelet Post
Transfom
5. Kompresi Consultative Committee for
Space Data System (CCSDS)
Consultative Committee for Space Data
System (CCSDS) adalah standar algoritma
kompresi citra yang menggunakan Algoritma
Rice. Teknik kompresi CCSDS terdapat dua
jenis yaitu lossy dan lossless.
Teknik
kompresi lossless memiliki kompleksitas yang
lebih rendah dibanding lossy.
Teknik kompresi CCSDS terdiri dari dua
bagian fungsional yaitu Discrete Wavelet
Transform(DWT) dan BitPlaneEncoder(BPE)
yang terlihat di gambar di bawah ini.
Citra Masukan

Citra Kompresi
Discrete Wavelet
Transform (DWT)

Bit Plane Encoder
(BPE)

Gamba 6. Skema Umum CCSDS
Standar CCSDS untuk modul dekorelasi
menggunakan tiga level duadimensi (2-d),
dipisahkan Discrete Wavelet Transform
(DWT) dengan sembilan dan tujuhkeran
untuklowpass dan highpassfilter. Standar
yang digunakan adalah DWT biorthogonal 9/7
disebut sebagai float DWT 9/7 atau lebih
sederhananya float DWT untuk lossy.
Sedangkan untuk lossless menggunakam
Integer DWT 9/7 atau hanya Integer
DWT.Setelah DWT , koefisien wavelet
dibulatkan ke bilangan bulat terdekat atau
menggunakan faktor pembobotan (ketika
integer transform telah digunakan). Notasi
pergeseran
bit
(Γ)
digunakan
untuk
menunjukkan bit paling signifikan pada setiap
koefisien dari subband. Ketika float DWT 9/7
digunakan,
subband
tidak
diskalakan,
sehingga bitshift sama dengan nol untuk
setiap subband.
6. Kompresi Bandelet
Transformasi Bandelet ditemukan Mallat dan
Peyre pada tahun 2007. Transformasi ini
mengembangkan keteraturan geometris yang
ditemukan
dalam
gambar
dengan
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membangun
vektor
orthogonal
yang
memanjang ke arah fungsi maksimal. Dasar
Bandelet yaitu mengurai gambar secara
vektor multi-skala yang memanjang ke arah
aliran
geometris.
Aliran
geometris
menunjukkan arah dimana tingkat gambar
abu-abu memiliki variasi biasa.



Citra 4 merupakan
citra Gunung
Sinabung, Sumatera Utara dengan
ukuran 512 x 512 piksel dan memiliki
entropy 6,666 bit/simbol.

Gambar 9. Citra 1 (Kab. Kotabaru, Kalsel)
Gambar 7. Algoritma Bandelet

METODOLOGI
Analisis performansi teknik kompresi citra
satelit penginderaan jauh dalam Penelitian ini
menggunakan simulasi program Matlab.
Matlab yang digunakan versi Matlab R2014a.
Matlab digunakan sebagai alat bantu simulasi
karena Matlab cocok untuk simulasi yang
menerapkan perhitungan matematis dan
algoritma teknik kompresi.

Gambar 10. Citra 2 (Daerah di Bogor)

Blok diagram secara umum :
Citra Hasil
Kompresi

Citra
Masukan
Proses Simulasi
Parameter
Masukan

Parameter
Analisis

Gambar 8 Blok Diagram Secara Umum
1. Citra Satelit yang Dianalisis
Citra satelit yang akan dianalisis teknik
kompresinya diambil dari citra satelit IKONOS. Keempat citra satelit tersebut yaitu :
 Citra 1 merupakan citra Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan dengan ukuran 512 x
512 piksel dan memiliki entropy 7,0331
bit/simbol.
 Citra 2 merupakan citra daerah di Bogor,
Jawa Barat dengan ukuran 512 x 512
piksel dan memiliki entropy 6,8631
bit/simbol
 Citra 3 merupakan citra kota Waisai, Kab.
Raja Ampat, Papua Barat dengan ukuran
512 x 512 piksel dan memiliki entropy
7,4165 bit/simbol.
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Gambar 11. Citra 3 (Kota Waisai, Kab. Raja
Ampat, Papua Barat)

Gambar 12. Citra 4 (Gunung Sinabung,
Sumatera Utara)
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2. Implementasi Perangkat Lunak/Software
a. Fungsi Utama
Impelementasi perangkat lunak / software
menggunakan
Matlab
Graphical
User
Interface (GUI). Implementasi perangkat lunak
dirancang terdapat 3 pilihan yaitu kompresi
Bandelet, CCSDS dan Lossless CCSDS.
Langkah pertama yang dilakukan yaitu
membuat flowchart dari fungsi utama.

b. Perbandingan PSNR antara Bandelet
dan CCSDS
Perbandingan PSNR antara Bandelet dan
CCSDS dirancang seperti flowchart di bawah
ini :
Mulai

Input Citra

Teknik kompresi
yang dibandingkan

Mulai

Input citra

Proses Perbandingan
T
Kompresi
Lossy Bandelet?

Y

Input
parameter

Kompresi
Lossy CCSDS?

Y
Menghitung PSNR

Hasil
Perbandingan PSNR

T

Input
parameter

Kompresi
Lossless
CCSDS?

Simpan Hasil
Perbandingan

T

Y
Menghitung rasio
kompresi

Menghitung PSNR

Menghitung waktu
kompresi

Menghitung rasio
kompresi

Menghitung PSNR

Menghitung waktu
dekompresi

Menghitung waktu
kompresi

Menghitung rasio
kompresi

Hasil PSNR,
rasio kompresi , waktu
kompresi, waktu
dekompresi

Menghitung waktu
dekompresi

Menghitung waktu
kompresi

Citra
terekonstruksi

Hasil PSNR,
rasio kompresi , waktu
kompresi, waktu
dekompresi

Perbedaan
citra

Citra
terekonstruksi

Input
parameter

Selesai

Gambar 15. Flowchart Perbandingan PSNR
Selesai

Menghitung waktu
dekompresi

Hasil PSNR,
rasio kompresi , waktu
kompresi, waktu
dekompresi

Perbedaan
citra
Citra
terekonstruksi

Simpan citra
Simpan citra
Selesai
Selesai

Perbedaan
citra

Simpan citra

Selesai

Gambar 13. Flowchart Fungsi Utama

Gambar 16. Tampilan Perbandingan PSNR
c. Figure Tool
Figure tool dirancang untuk mengubah ukuran
citra dan mengubah citra warna menjadi citra
grayscale. Hal ini perlu dilakukan karena
terkadang ukuran citra terlalu besar sehingga
perlu dicrop dan terkadang ada juga citra
yang berukuran kecil sehingga perlu
diperbesar ukurannya. Flowchart dari figure
tool yaitu :

Gambar 14. Tampilan Figure Grafis Fungsi
Utama
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Mulai

Input Citra Asli

Masukkan Ukuran Crop

Crop citra

Simpan Citra

Hasil citra
yang dicrop

Selesai

Gambar 17. Flowchart Mengubah Ukuran
Citra

Gambar 18. Tampilan Figure Tool
4. Simulasi
1. Citra 1
Sebagai masukan simulasi berupa citra 3
yaitu citra satelit IKONOS yang merupakan
kota Waisai, Kab. Raja Ampat, Papua Barat
dengan ukuran 512x512 piksel dan memiliki
entropy 7,4165 bit/simbol.

(a)
(b)
Citra Hasil Kompresi
Perbedaan Gambar
Gambar 19. Kompresi Citra 3 menggunakan
Bandelet (0,25 bpp)
Dari hasil simulasi diperoleh : PSNR =
26,6706 dB, waktu yang dibutuhkan untuk
kompresi 1.4498 s
dan waktu yang
dibutuhkan untuk dekompresi 0,8243 s
b. Menggunakan CCSDS dengan 0,25 bpp
Pada metode CCSDS Lossy diberi
masukan berupa threshold 0.25 bpp

(a)
(b)
Citra Hasil Kompresi
Perbedaan Citra
Gambar 20. Kompresi Citra 3 menggunakan
CCSDS Lossy (0,25 bpp)
Dari hasil simulasi diperoleh : PSNR =
23,5234 dB , waktu yang dibutuhkan untuk
kompresi 0.17413 s
dan waktu yang
dibutuhkan untuk dekompresi 0.12359 s.
c. Menggunakan CCSDS Lossless

a. Menggunakan Bandelet dengan 0,25 bpp
Pada metode Bandelet diberi masukan
berupa threshold = 103
Gambar 21. Kompresi Citra 3
menggunakan CCSDS Lossless
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Dari hasil simulasi diperoleh : rasio
kompresi = 1,644, waktu yang dibutuhkan
untuk kompresi 0.31982 s dan waktu yang
dibutuhkan untuk dekompresi 0.25237 s

b. Menggunakan CCSDS Lossy dg 0,25 bpp
Pada metode CCSDS Lossy diberi
masukan berupa threshold 0.25 bpp

d. Perbandingan PSNR

(a)
Citra Hasil Kompresi

(b)
Perbedaan Citra

Gambar 24. Kompresi Citra 4 menggunakan
CCSDS Lossy (0,25 bpp)
Gambar 22. Perbandingan PSNR antara
Bandelet dan CCSDS
Dengan melihat grafik di atas dapat dibaca
dengan kedalaman bit 0,5 bpp besar
PSNR Bandelet 39 dB dan PSNR lossy
CCSDS 38,5 dB, dengan kedalaman bit
1,5 dB maka PSNR Bandelet 50 dB dan
PSNR CCSDS lossy 46 dB sehingga
PSNR Bandelet lebih besar dibanding
dengan PSNR CCSDS

Dari hasil simulasi diperoleh : PSNR =
21.3044 dB , waktu yang dibutuhkan untuk
kompresi 0.15479 s
dan waktu yang
dibutuhkan untuk dekompresi 0.12258 s.
c. Menggunakan CCSDS Lossless

2. Citra 2
Sebagai masukan simulasi berupa citra 4
yaitu citra satelit IKONOS yang merupakan
citra Gunung Sinabung, Sumatera Utara
dengan ukuran 512x512 piksel dan memiliki
entropy 6,666 bit/simbol.
a. Menggunakan Bandelet dengan 0,25 bpp
Pada metode Bandelet diberi masukan
berupa threshold = 99

Gambar 25. Kompresi Citra 4 menggunakan
CCSDS Lossless
Dari hasil simulasi diperoleh : rasio
kompresi = 1.373, waktu yang dibutuhkan
untuk kompresi 0.3314 s dan waktu yang
dibutuhkan untuk dekompresi 0.29141 s
d. Perbandingan PSNR

(a)
(b)
Citra Hasil Kompresi Perbedaan Citra
Gambar 23. Kompresi Citra 4 menggunakan
Bandelet (0,25 bpp)
Dari hasil simulasi diperoleh : PSNR =
24.4018 dB, waktu yang dibutuhkan untuk
kompresi 1.5611 s
dan waktu yang
dibutuhkan untuk dekompresi 0.9791 s
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Gambar 26. Perbandingan PSNR antara
Bandelet dan CCSDS
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Dengan melihat grafik di atas dapat dibaca
dengan kedalaman bit 1 bpp besar PSNR
Bandelet 28 dB dan PSNR lossyCCSDS
27 dB, dengan kedalaman bit 3 dB maka
PSNR Bandelet 39 dB dan PSNR CCSDS
lossy 38 dB sehingga PSNR Bandelet lebih
besar dibanding dengan PSNR CCSDS
5.Hasil Simulasi
Hasil simulasi teknik kompresi ditunjukkan
pada Tabel 1 , 2, dan 3. Tabel 1. merupakan
tabel hasil teknik kompresi lossy dengan
masukan citra yang berbentuk .bmp. Tabel 2.
merupakan tabel hasil teknik kompresi lossy
dengan masukan citra yang berbentuk .jpg.
Tabel 1 dan 2 terdiri dari entropi gambar,
kualitas citra hasil kompresi yang ditunjukkan
oleh PSNR, waktu kompresi dan waktu
dekompresi. Tabel ini adalah ringkasan dari
hasil simulasi untuk kompresi citra lossy
dengan 0,25 bpp (bit per pixel) dengan
menggunakan dua algoritma yang berbeda
yaitu kompresi Bandelet dan CCSDS lossy.
Tabel 3 merupakan tabel hasil teknik
kompresi lossless CCSDS. Isi tabel terdiri dari
entropi dari citra, rasio kompresi, waktu
kompresi dan waktu yang dibutuhkan untuk
dekompresi.
Tabel 1. Tabel Hasil Teknik Kompresi Lossy
(.bmp)
PSNR (dB)
Citra

Bandelet

Waktu Kompresi

Waktu

(s)

Dekompresi (s)

CCSDS Bandelet

CCSDS

Bandelet CCSDS

1

27,955

26,1807

1.5503

0.15693 0.80125

0.12347

2

31.541

31.0028

1.4362

0.18297 0.7956

0.12912

3

26.6706 23.5234

1.5059

0.17413 0.91013

0.12359

4

24.4018 21.3044

1.5611

0.15479 0.9791

0.12258

Tabel 2. Tabel Hasil Teknik Kompresi Lossy.jpg)
PSNR (dB)
Citra

Waktu Kompresi (s)

Waktu
Dekompresi (s)

Bandelet CCSDS

Bandelet

CCSDS

Bandelet

CCSDS

1

27.955 26.1807

1.5333

0.16835

0.8899

0.14133

2

31.541 31.0028

1.4729

0.17036

0.7932

0.13157

3

26.6706 23.5234

1.5706

0.17089

0.89782

0.14035

4

24.4018 21.3044

1.5643

0.18042

0.89091

0.1518
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Tabel 3. Tabel Hasil Teknik Kompresi
Lossless CCSDS
C
i
t
r
a

.bmp

1

1,5975

2

1.8562

3
4

Rasio
Kompresi
.jpg

Waktu Kompresi
(s)
.bmp

.bmp

.jpg

1.5975 0.33577 0.32977

0.25272

0.27109

1.8562

0.31559

0.2332

0.2582

1.644

1.644 0.31982 0.33305

0.25237

0.27495

1.373

1.373

0.29141

0.29495

0.2946

0.3314

.jpg

Waktu Dekompresi
(s)

0.36801

ANALISIS
1. PSNR
a. Analisis Tabel 1
Dari hasil analisis teknik kompresi lossless
dengan menggunakan objek citra yang sama
untuk dianalisis yang bertipe .bmp dan
kedalaman bit yang sama yaitu 0.25 bpp
dapat diketahui bahwa PSNR untuk teknik
kompresi Bandelet lebih besar dibandingkan
dengan PSNR teknik kompresi CCSDS.Pada
citra 1 PSNR Bandelet lebih besar 6,77 %
dibandingkan dengan CCSDS Lossy , citra 2
PSNR Bandelet lebih besar 1,74 %
dibandingkan dengan CCSDS Lossy , citra 3
PSNR Bandelet lebih besar 13,38 %
dibandingkan dengan CCSDS Lossy ,
dancitra 4 PSNR Bandelet lebih besar
14,53 % dibandingkan dengan CCSDS Lossy.
Jadi dari keempat citra yang dianalisis ratarata PSNR Bandelet lebih besar 9,1 %
((6,77+1,74+13,38+14,53)
%
:4)
dibandingkan dengan CCSDS Lossy.
b. Analisis Tabel 2
Dari hasil analisis teknik kompresi lossless
dengan menggunakan objek citra yang sama
untuk dianalisis yang bertipe .jpg
dan
kedalaman bit yang sama yaitu 0.25 bpp
dapat diketahui bahwa PSNR untuk teknik
kompresi Bandelet lebih besar dibandingkan
dengan PSNR teknik kompresi CCSDS.
Pada citra 1 PSNR Bandelet lebih besar
6,77 % dibandingkan dengan CCSDS Lossy ,
citra 2 PSNR Bandelet lebih besar 1,74 %
dibandingkan dengan CCSDS Lossy ,citra 3
PSNR Bandelet lebih besar 13,38 %
dibandingkan dengan CCSDS Lossy ,
dancitra 4 PSNR Bandelet lebih besar
14,53 % dibandingkan dengan CCSDS Lossy.
Jadi dari keempat citra yang dianalisis ratarata PSNR Bandelet lebih besar 9,1 %
((6,77+1,74+13,38+14,53) % :4) dibandingkan dengan CCSDS Lossy.
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Dari analisa kedua tabel di atas yang
merupakan hasil simulasi maka dapat
diketahui bahwa PSNR dari teknik kompresi
Bandelet lebih besar 9,1 % dibandingkan
dengan teknik kompresi Lossy CCSDS.
Dengan demikian kualitas citra kompresi dari
lossy Bandelet lebih baik dibandingkan
dengan lossy CCSDS
Dari hasil simulasi PSNR yang didapat paling
kecil 21,3044 dB, sesuai dengan referensi [1]
dan [2] maka PSNR tersebut masih dianggap
baik karena di atas 20 dB.Hasil Analisis
dengan objek citra sama namun dengan tipe
citra yang berbeda .bmp dan .jpg
menghasilkan PSNR yang sama. Dalam hal
ini berarti dengan kedua tipe citra berbeda
akan mengahsilkan kualitas yang sama.
2. Rasio Kompresi
Kualitas citra dalam teknik kompresi lossless
dapat dilihat dari rasio kompresi yaitu
membandingkan antara citra hasil kompresi
dengan citra asli. Rasio kompresi berkaitan
dengan bit rate atau bit per pixel, karena
menggunakan citra asli 8 bpp sehingga bit
rate harus lebih kecil dari 8 untuk mencapai
rasio kompresi yang lebih tinggi. Bit rate yang
lebih rendah berarti rasio kompresi yang lebih
tinggi. Kompresi lossless tidak menggunakan
parameter PSNR untuk mengethui kualitas
citra karena untuk lossless direkonstruksi citra
sama untuk setiap pixel. Untuk entropi tidak
terlalu berkaitan dengan hasil dari rasio
kompresi.
Analisa rasio kompresi dengan menggunakan
perhitungan :
Rasio kompresi citra =
Rasio kompresi citra 1 =

= 1,52

Rasio kompresi citra 2 =

= 1,857

Rasio kompresi citra 3 =

= 1,6

Rasio kompresi citra 4 =

= 1,37

Besar
rasio kompresi hasil perhitungan
dengan hasil simulasi hampir sama hanya
berbeda angka 2 angka di belakang
koma.Rasio kompresi dengan tipe objek
citra .bmp dan .jpg menghasilkan nilai rasio
yang sama untuk semua citra yang dianalisis.
3. Waktu kompresi dan dekompresi
 Analisis Tabel 1.
Pada citra 1 waktu kompresi Bandelet 9,87
kali waktu kompresi lossy CCSDS dan waktu
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dekompresi Bandelet 6,49 kali waktu
dekompresi lossy CCSDS.
Pada citra 2 waktu kompresi Bandelet 7,85
kali waktu kompresi lossy CCSDS dan waktu
dekompresi Bandelet 6,16
kali waktu
dekompresi lossy CCSDS.
Pada citra 3 waktu kompresi Bandelet 8,65
kali waktu kompresi lossy CCSDS dan waktu
dekompresi Bandelet 7,36 kali waktu
dekompresi lossy CCSDS.
Pada citra 4 waktu kompresi Bandelet 10 kali
waktu kompresi lossy CCSDS dan waktu
dekompresi Bandelet 7,98 kali waktu
dekompresi lossy CCSDS.
Jadi rata-rata dari simulasi keempat citra yang
dijadikan sebagai objek yaitu waktu kompresi
Bandelet 9,09 kali waktu kompresi lossy
CCSDS dan waktu dekompresi Bandelet
6,9975 kali waktu dekompresi lossy CCSDS.

KESIMPULAN
Dari hasil simulasi dan analisis yang
dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan
yaitu :
1. Dengan melihat tabel citra 1 PSNR
Bandelet
lebih
besar
13,38
%
dibandingkan dengan CCSDS Lossy ,
dancitra 2 PSNR Bandelet lebih besar
14,53 % dibandingkan dengan CCSDS
Lossy. Jadi dari kedua citra yang
dianalisis rata-rata PSNR Bandelet lebih
besar 9,1 % dibandingkan dengan
CCSDS Lossy.
Dengan demikian teknik kompresi
dengan
menggunakan
Bandelet
menghasilkan kualias kompresi yang
lebih
baik
dibandingkan
dengan
CCSDS.Dari hasil simulasi PSNR yang
didapat paling kecil 21,3044 dB dan
paling besar 31,541 dB sehingga sesuai
dengan referensi [1] dan [2] maka PSNR
tersebut masih dianggap baik karena di
atas 20 dB.
2. Dari hasil perhitungan diperoleh rasio
rasio citra 1 = 1,6 dan rasio citra 2 =
1,37.
Sedangkan hasil simulasi diperoleh rasio
citra 1 = 1,644 dan rasio citra 2 = 1,373.
Dengan
demikian
antara
hasil
perhitungan dan hasil simulasi besar
rasio kompresi hampir sama hanya
berbeda angka 2 angka di belakang
koma.
3. Pada tabel 2 teknik kompresi Bandelet
dan CCSDS lossy dengan citra
bertipe .jpg didapat waktu kompresi
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4.

5.

Bandelet 8,9 kali waktu kompresi CCSDS
lossy dan waktu dekompresi Bandelet
6,15 kali waktu dekompresi CCSDS lossy.
Waktu kompresi untuk teknik kompresi
lossless CCSDS untuk yang bertipe .bmp
antara 0,2946 – 0,33577 s dan waktu
dekompresinya antara 0,2332 – 0,29141
s. Sedangkan waktu kompresi untuk
teknik kompresi lossless CCSDS untuk
yang bertipe.jpg antara 0,31599–0,36801
s dan waktu dekompresinya antara
0,2582 – 0,29495 s.
Waktu yang diperlukan untuk teknik
kompresi
maupun
dekompresi
tergantung pada kompleksitas algoritma
masing-masing teknik kompresi.
Dari ketiga teknik kompresi yang
dianalisis
memiliki
kelebihan
dan
kekurangan
masing-masing.
Maka
pemilihan
teknik
kompresi
yang
digunakan
berdasarkan
kebutuhan
karakter kompresi yang diinginkan. Jika
menginginkan kualitas yang lebih baik
maka dipilih teknik kompresi Bandelet
meskipun membutuhkan waktu kompresi
dan dekompresi yang lebih lama. Jika
dibutuhkan rasio kompresi yang kecil
maka menggunakan teknik kompresi
lossless CCSDS.
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Abstrak
Mesin pengurai dan pengayak sabut kelapa merupakan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi
industri kecil dan menengah, mesin ini sangat efektif serta efisien jika dibandingkan dengan tenaga
manusia, sehingga mesin ini dapat membantu mempermudah manusia sebagai alat bantu
pengolahan. Alat ini berfungsi untuk mengurai sabut kelapa dengan menggunakan prinsip gaya
gesek, prinsip kerja poros utama sebagai pengurai dan pengayak melalui proses gesekan dengan
gaya tangensial yang timbul karena putaran yang dihasilkan dari motor listrik,putaran pada poros
pengurai lebih besar dari putaran poros pengayak, karena putaran dibutuhkan untuk memisahkan
serabut kelapa dari sabut kelapa dengan cara di cakar . Oleh karena itu mesin pengurai dan
pengayak sabut kelapa yang akan digunakan adalah yang mempunyai fungsi umum yaitu
memisahkan antara sabut kelapa dengan serabut kelapa dan di saring agar serabut lebih halus
dengan mesin pengurai sabut kelapa tersebut. Sehingga mesin ini dapat berguna bagi masyarakat
serta dapat meningkatkan produktivitas baik dari segi hasil olahan maupun tenaga yang
dibutuhkan.
Kata kunci : roller, clearence, gesekan, transmisi, gaya tangensial.
PENDAHULUAN
Kelapa (bahasa Inggris: coconut) adalah
tumbuhan saka, tempo ekonomi adalah
melebihi 25 tahun. Pohon kelapa mencapai
ketinggian 6 hingga 30 meter bergantung
kepada variasi. Ia terdapat di semua kawasan
tropis. Keseluruhan
pohon kelapa dapat
dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan..
Kelapa (Cocos nucifera L.) adalah jenis
keluarga Aracaceae (keluarga palma). Ia
merupakan spesies tunggal yang dikelaskan
dalam genus Cocos dan merupakan pohon
palma yang besar, tumbuh setinggi 30 meter,
dengan pelepah daun (pinnate) sepanjang 4-6
meter, dengan helaian daun (pinnae)
sepanjang
60-90
cm;
pelepah
tua
meninggalkan batang pohon yang licin.
Perkebunan di Indonesia cukup potensial
untuk menghasilkan
kelapa.. Luas areal
perkebunan Kelapa sekitar 3,68 juta Ha pada
tahun 1999, dan 96,74% merupakan areal
perkebunan Kelapa rakyat.
Sabut kelapa tersebut sebagian besar masih
digunakan sebagai bahan bakar dan sebagian
kecil saja yang digunakan untuk keperluan
rumah tangga, seperti keset, tali, sapu, sikat
dan barang-barang anyaman, yang masih
ditangani oleh para pengrajin, lembaga sosial
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dan panti asuhan. Sementara kebutuhan
ekspor akan Sabut kelapa telah menunjukkan
peningkatan yang berarti.
Berbagai jenis produk telah dapat dibuat dari
serat Sabut kelapa berkaret (sebutret =
rubberised coirs ), antara lain barang cetakan,
sit panjang, serat keriting berkaret, dan
barang komposit dari campuran lateks busa
dengan serat.
Serat keriting berkaret mempunyai banyak
keunggulan antara lain kekenyalan dan
elastisitas yang baik, cocok untuk bahan
pengisi jok dan berharga relatif lebih murah
dari karet busa. Penggunaannya terutama
untuk jok kursi, mobil dan pesawat terbang
serta keperluan rumah tangga. Serat berkaret
ini dapat juga digunakan sebagai bahan
penyerap getaran.
Menanggapi hal itu maka kebutuhan akan alat
yang dapat mempermudah dan memperingan
pekerjaan masyarakat khususnya petani dan
kelompok usaha kecil menengah untuk
mengolah sabut kelapa hingga bermanfaat
untuk kepentingan lainnya. Oleh karena itu
kami berusaha membuat mesin pengurai dan
pengayak sabut kelapa.
Diharapkan dengan adanya mesin pengurai
dan pengayak sabut kelapa ini, dapat
mempermudah petani dan pengusaha dalam
pengolahan sabut kelapa dan tentunya alat
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ini lebih efisien dan efektif dibandingkan
dengan cara manual serta diharapkan dengan
alat ini dapat menambah wawasan serta ilmu
tentang alat tepat guna

LANDASAN TEORI
Pada bagian akan dijelaskan tentang
landasan teori dari mesin pengurai dan
pengayak sabut kelapa, teori yang digunakan
beserta rumus – rumus yang digunakan
dengan mengacu pada pustaka ilmiah.
1. Aspek Bahan Baku
Kelapa (bahasa Inggris: coconut) adalah
tumbuhan saka, tempo ekonomi adalah
melebihi 25 tahun. Pohon kelapa mencapai
ketinggian 6 hingga 30 meter bergantung
kepada variasi. Ia terdapat di semua kawasan
tropis. Keseluruhan
pohon kelapa dapat
dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan..
Kelapa (Cocos nucifera L.) adalah jenis
keluarga Aracaceae (keluarga palma). Ia
merupakan spesies tunggal yang dikelaskan
dalam genus Cocos dan merupakan pohon
palma yang besar, tumbuh setinggi 30 meter,
dengan pelepah daun (pinnate) sepanjang 4-6
meter, dengan helaian daun (pinnae)
sepanjang
60-90
cm;
pelepah
tua
meninggalkan batang pohon yang licin.
Sabut kelapa merupakan bagian yang cukup
besar dari buah kelapa, yaitu 35 % dari berat
keseluruhan buah. Sabut kelapa trdiri dari
serat dan gabus yang menghubungkan satu
serat dengan serat yang lainnya . Serat
adalah
bagian
yang
berharga
dari
sabut.Bobot sabut kelapa dari setiap kelapa
sekitar 700 gram. Dari dari setiap butir kelapa
mengandung serat 525 gram ( 75% dari
sabut ) dan 175 gram ( 25 % dari sabut ) .
Sabut kelapa yang telah di buang gabusnya
merupakan serat alami yang berharga untuk
pelapis jok dan kursi, serta untuk pembuatan
tali.
Di beberapa industri kecil dan menengah
sabut kelapa digunakan untuk keperluan
rumah tangga. Diantaranya untuk keset, dan
alat pembersih piring. Sedangkan dalam
industri besar sabut kelapa dalam dunia
otomotif digunakan untuk bagian dari/dalam
jok mobil. Inilah sebab yang melatar belakangi
kami untuk membuat mesin pengurai dan
pengayak sabut kelapa, yang tentunya lebih
banyak keuntungannya.
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2. Aspek Komponen Alat
Mesin pengurai dan pengayak sabut kelapa
ini terdiri dari beberapa spesifik komponen
alat, salah satu komponen utama untuk
mengurai dan mengayak sabut kelapa. poros
sebagai alat pengurai yang digerakkan oleh
putaran dari motor. Ini semuanya tentu
haruslah sesuai dengan fungsi alat dan
spesifikasinya diantaranya sebagai berikut :
a. Pisau Pengurai
Dalam menguraikan sabut kelapa menjadi
serabut kelapa diperlukan alat yang dapat
menguraikan sabut kelapa menjadi serabut
kelapa . dalam pembuatan mesin ini kami
memakai pisau pengurai sabut kelapa
unutk mengutaikan sabut kelapa dengan
empat
buah
mata
pisau.
Dalam
menguraikan sabut kelapa menjadi serabut
kami menggunakan sistem pukulan yang
disesuikan dengan gaya tangesial dan
tebal sabut kelapa yang di butuhkan untuk
menguraikan sabut kelapa.

Gambar 1. Pisau Pengurai
b. Pengayak
Dalam memisahkan serabut kelapa
dengan bubuk kelapa kami menggunakan
ayakan yang berbentuk extruder dengan
rancangan yang di sesuikan dengan
serabut yang akan di ayak.

Gambar 2. Pengayak
c. Motor Penggerak
Sebelum daya pada motor ditransmisikan
ke media yang lain, daya pada motor
tersebut harus dilakukan pemeriksaan
sebelumnya, karena daya yang besar
mungkin diperlukan pada saat start atau
mungkin beban yang besar terus bekerja
setelah start. Dengan demikian sering kali
diperlukan koreksi pada daya output motor
dengan menggunakan factor koreksi (fc)
pada perencanaan.
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Table 1. Faktor koreksi
Daya yang akan
Jenis beban
ditransmisikan
Daya rata – rata yang
1,2 – 2,0
diperlukan
Daya maksimum yang
0,8 – 1,2
diperlukan
Daya normal
1,0 – 1,5

Pd  f c  P
Dimana ;

P = Daya output dari motor
penggerak [hp]
Pd = Daya rencana [hp]
Fc = Faktor koreksi
Torsi yang bekerja pada motor ;
P  4500
T 
2  n
Dimana ;
T = Torsi [kg.m]
P = Daya [hp]
n = Putaran motor [rpm]
d. Poros
Elemen mesin yang merupakan salah
satu bagian terpenting dari tiap mesin
adalah poros (shaft). Pada umumnya
mesin meneruskan daya bersama – sama
dengan putaran yang dilakukan oleh poros.
Poros tersebut dapat dipasang pully, roda
gigi, dan naf, yang ikut berputar bersama
poros, pemasangan elemen – elemen
tersebut pada poros menggunakan pasak,
sehingga pada poros dibuat alur pasak.
Pembebanan
pada
poros
sangat
tergantung pada besarnya daya dan
putaran mesin yang diteruskan, serta
pengaruh gaya yang ditimbulkan oleh
bagian – bagian mesin yang didukung dan
ikut berputar bersama poros. Beban puntir
disebabkan oleh daya dan putaran mesin,
beban lentur dan aksial disebabkan oleh
gaya – gaya radial dan aksial yang timbul.
Dalam hal tertentu poros dapat terjadi
beban puntir atau lentur saja, namun
demikian kombinasi beban lentur dan
beban puntir dapat juga sekaligus terjadi
pada poros, bahkan bisa pula disertai oleh
beban aksial.
Pendekatan
yang
dilakukan
dalam
merencanakan poros untuk berbagai jenis
pembebanan berdasarkan tegangan geser,
tegangan tarik atau tekan, dan tegangan
lentur. Selain itu factor kombinasi kejut dan
lelah untuk momen lentur dan torsi juga
dipergunakan
agar
diperoleh
hasil
perencanaan poros yang baik.
Macam
–
macam
poros
dengan
pembebanannya adalah :
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Poros transmisi : poros yang
digunakan
untuk
meneruskan
momen puntir, misalnya motor listrik,
diesel, turbin uap.

Poros dukung : poros yang
mendukung elemen mesin yang
berputar tanpa beban puntir, karena
yang bekerja hanya beban lentur,
misalnya poros gander kereta, poros
kereta dorong.

Spindel : poros yang pendek,
beban utamanya dengan puntiran,
misalnya poros utama mesin
perkakas.
Sedangkan menurut bentuknya adalah :
 Poros lurus umum.
 Poros engkol dan poros hubungan
pada mesin torak
e. Pasak
Pasak adalah suatu elemen mesin yang
digunakan untuk
mengunci bagian –
bagian mesin seperti kopling, poros, roda
gigi, sprocket, pulley dan lain-lain pada
poros agar tidak terjadi geser.
Menurut bentuk dan konstruksinya pasak
dapat dibedakan menjadi:

Pasak benam

Pasak belah

Pasak tirus

Pasak tangensial

Pasak bulat
Pada rancang bangun alat ini kami
menggunakan
pasak
benam,
yang
mempunyai penampang segi empat
dimana terdapat bentuk prismatis dan tirus
yang kadang-kadang diberi kepala untuk
mempermudah pencabutan. Ukuran dan
bentuk standar pasak diberikan dalam
table. Untuk pasak kali ini kami memakai
pasak yang mempunyai kekuatan tarik 40
[kg/mm2] karena harga pasak lebih murah
dibanding poros.
Besarnya torsi dihitung berdasarkan daya
dan putaran yang diteruskan oleh poros itu
sendiri, sehinggga dapat dinyatakan
dengan :
P  4500
T 
2  n
Sehingga momen rencana dalam putaran
poros akan timbul gaya tangensial Ft,
dimana
diameter
poros
dapat
mempengaruhi besar gaya tersebut. Maka
gaya tangensial Ft pada permukaan poros
adalah

119

Gambar 4. Gaya tangensial pada pasak

Ft 

T

d /2
Dimana ;
Ft = Gaya tangensial [kg]
T = Torsi [kg.mm]
d = diameter poros [mm]
Gaya
tangensial
ini
menyebabkan
tegangan geser τg sebesar penampang
pasak seluas A = b x l [mm2], dengan
demikian tegangan geser [kg/mm2] yang
ditimbulkan adalah ;

F
g  t
b.l
Dimana ;
τg = Tegangan geser
Ft = Gaya tangensial [kg]
b = lebar [mm]
l = panjang [mm]

[kg/mm2]

Selanjutnya
perhitungan
untuk
menghindari
kerusakan
permukaan
samping pasak karena tekanan bidang
juga diperlukan, bidang-bidang sisi pasak
dengan poros dan naf mengalami tekanan
akibat gaya tangensial Ft. kedalaman alur
pasak pada poros dinyatakan dengan t1,
dan kedalaman alur pasak pada naf
dengan t2, dalam hal ini tekanan
permukaan P [kg/mm2] ;

P

Ft
l.t1 atau.t 2

Dimana pada perancangan ini kami
menggunakan nilai kedalaman alur pasak
pada poros (t1) (lampiran10).
Harga tekanan bidang yang diizinkan
adalah sebesar 8 [kg/mm2] untuk poros
dengan diameter kecil, 10 [kg/mm2] untuk
poros dengan diameter besar, dan
setengah dari harga dari harga diatas
untuk poros berputaran tinggi. Karena
lebar dan tinggi pasak sudah distandarkan
maka beban yang ditimbilkan oleh gaya Ft
yang besar hendaknya diatasi dengan
menyesuaikan panjang pasak.

f. Sabuk
Jarak yang jauh antara dua buah poros
sering tidak memungkinkan transmisi
langsung dengan roda gigi, dengan
demikian cara transmisi putaran lain atau
daya yang lain dapat diterapkan maka
dapat digunakan sabuk luwes atau rantai
yang dibelitkan sekeliling puli atau spruket
pada porosnya masing - masing.
1. Terpal
3. Karet pembungkus
2. Bagian penarik 4. bantal karet

Gambar 5. Type sabuk V
Sebagian
besar
transmisi
sabuk
menggunakan sabuk V karena mudah
penanganannya dan harganya pun murah,
sabuk V terbuat dari bahan karet dan
mempunyai
penampang
trapesium,
kecepatan sabuk direncanakan untuk 10
sampai 20 (m/s) pada umumnya, dan
maksimum sampai 25 (m/s). daya
maksimum yang dapat ditransmisikan
kurang lebih sampai 500 (kW). Karena
terjadi slip antara puli dan sabuk, sabuk V
tidak dapat meneruskan putaran dengan
perbandingan yang tepat, Sabuk V
dibelitkan dikeliling alur puli yang
berbentuk V pula, bagian sabuk yang
sedang membelit pada puli ini mengalami
lengkungan
sehingga
lebar
bagian
dalamnya
bertambah
besar.
Gaya
gesekan juga akan bertambah karena
pengaruh bentuk baji, yang akan
menghasilkan transmisi daya yang besar
pada tegangan yang relative rendah. Hal
ini merupakan salah satu kelebihan dari
sabuk V, atas dasar daya rencana dan
putaran poros penggerak, penampang
sabuk V yang sesuai, daya rencana
dihitung dengan mengalikan daya yang
akan diteruskan dengan factor koreksi.
Jarak sumbu poros harus sebesar 1,5
sampai 2 kali diameter puli besar.

Gambar 6. Profil alur sabuk V

120

JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 29 NOMOR 2 JUNI 2016

Jarak minimum sumbu poros
(Cmin):
Cmin = 1,5 s/d 2 x dp

pulley

Dalam perdagangan terdapat bermacam –
macam
ukuran
sabuk.
namun,
mendapatkan sabuk yang panjangnya
sama dengan hasil perhitungan umumnya
sukar, maka panjang keliling sabuk L [mm]
adalah ;

Untuk mencari gaya tegang pada sabuk
dapat ditentukan dengan menggunakan
rumus ;

T1  Tmax  Tc
Dimana ;
T1 = Gaya sisi kencang sabuk [kg]
Tmax = Gaya tegang maximal [kg]
Tc = Gaya Sentrifugal [kg]
Atau bisa juga menggunakan :

P
Gambar 7. Panjang keliling sabuk
Jarak sumbu poros C [mm] bila harga L
sudah diketahui;

C

b  b 2  8( D p  d p )
8

Dimana ;

b  2L  3,14d p1  d p 2 

Kecepatan linear sabuk V adalah ;

v

 .d p n1

60 x1000

Gaya Sentrifugal Sabuk (Tc)

w.v 2
Tc 
g
Dimana ;
Tc = Gaya Sentrifugal [kg]
W = Berat sabuk per satuan panjang
[kg/m]
V = Kecepatan linear sabuk [m/s]
G = Gaya gravitasi [kg/m2]
Gaya tegang maximal sabuk (Tmax)

Tmax   . A

Dimana ;
Tmax = Gaya tegang maximal [kg]
σ
= Tegangan tarik ijin sabuk, untuk
sabuk dari bahan
karet adalah
4 – 5 [N/mm2] ]
A
= Luas penampang sabuk [mm2]

Gambar 8. Gaya tegang pada Sabuk
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(T1  T2 ) xv
75

Dimana ;
P = Daya [HP]
V = kecepatan linear sabuk [m/s]
T1 = gaya tegang sabuk sisi kencang [kg]
T2 = gaya tegang sabuk sisi kendur [kg]
Dengan catatan : pada sabuk-V, sudut
alurnya 30 0 – 40 0
Maka kami menentapkan 2α = 40 0
Sudut kontak θ dari sabuk pada alur puli
penggerak harus diusahakan sebesar
mungkin untuk memperbesar panjang
kontak antara sabuk dan puli. Gaya gesek
berkurang
dengan
mengecilnya
θ
sehingga menimbulkan slip antara sabuk
dengan puli. Sudut kontak dapat dicari
dengan rumus ;
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57d p 2  d p1 
X

Jumlah sabuk yang diperlukan dapat
diperoleh dengan cara ;

n

Prol
P0  K 0

Dimana ;
n
= Jumlah sabuk
Prol = Daya pada rol [HP]
Ko = faktor koreksi (lampiran 8)
g. Bantalan
Bantalan adalah elemen mesin yang
menumpu poros berbeban, sehingga
putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat
berlangsung secara halus, aman, dan
panjang umur. Bantalan harus cukup
kokoh untuk memungkinkan poros serta
elemen mesin lainnya bekerja dengan baik.
Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik
maka prestasi seluruh system akan
menurun atau tidak dapat bekerja secara
semestinya,
jadi
bantalan
dalam
permesinan dapat disamakan peranannya
dengan pondasi pada gedung. Atas dasar
gerakan bantalan terhadap poros bantalan
dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
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 Bantalan luncur
 Bantalan gelinding
Pada
rancang
bangun
mesin
ini
menggunakan jenis tumpuan bantalan
gelinding
yang
mengalami
beban
kombinasi yaitu beban dengan arah radial
serta beban dengan arah aksial. Bantalan
yang mengalami beban tersebut dapat
dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

We  X r .V .WR  YT .WT K S

Dimana ;
We
XR
V
WR
YT
WT
KS

=
=
=
=
=
=
=

Beban Equifalent [kg]
Faktor radial
Faktor putaran (1 – 1,2)
Beban radial [kg]
Faktor aksial
Beban aksial [kg]
Service faktor
Service
Faktor
(KS)
1

Gambar 9. Hopper
i. Rangka
Profil pada umumnya digunakan untuk
penyangga atau rangka pada konstruksi
mesin., untuk menahan beban aksial
pembebanan
bengkok.
Jika
profil
digunakan untuk pembebanan yang besar
dan berulang – ulang maka gaya batang
yang ada harus diperhitungkan.

Jenis beban

Beban merata
dan beban
tetap
Beban kejut
ringan
Beban kejut
sedang
Beban kejut
berat

1,5
2
2,5

Untuk mengetahui umur pemakaian dari
bearing dapat dicari dengan menggunakan
rumus :

C
L  
 We

kebutuhan alat setelah melalui analisa
perhitungan.

K


  10 6


Dimana ;
L
= Umur rata – rata
C = Beban dinamik rata – rata
We = Beban equivalent dinamik
K = 3, untuk bantalan gelinding
= 10/3, untuk bantalan luncur

Gambar 10. Rangka profil siku

METODOLOGI PENELITIAN
Hasil penelitian yang baik ditentukan oleh
metodologi penelitian yang tersusun secara
baik dan terstruktur, oleh karena itu pada
bagian ini akan dipaparkan langkah-langkah
penelitian yang dilakukan dan metode yang
digunakan dalam mendesain mesin pengurai
dan pengayak sabut kelapa.
A. Pengumpulan data
1. Studi Lapangan
Penelitian ini dilakukan di pasar cisalak
untuk mengetahui fungsi material. Hal
ini mendorong peneliti untuk melakukan
inovasi perubahan
desain
mesin
pengurai dan pengayak sabut kelapa.

Hubungan antara umur (L) dalam [putaran],
dan umur (LH) dalam jam kerja dapat
dinyatakan dengan ;

L  60.N .LH
h. hopper
Sebagai pengarah keluar nasuk sabut
kelapa yang di urai kami menggunakan
hopper yang terbuat dari ST. 37 karena
bernilai ekonomis dan berdasarakan
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Gambar 11. serabut kelapa
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2 Studi Literatur
Studi literatur ini dilakukan dengan cara
membaca buku-buku, jurnal, dan
sumber
referensi
lainnya
yang
berkaitan dengan masalah karakteristik
dan reliability serta perancangan
manufaktur yang bersifat teoritis
maupun data-data relevan yang
mendukung
proses
pemecahan
masalah dan analisis serta alternatif.
Metode
mengambilan
solusi
perancangan yang digunakan metode
Pahl and Beitz dengan metode
Wawancara (Brainstorming)

PERANCANGAN DETAIL
A. Perhitungan profil Kelapa
Menurut Kusen (1970) kelapa terdiri dari 4
bagian yang paling penting, diantaranya :
1. Air kelapa 25% bagian,
2. Daging buah 28% bagian,
3. Tempurung 12% bagian,
4. Sabut Kelapa 35% bagian, yang terdiri
dari :
a. Serabut Kelapa (525 gram atau 75%
dari sabut kelapa),
b. Gabus (175 gram atau 25% dari sabut
kelapa).
Dalam pembuatan mesin ini kami merancang
kapasitas mesin sebesar 35 [Kg / jam ].
Berdasarkan formulasi perhitungan pada
penjelesan bab sebelumnya didapat beberapa
data diantaranya :
3
Debit di Pengayak : 415 [mm /s]
3
Debit di Pengurai : 416 [mm /s]
B. Analisa Gaya
Gaya yang terjadi pada sabut kelapa ;
EP
= W
m.g.h = F.s
F
= m.g.h / s
= 3. 9,81.0,03 [ Nm] / 0,03 [ m ]
= 29,43 [N]
t
= F. Ap
2
= 29,43 [N] / ( .0.11 ) [ m ]
= 0,0789 [Nm]
g
= 0,5 t
= 0,03945 [Nm]
C. Analisa Pisau pengurai dan Pengayak
1. Profil Pisau pengurai
Profil pisau di tentukan dari kekuatan
pukul pisau untuk mengurai sabut kelapa,
karenanya sebelum ditentukan dimensi pisau
di analisa terlebih dahulu jarak pukul yang
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akan menjadi jari – jari pisau yang bekerja
untuk mengurai sabut kelapa.

P.60
2N
513,8761.60
T 
2 .1420
 3,4557 Nm 


 3.455,7 Nmm

rpisau pada pengurai
= T / Fg
= 3.455,7 / 29,34
= 117,424 [mm]
Panjang pukulan / jari – jari pisau yang akan
di rancang = 110 [mm]
l = 220 [mm]
h = 50 [mm]
t = a [mm]
mpisau = 0,9785 [ kg ]
a. Bahan Pisau
2
ST 37 = 37 [kg/mm ]
2

= 362,97 [ N / mm ]
V
=8
b. Analisa Bengkok
b = t = 362,97 / 8
2
b = 45,3713 [ N / mm ]
Mb= Fg x Panjang pisau
= 29,43 [N] x 110 [ mm]
= 3237,3 [ Nmm ]
3
W b= Ix / Y = [(a x50 ) /12 ]/ 25
3
= 416,6667 .a [mm ]
b = Mb / W b
45,3713 =
3237,3 [ Nmm ]
/
3
416,6667.a [mm ]
t = 0,1712 [mm], pisau yang
kita rancang sebesar 5 [mm] , b>b
berarti aman
c.
Analisa Geser
g1 = 0,5 x t
2
= 0,5 x 45,3713 [ N / mm ]
2
= 22,6856 [ N / mm ]
g2 = Fg / A
2
= 29,43 [N] / (50x5) [mm ]
2
= 0.1177 [ N / mm ]
g1 >g2 berarti aman
2. Profil Pengayak
a. Ekstruder
dl = 220 [mm]
dd = 28 [mm]
mpengayak = 3,65 [ kg ]
b. Kawat Mesh
Di buat melingkar dengan diameter =
240 [mm]
c. Bahan Pengayak
2
ST 37 = 37 [Kg/mm ]
2

= 362,97 [ N / mm ]
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V
D.

=8



Analisa Putaran pada Poros Pisau
Pengurai dan Pengayak
Putaran pada poros pisau pengurai yang
akan dirancang pada mesin pengurai dan
pengayak adalah 1420 [rpm]. Putaran
dari motor penggerak (n1) yaitu 1420
[rpm]. Maka putaran dari motor akan
direduksi oleh sistem pulley yang
memiliki rasio putaran 3 : 3,

60

Ppisau 

T W r
 24,525  0,11



 2,6977 N.m

n1  D1  n3  D3

Perhitungan Torsi
Karena pengaruh gravitasi bumi
maka sabut kelapa dapat terurai pada
saat terjepit antara jarak dinding hoper
dengan pisau pengurai maka ditentukan
satuan Newton. sehingga untuk
mengurai 1 buah sabut kelapa
dibutuhkan W sebesar
3 [Kg] atau
29,43 [N], jadi dengan jari – jari pisau
110 [mm] akan dihasilkan torsi sebesar,
T W r
 29,43  0,11



 3,2737 N.m
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60

Ppengayak 

2  532,5  2,6977
60





 150, 4326 Watt
F.
No

Perhitungan daya motor
Parameter

Effisie
nsi
(%)

Daya
[HP]

Daya
[kW]

1.0

0.746

1

Daya Desain

2

Faktor
Keamanan
Statis

200

2.0

1.5

3

Faktor
Keamanan
Dinamis

200

4.0

3

4

Belt dari
pulley Motor
ke Pengurai

80

4.8

3.6

5

Belt dari
pulley
Pengurai ke
Pengayak

80

5.76

4.32



Pada pisau pengurai didesign
putaran sebesar 1420 [rpm],
Maka Daya yang dibangkitkan pada
pengurai adalah:



Pada
pengayak didesign
putaran sebesar 532,5 [rpm],
Maka Daya yang dibangkitkan pada
pengayak adalah:
2NT

 

E.



Begitu pula dengan pengayak
Karena pengaruh gravitasi bumi maka
sabut kelapa dapat terayak pada saat
terjepit antara jarak dinding hoper
dengan pengayak maka ditentukan
satuan Newton. sehingga untuk
mengurai serabut kelapa dibutuhkan W
sebesar 2,5 [Kg] atau 24,525 [N], jadi
dengan extruder berjari- jari 110 [mm]
akan dihasilkan torsi sebesar,

Putaran pada poros pisau pengurai yang
akan dirancang pada mesin pengurai dan
pengayak adalah 532,5 [rpm]. Putaran
dari motor penggerak (n1) yaitu 1420
[rpm]. Maka putaran dari motor akan
direduksi oleh sistem pulley yang
memiliki rasio putaran 4 : 8,

 

60



 

n  D2 1420  3
n3  2

 1065 rpm
D3
4
n3  D3 1065  4
n4 

 532,5 rpm
D4
8

2  1420  3,2737

 486,8059 Watt

n1  D1  n2  D2
n  D1 1420  3
n2  1

 1420 rpm
D2
3

n1  D1  n2  D2
n3  D3  n4  D4

2NT
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Maka Daya yang akan digunakan ekuivalen
sebesar 5 KW
Tujuan dilakukannya perhitungan dilakukan
untuk tujuan mengetahui spesifikasi teknik
yang
digunakan
seperti
menentukan
spesifikasi plat dan besar kekuatan yang
dibutuhkan sehingga menopang beban yang
ditumpu.
Berdasarkan teori perhitungan yang sudah
didapat dari bab sebelumnya maka didapat
data data part pendukung antara lain :
 Pulley Type A Ø 3 [inch] Ø dalam
25,4 [mm].
 Pulley Ganda Type A Ø 3 [inch]
dan Ø 4 [inch] Ø dalam 25,4 [mm].
 Pulley Type A Ø 8 [inch] Ø dalam
25,4 [mm]
 Sabuk V type A 34 dan 42.
 Bearing type 205 UCT.
 Saringan dengan Ø 240 [mm]
 Kerangka profil siku tebal 4 [mm],
ukuran 50 x 50 x 6.
G. Hasil Rancangan

Gambar 12. Mesin pengurai dan pengayak
sabut kelapa

Pulley Type A Ø 3 [inch] Ø dalam
25,4 [mm].
 Pulley Ganda Type A Ø 3 [inch]
dan Ø 4 [inch] Ø dalam 25,4 [mm].
 Pulley Type A Ø 8 [inch] Ø dalam
25,4 [mm]
 Sabuk V type A 34 dan 42.
 Bearing type 205 UCT.
 Saringan dengan Ø 240 [mm]
 Kerangka profil siku tebal 4 [mm],
ukuran 50 x 50 x 6.
Dengan adanya mesin pengurai dan
pengayak sabut kelapa menjadi lebih
efektif jika dibandingkan dengan cara
konvensional.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melalui tahap perhitungan dan
desain
maka diperoleh beberapa
kesimpulan diantaranya yaitu :
 Mesin pengurai dan pengayak
sabut kelapa ini mempunyai
kapasitas sebesar 35 [kg/jam].
 Mesin pengurai dan pengayak
sabut kelapa kering ini terdiri dari
beberapa komponen yaitu ;
 Motor listrik 5,0 [KW], 3 phasa
dengan putaran 1420 [rpm].
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