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IDENTIFIKASI FAKTOR DOMINAN YANG BERPENGARUH
TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DINDING LUAR
BETON PRACETAK PABRIKAN UNTUK BANGUNAN
BERTINGKAT TINGGI
Muhammad Ismail Akbar
Fakultas Teknik Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Abstract
Generally, in building construction, several factors are considered to be the objectives barriers. In
this case the barrier for the precash concrete wall could be happened in the planning phase,
manufacturing phase, distribution phase, installation phase and many others. From several factors,
is considered that there are dominant factors, there for a research is needed to be done.
LATAR BELAKANG
Didalam suatu kota, umumnya bila telah ada
pembangunan dari gedung-gedung bertingkat
tinggi,
hal
ini
mengindikasi
adanya
pertumbuhan dari kota tersebut. Fenomena ini
mendominasi wajah-wajah kota diseluruh
dunia, juga di Indonesia.
Kelahiran dari gedung-gedung pencakar langit
tersebut,
akibat
adanya
peningkatan
kebutuhan akan tempat dan ruang sebagai
sarana untuk beraktifitas di dalam kota,
berupa
perkantoran,
hotel,
sekolah,
perumahan, rekreasi, komersial, dan lainnya,
yang akhirnya terpaksa dibangun secara
vertikal
dilahan
yang
sama
karena
terbatasinya lahan secara horizontal.
Kelahiran
bangunan
bertingkat
tinggi
merupakan suatu revolusi Arsitektur, dari segi
pengolahan ruang, bentuk dan fungsi
bangunan, yang telah diupayakan sedemikian
rupa sehingga memenuhi syarat sesuai
penggunaannya kelak, enak ditempati dan
dipergunakan. Secara garis besar adanya
perkembangan peningkatan pembangunan
bangunan-bangunan yang bertingkat tinggi ini
dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) periode,
menurut Ferial Rudy (2007), yang pertama
periode sebelum terjadinya perang dunia
kedua dengan Stream Fungsionalism Style,
gaya Ekletik, gaya Art Deco. Yang kedua
periode setelah terjadinya perang dunia
kedua, dengan Stream the International Style,
Post
Modern.
Pengelompokkan
ini
didasarkan atas terjadinya perubahan yang
sangat
signifikan
pada
perwajahan
arsitekturnya maupun dalam penerapan dari
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penggunaan
teknologi
konstruksi
pada
bangunan,
disamping
perkembangan
teknologi lainnya seperti teknologi transportasi
vertikal, yaitu dengan ditemukannya alat
angkut barang dan orang secara vertikal,
Elevator oleh Elisha Graves Otis pada tahun
1852, dan juga ditemukannya Konverter baja
yang dirancang oleh Sir Henry Bessemer
tahun 1856 sehingga berdampak pada adanya
kemampuan manusia untuk berkreasi didalam
disain dan pengolahan wujud dari bentuk–
bentuk bangunan.
Penggunaan baja sebagai bahan struktur
bangunan ditahun 1830 cukup populer karena
dipergunakan juga sebagai bahan konstruksi,
hal ini ditandai untuk pertama kalinya
dibangun jembatan rangka baja tahun 1777
oleh Abraham Darby, the Iron - bridge, Coal
brook dale, Seven River Shropshire di Inggris.
Sesuai perjalanan waktu dan zaman, serta
terjadinya peningkatan kemajuan teknologi,
maka kini pembangunan yang menggunakan
bahan struktur dari beton bertulang, cara
membangunnya
kemudian
dapat
disederhanakan, tidak melulu harus dilakukan
ditempat atau dilokasi proyek, namun dapat
juga dilakukan dengan cara dibuat lebih
dahulu perbagian-bagiannya dari komponen
bangunan tersebut di tempat lain, dipabrik
atau workshop, yang kemudian komponen
bangunan tersebut, diangkut ketempat lokasi
proyek untuk dipasang / dirakitkan bagian
perbagian menjadi sebuah wujud bangunan
sesuai dengan yang direncanakan, hal ini
menyederhanakan
pekerjaan
sehingga
mempersingkat waktu penyelesaian.
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penelaahan tentang bagaimana agar dinding
beton pracetak, dinding luar bangunan
bertingkat tinggi dapat lebih efektif dan efisien
dalam pelaksanaan pembangunannya, maka
tentu masih banyak hal lain yang perlu lebih
diperdalam, diteliti. Hal inilah yang mendorong
penulis
melakukan
penelitian,
khususn
berkaitan
dengan
pembuatan
dan
pemasangan dinding beton pracetak pada
bangunan bertingkat tinggi dikota - kota besar
diIndonesia, khususnya Jakarta.

PEMBATASAN PERUMUSAN MASALAH

Saat ini beberapa bangunan bertingkat tinggi
dibeberapa kota di Indonesia, seperti
Apartemen,
Hotel,
Perkantoran,
telah
menggunakan
komponen
dinding
luar
bangunannya (facade) dari beton pracetak
pabrikan. Bila diperhatikan, luasan dinding luar
bangunan bertingkat tinggi tersebut, memiliki
luasan bidang dinding bangunan yang relatif
hampir sama dengan luas dari luasan lantai
bangunannya, bahkan kemungkinan bisa
dapat lebih luas lagi. Diperkirakan biaya
pembuatannya tidak sedikit, dan berbiaya
besar, karenanya perlu perhatian dengan
seksama agar pelaksanaan pembangunan
dapat berlangsung dengan baik, efektif,
efisien, dan juga dengan memperhatikan
faktor–faktor yang dapat mempengaruhi
capaian keberhasilan pembangunannya.

Penelitian
dilakukan
melalui
survey
kepustakaan dan pengamatan lapangan di
beberapa lokasi pembangunan gedung
bertingkat tinggi, pengguna dari dinding beton
pracetak pabrikan, peneliti membatasi lingkup
penelitian sebagai berikut :
a. Subjek penelitian adalah, Identifikasi faktor
dominan,
yang
mempengaruhi
keberhasilan pembangunan dinding luar
(facade) beton pracetak pabrikan pada
bangunan bertingkat tinggi.
b. Objek penelitian, beberapa bangunan
bertingkat tinggi di Jakarta pengguna
dinding luar bangunan beton pracetak
pabrikan, periode tahun 2000 - 2013
c. Ruang lingkup penelitian, hanya pada
dinding luar beton pracetak pabrikan
d. Responden peneliti adalah, para Site
Manajer, beberapa Perencana bangunan
Pengawas proyek pembangunan gedung
dinding beton pracetak pabrikan.
Perumusan masalah, berdasarkan subjek
penelitian yaitu :
Faktor dominan apa saja yang akan
mempengaruhi
keberhasilan
dari
pembangunan dinding luar beton pracetak
pabrikan untuk bangunan bertingkat
tinggi?

Penelitian faktor keberhasilan pekerjaan
konstruksi beton pracetak, beberapa telah
dilakukan, seperti oleh Koncz Tihamer (1970),
Freedman, S (1996) Sjafei Amri (2003), Ferial
Rudy (2007). Diperkirakan yang melakukan

Pengertian keberhasilan menurut kamus
Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta
(1976), bila tercapai apa yang diinginkan,
sementara Kusumastuti, Tri Yuni (2011),
dalam Pengantar Manajemen Konstruksi dan
Soeharto, Imam (2000) dalam bukunya
Manajemen Proyek, dari Konseptual sampai
Operasional, dalam memaknai deskripsi
keberhasilan, adalah suatu daya upaya yang
dilakukan,
melalui
serangkaian
proses
pekerjaan yang diawali dengan pekerjaan
tahap perencanaan dilanjutkan dengan
tahapan
selanjutnya,
termasuk
tahap
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konstruksi, secara benar dan baik, dan
dengan mempertimbangkan perihal lama
waktu pengerjaan yang efektif, serta
penggunaan biaya pembangunan yang
efisien, hasil pekerjaan yang bermutu/ber
kualitas sesuai yang direncanakan.

METODE PENELITIAN
3.1 Bentuk metode penelitian.
Pilihan bentuk metode penelitian dan
pengumpulan data berkaitan dengan topik
penelitian, maka pilihan metode penelitiannya
dengan cara survey, pada para pelaku jasa
konstruksi seperti site manajer, konsultan
pengawas, konsultan perencana, yang pernah
maupun yang sedang melaksanakan atau
mengerjakan pembangunan dari bangunan
bertingkat tinggi yang menggunakan dinding
beton pracetak pabrikan. Metode penelitian
yang dimaksud adalah Metode penelitian
deskriptif, berasal dari istilah bahasa inggris,
to
describe,
memaparkan
atau
menggambarkan sesuatu, misal tentang
keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, dan
kegiatan lainn, yang hasilnya kemudian
dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian
(Suharsimi
Arikunto,
2010).
Penelitian
deskriptif adalah bentuk penelitian yang paling
sederhana apabila dibandingkan dengan
penelitian lain, penelitian ini seolah-olah
peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap
objek atau wilayah yang diteliti. Istilah dalam
penelitian,
penelitian
tidak
mengubah,
menambah,atau
mengadakan manipulasi
terhadap objek atau wilayah penelitian.
Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti hanya
memotret apa yang terjadi pada diri objek atau
wilayah yang diteliti kemudian memaparkan
apa yang terjadi dalam bentuk laporan
penelilitian secara apa adanya. Penelitian
deskriptif bukan hanya satu jenis sekurang kurangnya ada 5 (lima) jenis, sedang pada
penelitian ini digunakan salah satunya,
Metode penelitian Deskriptif Murni atau
Survey, berupa pencarianfakta dengan
interpretasi yang tepat. Dan data umumnya
mengacu dari 2 (dua) sumber data :
a. Data pertama, data primer, berupa
sekumpulan informasi yang diperoleh
melalui peninjauan langsung ke objek,
tempat
yang
diteliti, mengumpulkan
informasi berupa pemikiran dan pendapat
dari mereka yang terlibat maupun yang
pernah
terlibat
langsung
dalam
pembangunan proyek tersebut.
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Pengumpulan data primer dapat pula
dilakukan dengan cara pengisian daftar
pertanyaan atau kuesioner yang telah
dipersiapkan lebih dulu oleh peneliti yang
kemudian akan diisi berupa jawaban dari
para responden yang telah ditentukan
sebelumnya
oleh
peneliti.
Dalam
pembuatan
daftar
pertanyaan
atau
kuesioner diperlukan kehati - hatian agar
tidak menimbulkan multi tafsir dari para
responden yang dapat berakibat jawaban
yang akan diperoleh tersebut menjadi bias
atau menyimpang dari yang diharapkan,
sehingga tak terpakai dan terbuang karena
tidak
dapat
dipergunakan
dalam
pengolahan datanya.
b. Data kedua atau data sekunder, berupa
sekumpulan informasi yang diperoleh
melalui pencarian referensi, dari Jurnal
penelitian, juga studi literatur, dari
beberapa pusat data dan informasi yang
ada, seperti perpustakaan dan internet.
Data dan informasi yang diperlukan
tersebut berhubungan dengan apa yang
sedang diteliti, yang diperlukan untuk
mendukung,
menjawab,
melengkapi
menerangkan dan seterusnya dari objek
penelitian yang dimaksud.
Data-data
yang
diperoleh
tersebut,
kemudian
perlu
untuk
dilakukan
penganalisaan, agar dapat diketahui
hubungan
diantaranya
serta
untuk
mendapatkan masukkan dan gambaran
yang jelas terhadap hasil tujuan dari
penelitian ini.
3.2 Variabel Penelitian
Sesuai pembahasan sebelumnya, maka di
tetapkan cara pengidentifikasian sistim
existing atau variabel yang berpengaruh
terhadap keberhasilan dari objek yang diteliti.
Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan
definisi yang dimaksudkan dengan pengertian
keberhasilan. Secara teoritis ada 3 (tiga) hal
yang menjadi tujuan pencapaian keberhasilan
sebagai berikut :
1. Keberhasilan mencapai pembangunan
yang berkualitas sesuai dengan yang di
rencanakan, sesuai dengan spesifikasi
teknik yang telah dibuat sebelumnya. Dan
agar mendapatkan pembangunan yang
berkualitas tentu harus didukung oleh
beberapa faktor, diantaranya :
a. Penyiapan dokumen dan berkas dari
perencanaan atau disain bangunan itu
secara baik, lengkap dan benar.
Termasuk juga dilengkapi dengan
gambar–gambar dan dokumen teknis
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dan non teknis lainnya yang berkaitan
semua hal tersebut dibuat secara
terinci, secara detail, lengkap dengan
keterangan–keterangan atau notasi
gambar,
ukuran-ukurannya,
dan
perhitungan strukturnya. Sebab itu dari
pihak perencana, desaigner yang
membuat pekerjaan tersebut harus
yang berkualitas, berkemampuan, ahli
profesional sesuai bidangnya, dan telah
memiliki pengalaman memadai sesuai
yang akan dikerjakan.
b. Dalam Pelaksanaan pembangunan
kontraktorpun harus yang berkualitas
dan memiliki pengalaman kerja yang
memadai sesuai dengan bidangnya,
serta memiliki kelengkapan peralatan
untuk mengerjakannya, mempunyai
tenaga kerja yang cukup dan cakap
dalam bekerja, berpendidikan dan
berpengalaman sesuai pekerjaan yang
akan dikerjakannya, serta memiliki
sistim pelaksanaan pekerjaan yang baik
sistimatis, mudah dipahami dan tidak
terlalu menyulitkan.
c. Para Suplier material, bahan dan
peralatan yang menunjang kebutuhan
pelaksanaan pembangunan proyek
harus berkemampuan mengadakan
bahan, alat -alat sesuai yang diminta,
dipesan, sesuai spesifikasi tekniknya
d. Sedang dalam proses pelaksanaan
pembangunannya,
diperlukan
manajemen pengawasan bangunan
yang mengerti akan tugas dan tanggung
jawabnya, memiliki ketegasan, jujur dan
tidak mudah dikelabui pihak kontraktor
maupun
suplier
serta
dapat
memotivasikan agar para pelaksana
pembangunan dapat bekerja sesuai
kesepakatan waktu kerja yang telah
direncanakan sebelumnya.
2. Keberhasil mencapai pembangunan yang
cepat selesai, sesuai rencana dan waktu
yang
telah
diprogram,
karenanya
diperlukan pengelola, manajer proyek yang
ahli, serta dapat mengkoordinir kerja sama
didalam pembangunan dengan semua
pihak
yang
terlibat
aktif
didalam
pelaksanaan pembangunan. Menguasai
pengendalian waktu secara mikro dan
makro (master schedul) dan seterusnya.
3. keberhasilan
dalam
mencapai
pembangunan yang efisien, ekonomis
sesuai pendanaan yang telah dialokasikan
sebelumnya, sedikit menyisakan bahan
atau material bangunan yang tidak
terpakai, terbuang sia-sia. Termasuk
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efisien pada pengeluaran untuk biaya biaya
tak terduga selama proses pembangunan
berlangsung.
Pada penelitian ini dibatasi hanya pada 5
(lima) kelompok besar faktor dominan yang
dapat
mempengaruhi
keberhasilan
pembangunan dinding luar beton pracetak
pada bangunan bertingkat tinggi. Yaitu, di
kelompok
atau
tahap
pekerjaan
perencanaan,
tahap
pembuatan
dipabriknya, tahap pengiriman dari pabrik
kelolasi proyek, tahap pemasangan,
erection di proyek dan faktor lain yang
untuk mencapai keberhasilan.
Kelima kelompok faktor tersebut kemudian
dikembangkan menjadi 50 (lima puluh) sub.
Kelompok faktor yang diindentikkan
sebagai hal yang dapat berpengaruh pada
keberhasilan, diidentikkan sebagai variabel
penelitian
dan
difungsikan
sebagai
kuesioner. Format kuesioner disusun
berbentuk check list, agar memudahkan
menjaring data dan informasi. Variabel
penelitian ini, ada 2 (dua) jenis variabel
yaitu:
a. Variabel
Terikat
(Y),
Dependent
Variable, yaitu Variabel Keberhasilan
yang merupakan akumulasi dari 3 (tiga)
tujuan keberhasilan.
b. Variabel Bebas (X), Independent
Variable yang terdiri dari 50 Variabel
faktor yang berpengaruh terhadap
keberhasilan,
yang
dalam
kasus
penelitian ini terkelompok dalam 5 (lima)
kelompok Variabel yang berpengaruh.
3.3 Metode Analisa data
Untuk pengolahan data dari kuisioner dibantu
dengan perangkat lunak pengolah data dari
komputer SPSS 20 (Statistical Product and
Service Solution) yang kemudian diuji silang,
croos Check dengan metode persamaan dan
perbedaan persepsi didalam beberapa proses
yang dilalui sebagai berikut :
1. Tabulasi data
Awal dimulainya proses analisis, data-data
hasil
jawaban
kuesioner
responden,
dipindahkan kedalam form tabulasi, yang
kemudian data-data tersebut diolah dengan
program SPSS 20 untuk mendapatkan
rangking identifikasi faktor berpengaruh pada
keberhasilan pembangunan dinding beton
pracetak.
Format
form
tersebut
mengexpresikan
adanya
unsur-unsur
komponen Variabel Dependen (Y) dan
Variabel Independen (X).
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2. Analisa Deskriptif.
Analisis pertama dengan SPSS 20, adalah
analisis Deskriptif menyajikan data-data
secara sistematik yang akan menyimpulkan
ada atau tidaknya terjadi perataan data hasil
kuisioner, nilai maksimum, minimum, mean,
standar deviasi terdiri dari masing-masing 1
(satu) Y sebagai variabel terikat atau
dependent keberhasilan, dari 50 (lima puluh)X
sebagai variabel bebas atau independen, yang
dapat mempengaruhi keberhasilan.
3. Analisa Korelasi
Berupa analisa korelasi, bertujuan untuk
mengetahui atau menemukan ada tidaknya
hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y)
yang dinyatakan dalam koefisien korelasi.
Kuat dan tidaknya hubungan antara variabel
tersebut dinyatakan dengan fungsi linier,
paling tidak mendekati dari yang diukur
dengan suatu nilai (koefisien korelasi) dengan
nilai paling kecil -1, yang paling besar + 1.
Dengan demikian bila r = Koefisien
Korelasi,maka nilai r dapat dinyatakan sebagai
berikut :

-1< r <+1
Yang artinya :
* Jika r = +1, Hubungan X dan Y, sempurna
dan positif (mendekati 1, hubungan sangat
kuat dan positif)
* Jika r = -1, Hubungan X dan Y, sempurna
dan negatif (mendekati -1 hubungan sangat
kuat dan negatif)
* Jika r = 0, Hubungan X dan Y, lemah sekali,
tidak ada hubungan.
Dari hasil korelasi, dipilih variabel–variabel
penentu (Xi) yang akan mempunyai hubungan
kuat dengan variabel Y, untuk diproses lebih
lanjut pada analisa lainnya
4. Analisa Regresi
Pada tahap ini, variabel penentu (Xi), dianalisis
secara regresi, untuk mengukur hubungan
statistik antara dua atau lebih variabel-variabel
terpilih tersebut. Dari hasil pengolahan SPSS
20, dibuat persamaan linier berganda.
y'= a + b1x1 + b2x2+ ....+ bnxn
= nilai yang diukur,variabel dependent
a = konstanta / nilai y‟ bila x = 0
b = koefisien regresi (perubahan nilai
estimasi y‟/satuan perubahan nilai x)
x = nilai
variabel
yang
dilakukan
(independent ).
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5. Analisa lainnya
Selanjutnya model regresi yang telah
diperoleh, dilakukan beberapa uji model, untuk
mengetahui
signifikansi
dari
hubungan
tersebut.
2
a. Uji Adjusted R Square (R ), mengukur
besarnya kontribusi variabel-variabel bebas
(X) terhadap variabel tidak bebas (Y)
b. Uji Auto korelasi, untuk mendeteksi ada
atau tidaknya autokorelasi dilakukan
pengujian Durbin Watson (DW).
c. Uji F, untuk mengetahui apakah model
regresi
sudah
benar,
dengan
menggunakan
tabel
Analisa
Varian
(Anova).
d. Uji t, untuk melihat signifikansi koefisien
pada variabel (X) terhadap model
persamaan
linier
atau
persamaan
penelitian
e. Metode kesamaan dan perbedaan persepsi
dari Mann - Whitney. Untuk menguji
keakuratan hasil akhir SPSS 20, perlu
dilakukan croos check, uji silang dengan
metode lain, dalam hal ini dipakai Metode
kesamaan dan perbedaan persepsi dari
Man Whitney, yang kemudian hasilnya
disetarakan dengan yang dihasilkan dari
analisis SPSS 20. Hasil kesetaraan inilah
yang dipakai sebagai hasil akhirnya karena
telah teruji dan minimal telah memenuhi
ketentuan dari 2 (dua) metode analisa
pengujian yang berbeda tersebut.
6.Skala pengukuran, skala likert.
Pada pengisian jawaban Kuisioner dan
tabulasi data, serta proses analisis metode
SPSS 20, metode persamaan dan perbedaan
persepsi, dipergunakan Skala pengukuran
Likert, sebagai :
a. Skala Output Variabel yang mempengaruhi
keberhasilan.
b. Skala Output dari hasil keberhasilan
pelaksanaan Pembangunan

HASIL ANALISIS PENELITIAN
Hasil penelitian, metode SPSS 20 dan
rangkuman hasil analisis Mann-Whitney 50
(lima puluh) kuesioner terhadap 40 (empat
puluh) responden,dengan hasilnya sebagai
berikut :
4.1.Analisis Deskriptif menggunakan program
SPSS 20, asilnya menunjukkan distribusi data
tabulasi normal, dengan prosentase nilai rata-
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rata sebesar = 4,525 % (cukup baik antara 4
dan 5), menunjukkan distribusi respon dari
responden merata pada semua variabel–
variabel pengukuran.
4.2 Hasil Analisis keeratan hubungan /
korelasi antara ariabel terikat (Y) dan 50 (lima
puluh) Variabel bebas dari kelompok kuisioner
A, B, C, D, E yang merupakan sekaligus
sebagai faktor (X) dari 40 (empat puluh)
responden, menghasilkan 10 (sepuluh)
variabel korelasi yang kuat > 0,410 dari 50
(lima puluh) variabel lainnya tersebut.
Kesepuluh variabel kuat terpilih tersebut
adalah :
a. Variabel A1, Kelengkapan disain / gambar
Perencanaan
b. Variabel A2,Kelengkapan Perencanana M
dan E, Konstruksi, lainnya.
c. Variabel A3, Kelengkapan dokumen
Perencanaan lain, seperti RAB, Spek
d. Variabel B3, Kelengkapan alat cetak beton
pracetak pabrikan
e. Variabel B4, Ketersediaan Tenaga Kerja
yang berkemampuan /ahli
f. Variabel B6, Proses tahapan pencetakan
yang komponen yang diproduksi
g. Variabel D6, Pengaturan dan Koordinasi
kerja antar bagian
h. Variabel E4, Manajemen Konstruksi yang
profesional
i. Variabel E5, Keterlibatan Pemilik secara
aktif
j. Variabel E6, Pengaruh Keadaan cuaca dan
iklim
4.3 Kemudian, ke 10 (sepuluh) variabel kuat
terpilih tersebut dilakukan ujiregresi linier
berganda, yang menghasilkan 1 (satu) model
persamaan regresi linier berganda, yang
hanya mengaitkan 6 (enam) variabel dalam
sebuah persamaan linier =
Y = 0,118 + 0,287 A1+ 0,204 B3 + 0,172 B6+
0,320 D6 + 0,019 E5 + 0,152E6, keenam
variabel tersebut =
a. Variabel A1, Kelengkapan Disain atau
Dokumen Perencanaan.
b. Variabel B3, Ketersediaan alat cetak beton
pracetak pabrikan yang lengkap.
c. Variabel
B6,
Proses
pentahapan
pencetakan yang diproduksi.
d. Variabel D6, Koordinasi, Perencanaan,
Produksi, Transportasi, Ereksi
e. Variabel E5, Keterlibatan Pemberi tugas
dalam artian positif
f. Variabel E6, Pengaruh Keadaan cuaca dan
iklim.
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Dari analisis regresi linier dihasilkan Tabel
2
Model Summary dengan 1 (satu) nilai R =
0,580 yang > 0,410 (kuat) dari 6 enam
2
predictor. R = 0,580, hal ini menunjukkan
bahwa prosentase pengaruh variabel A1, B3,
B6, D6, E5, E6 dari persamaan linier tersebut
terhadap Y sebesar 76,2%, sedang sisanya
23,8 % secara teori dipengaruhi oleh variabel
lain, yang tidak masuk dalam model penelitian
2
ini. Nilai tabel R
menunjukan bahwa
persamaan regresi linier ini mewakili 76,2 %
dari variabel yang berpengaruh dominan
lainnya.
Untuk Adjusted R. Square didapatkan nilai
0,504 atau 50,4 % dan Standart Error of the
Estimate didapat nilai 0,056 = 5,6 %, artinya
kesalahan memprediksi nilai Y rendah atau
relatif kecil, sehingga hal ini memadai.
4.4. Hasil dicek terhadap Durbin Watson = 0 <
2, tidak terjadi Autokorelasi.
4.5. Dicek terhadap uji F, nilai Signifikan
0.000<0.05 menunjukkan model regresi
berganda sudah benar, hubungan linier
antaraVariabel A1, B3, B6, D6, E5, E6 dan
Variabel Y (Varibel / Faktor Keberhasilan)
kuat, erat.
4.6. Besar hubungan linier tersebut diuji
dengan uji t, hasilnya :
a. Ada hubungan Signifikan variabel A1
(Hubungan antara Kelengkapan Disain /
Dokumen Perencanaan) terhadap Y
(keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan)
besarnya pengaruh 72,73 %.
b. Namun tidak signifikan hubungan linier 5
(lima)
variabel berpengaruh
lainnya
terhadap faktor Y (keberhasilan) dari
persamaan linier tersebut
4.7. Karena hasil uji regresi linier kurang
memuaskan (hanya diperoleh) 1 (satu)
variabel dominan yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan Pembangunan dinding beton
pracetak pabrik bagunan bertingkat tinggi,
maka dilakukan uji silang / banding dengan
metode lain, yaitu metode uji perbedaan dan
persamaan persepsi atau sebaliknya sebagai
mana yang pernah dilakukan oleh Chandra
dan Yohanes LD. Adianto (2011) ketika
melakukan pengkajian faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas proyek pembangunan
gedung negara, khususnya yang berada di
Propinsi Sumatera Utara. Dengan demikian
diharapkan dapat diperoleh variabel-variabel
berpengaruh dominan lainnya dari ke 50 (lima
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puluh) kelompok variabel A, B, C, D, E (X)
yang ada.
4.8 Pada metode uji kesamaan dan
perbedaan persepsi responden, yang terdiri
dari 15 (lima belas) kelompok Responden
Pengawas (CM), 15 (lima belas) Kelompok
Responden Kontraktor (C) dan 10 (sepuluh)
Responden Kelompok Perencana (CS) yang
juga menggunakan Uji Mann – Whitney, tanpa
faktor Y (variable dipenden) menghasilkan
variable-variabel yang dominan berpengaruh
terhadap
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan dinding beton pracetak pada
bangunan bertingkat tinggi yaitu Variabel A1,
A2, A3, B4, D6, E4 ,E5, E6 sebagai berikut :
a. Variabel A1, Kelengkapan Disain atau
Dokumen Perencanaan.
b. Variabel A2, Kelengkapan Perencanaan
ME, dan Konstruksi lainnya.
c. Variabel A3, Kelengkapan Dokumen
Perencanaan lain, RAB, Spek
d. Variabel B4, Ketersediaan Tenaga Kerja
yang berkemampuan / ahli
e. Variabel D6, Pengaturan dan Koordinasi
kerja antar bagian
f. Variabel E4, Manajemen Konstruksi yang
profesional
g. Variabel E5, Keterlibatan Pemilik secara
aktif
h. Variabel E6, Pengaruh Keadaan cuaca dan
iklim
4.9 Dari ke 2 (dua) metode SPSS 20 dan
metode perbedaan dan persamaan persepsi
tersebut sebelumnya, dan setelah dilakukan
kesetaraan dari kedua hasil uji tersebut
didapatkan beberapa variabel dominan yang
berpengaruh terhadap keberhasilan, sebagai
berikut :
a. Metode Korelasi versi SPSS 20 : A1, A2,
A3, B3, B4, B6, D6, E4, E5, E6
b. Metode perbedaan persamaan persepsi =
A1, A2, A3, B4, D6, E4, E5, E6
c. Variabel kesetaraan ke 2 (dua) metode
menghasilkan variabel / faktor = A1, A2,
A3, B4, D6, E4, E5, E6
Dari kesetaraan kedua metode tersebut,
dihasilkan 8 (delapan) variabel dominan yang
dicari,
yaitu
variabel
dominan
yang
mempegaruhi keberhasilan pembangunan
dinding beton pracetak bangunan bertingkat
tinggi, berdasarkan hasil jawaban masingmasing 50 (lima puluh) kuisioner dari 40
(empat puluh) responden sebagai mana
dimaksudkan.
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5.0. Ke 8 (delapan) Variabel berpengaruh
Dominan tersebut adalah :
1. Variabel A1, Kelengkapan Disain atau
Dokumen Perencanaan
2. Variabel A2, Kelengkapan Perencanaan
Ars, ME, Konstruksi, lainnya
3. Variabel A3, Kelengkapan Dokumen
Perencanaan lain, RAB, Spek Ketiga
Varibel Dominan berpengaruh tersebut
diatas, adalah merupakan pekerjaan utama
yang dikerjakan Konsultan Perencanaan.
Dan kesempurnaan pembuatan ketiga item
pekerjaan tersebut, sangat berpengaruh
pada kesempurnaan penyelesaian prosesproses
pekerjaan
pembangunan
selanjutnya, seperti tahap pelelangan
pekerjaan, prediksi biaya pembagunan,
Proses Produksi di Pabrik Pemasa-ngan
dilokasi Pembangunan/ proyek, juga
merupakan acuan, pedoman Konsultan
Pengawas dalam mengevaluasi kebenaran
pelaksanaan pekerjaan Pembangunan.
Demikian juga sebaliknya, bila ketiga item
pekerjaan tersebut kurang sempurna, maka
hal ini dapat menghambat keberhasilan
pelaksanaan pembangunan, baik dari segi
kualitas, waktu dan efisiensi waktu dan
biaya.
4. Variabel B4, Ketersediaan Tenaga kerja
yang
berkemampuan
dan
ahli,
ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas,
profesional
sesuai
yang
dibutuhkan
jumlahnya, merupakan salah satu andalan
utama
kesuksesan
dalam
setiap
pelaksanaan
pekerjaan
khususnya
pelaksanaan pembangunan. Sehingga hal
ini memang pantas dikategorikansebagai
faktor dominan yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan pembangunan
5. Variabel D6, Koordinasi, pengaturan kerja
Perencanaan,Produksi, Transportasi dan
Ereksi /pemasangan. Koordinasi dan
pengaturan kerja adalah merupakan salah
satu alat didalam manajemen / pengelolaan
kegiatan / pekerjaan, khususnya ketika ada
serangkaian pekerjaan yang melibatkan
banyak orang/pekerja, dengan banyak alat
atau beberapa alat bantu pekerjaan, serta
dengan menggunakan beberapa metode
kerja yang tidak sama, maka sangat
diperlukan
adanya
koordinasi
dan
pengaturan kerja yang baik, sehingga
pekerjaan dapat berhasil dilaksanakan
sesuai dengan yang diharapkan
6. Variabel E4, Manajemen Konstruksi yang
profesional agar pembangunan berhasil,
maka diperlukan manajemen konstruksi
yang berkemampuan / ahli / profesional.
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Dengan demikian manajemen konstruksi
yang profesional, merupakan salah satu
faktor dominan berpengaruh terhadap
keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
7. Variabel E5, Keterlibatan Pemberi Tugas
dalam artian positif. Pemberi tugas / owner,
selaku pihak yang memiliki kewenangan
besar dalam menentukan segala sesuatu
perihal Perencanaan bangunan hingga
penetapan pihak-pihak yang dilibatkan
didalam pelaksanaan pembangunan,maka
hal ini menunjukkan bahwa peran /
pengaruh
owner
dominan
terhadap
keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
8. Variabel E6, Pengaruh Keadaan cuaca dan
iklim, Pengaruh keadaan cuaca dan Iklim
yang extrem / tidak wajar dan tidak terduga
yang
berpengaruh
dominan
pada
keberhasilan pembangunan, seperti banjir,
kemacetan, dan lain sebagainya.
9. Sedangkan Variabel B3 (Kelengkapan /
ketersediaan alat cetak beton pracetak
pabrikan) dan B6 (Proses pentahapan
pencetakan
yang
diproduksi)
tidak
signifikan sebagai variabel yang dominan
berpengaruh terhadap keberhasilan, sebab
tidak terdapat kesetaraan menurut kedua
metode analisis data tersebut diatas.

b. Pada pelaksanaan pekerjaan perencanaan,
pabrikan,
angkutan,
pemasangan
hendaknya dapat dikelola/ dimanage oleh
ahlinya,
sehingga
ketepatan
waktu
pelaksanaan dapat disesuaikan dengan
yang direncanakan sebelumnya.
c. Keberhasilan dipengaruhi juga hal-hal yang
bersifat non teknis, hendaknya tidak
diabaikan, karena dapat berdampak/
mempengaruhi keberhasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Saran
Terkait dengan hasil penelitian ini, disarankan
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk
mengetahui :
1. Apakah ada perbedaan faktor-faktor
dominan yang mempengaruhi keberhasilan
pembangunan dinding beton pracetak
pabrikan dengan yang pracetak non
pabrikan ?
2. Apakah ada perbedaan faktor-faktor
dominan yang mempengaruhi keberhasilan
pembangunan dinding beton pracetak
pabrikan dengan cast in situ / cast in Place/
cetak ditempat, dilokasi pembangunan
proyek ?
3. Apakah sama variabel / faktor dominan
yang
mempengaruhi
keberhasilan
pembangunan proyek konstruksi secara
umum dengan proyek pracetak? Apa saja
variabel / faktor pembeda / kesamaannya?

Kesimpulan
Hasil analisis pengolahan data kuisioner dari
40 (empat puluh) responden pelaku jasa
konstruksi
(Perencana,
Kontraktor
dan
Pengawas) yang terlibat pada pembangunan
gedung bertingkat tinggi pengguna dinding
luar beton pracetak pabrikan, telah di
dapatkan 8 (delapan) variabel atau faktor
dominan dari perkiraan sejumlah faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan
pembangunan dinding beton pracetak (facade)
pabrikan bangunan bertingkat tinggi.
Ke 8 (delapan) variabel / faktor dominan
tersebut diatas, intinya menekankan :
a. Perencanaan atau design bangunan harus
benar dan lengkap, tentu dikerjakan oleh
mereka yang me-miliki kemampuan /ahli /
profesional, bahkan telah berpengalaman
sebelumnya. Demikian pula dengan
pekerjaan
pelaksanaan
pembuatan
dipabrikannya,
pengangkutan
dan
pemasangannya
serta
pengawasan
pelaksanaan kerja baik ditingkat evaluasi
perencanaan,
pabrikan,
pengiriman
maupun pemasangannya, semua harus
ahli/profesional dan berpengalaman.
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Berdasarkan kesimpulan diatas maka hasil
penelitian ini, selayaknya dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi para penyelenggara proyek
pembangunan gedung bertingkat tinggi, yang
menggunakan dinding beton pracetak (facade)
pabrikan, agar dapat lebih berhasil dalam
melaksanakan
pekerjaannya
sehingga
mengurangi
kemungkinan
terjadinya
kegagalan / ketidak sempurnaan pada
pelaksanaan pembangunan dinding beton
pracetak pabrikan.
Kedelapan Variabel atau Faktor berpengaruh
terhadap keberhasilan tersebut, memperkuat
terhadap
hasil
penelitian-penelitian
sebelumnya yang telah dilakukan dan
terdokumentasikan dalam Jurnal maupun
kepustakaan hasil penelitian diberbagai
institusi / perguruan tinggi.

Hal ini diperlukan sebagai kelanjutan informasi
bagi para pelaku jasa konstruksi dan pihakpihak yang bergerak dibidang jasa konstruksi
menangani pembangunan gedung bertingkat
tinggi pengguna dinding beton pracetak dan
nonpracetak.
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STUDI PERBANDINGAN SIFAT KEKERASAN BAJA ASTM
A36 HASIL PENGELASAN MIG DCRP DAN DCSP
Ferry Budhi Susetyo
Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta
e-mail : fbudhi@ymail.com

Abstrak
Pengelasan MIG yaitu merupakan proses penyambungan dua material logam atau lebih menjadi
satu melalui proses pencairan setempat, dengan menggunakan elektroda gulungan (rod) yang
memiliki karakteristik yang sama dengan logam dasarnya serta menggunakan gas pelindung.
Pengelasan MIG pada umumnya dilakukan tanpa menggunakan alat bantu pengelasan (secara
manual). Dengan cara manual akan timbul masalah kecepatan yang tidak konstan pada saat
pengelasan. Kecepatan yang tidak konstan ini akan menghasilkan hasil yang tidak tentu. Sehingga
pada penelitian ini akan menggunakan alat bantu sehingga akan menghasilkan hasil pengelasan
yang konstan. Penelitian pendahuluan telah dilakukan yaitu dengan menetapkan kecepatan
pengelasan sebesar 350 mm/menit serta kecepatan wire feeder 9 m/menit. Pada penelitian itu
didapatkan hasil kekerasan tertinggi pada daerah HAZ sebesar 228,16 HV untuk polaritas DCSP.
Untuk itu akan dilakukan penelitian lagi dengan mengurangi kecepatan pengelasan menjadi 8
m/menit dan 7 m/menit dengan dua polaritas yaitu DCRP dan DCSP.
Pengelasan menggunakan mesin las MIG EWM P 351. Material yang digunakan yaitu pelat baja
ASTM A36 dengan tebal 8 mm dengan kampuh V tunggal. Diameter kawat las yang digunakan
adalah 1 mm dan jenis kawat las yang digunakan yaitu AWS ER70S-6. Kecepatan alat bantu las
yaitu 350 mm/menit. Kecepatan wire feeder yaitu 7 m/menit, 8 m/menit, dan 9 m/menit. Pengujian
hasil pengelasan dilakukan dengan uji kekerasan dengan beban 5 kgf.
Hasil pengujian kekerasan DCRP, kekerasan pada base metal, HAZ dan weld metal tertinggi pada
kecepatan wire feeder 8 m/menit. Hasil pengujian kekerasan DCSP, kekerasan pada HAZ dan
weld metal tertinggi pada kecepatan wire feeder 7 m/menit sedangkan untuk base metal tertinggi
pada kecepatan wire feeder 9 m/menit. Hasil pengujian kekerasan menunjukkan bahwa
pengelasan dengan polaritas DCSP menghasilkan kekerasan yang lebih tinggi jika dibandingkan
dengan polaritas DCRP.
Kata kunci : MIG, DCRP, DCSP, A36, V tunggal, AWS ER70S-6
PENDAHULUAN
Pengelasan MIG yaitu merupakan proses
penyambungan dua material logam atau lebih
menjadi satu melalui proses pencairan
setempat, dengan menggunakan elektroda
gulungan (rod) yang memiliki karakteristik
yang sama dengan logam dasarnya serta
menggunakan gas pelindung.
Pengelasan MIG pada umumnya dilakukan
tanpa menggunakan alat bantu pengelasan
(secara manual). Dengan cara manual akan
timbul masalah kecepatan yang tidak konstan
pada saat pengelasan. Kecepatan yang tidak
konstan ini akan menghasilkan hasil yang
tidak tentu. Sehingga pada penelitian ini akan
menggunakan alat bantu [saleh, 2013]
sehingga
akan
menghasilkan
hasil
pengelasan yang konstan.
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Penelitian pendahuluan telah dilakukan yaitu
dengan menetapkan kecepatan pengelasan
sebesar 350 mm/menit serta kecepatan wire
feeder 9 m/menit. [susetyo, 2015]. Pada
penelitian itu didapatkan hasil kekerasan
tertinggi pada daerah HAZ sebesar 228,16
HV untuk polaritas DCSP. Untuk itu akan
dilakukan penelitian lagi dengan mengurangi
kecepatan pengelasan menjadi 8 m/menit dan
7 m/menit dengan dua polaritas yaitu DCRP
dan DCSP.

TEORI DASAR
a. Polaritas
Sistem pembangkit tenaga pada mesin
GMAW (Gas Metal Arc Welding) dibagi
dalam 2 golongan, yaitu : Mesin las arus
bolak balik (Alternating Current / AC
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Welding Machine) dan Mesin las arus
searah (Direct Current / DC Welding
Machine). Umumnya mesin las arus
searah (DC) mendapatkan sumber tenaga
listrik dari trafo las (AC) yang kemudian
diubah menjadi arus searah dengan
tegangan yang konstan (constant-voltage).
Pemasangan kabel las (pengkutuban)
pada mesin las arus searah dapat diatur
/dibolak-balik sesuai dengan keperluan
pengelasan, dengan cara :
Pengkutuban langsung (Direct Current
Straight Polarity/DCSP/DCEN) Dengan
pengkutuban langsung berarti kutub positif
(+) mesin las dihubungkan dengan benda
kerja dan kutub negatif (-) dihubungkan
dengan kabel elektroda.
Dengan
hubungan seperti ini panas pengelasan
yang
terjadi
1/3
bagian
panas
memanaskan elektroda sedangkan 2/3
bagian memanaskan benda kerja.
Pengkutuban terbalik (Direct Current
Reverse
Polarity/DCRP/DCEP)
Pada
pengkutuban terbalik, kutub negatif (-)
mesin las dihubungkan dengan benda
kerja, dan kutub positif (+) dihubungkan
dengan
elektroda.
Pada
hubungan
semacam ini panas pengelasan yang
terjadi 1/3 bagian panas memanaskan
benda kerja dan 2/3 bagian memanaskan
elektroda. [Ambiyar, 2008]
Tabel 1. Pembagian masukan panas
[Daryanto, 2010]
Panas
Jenis polaritas
yang
DCRP
DCSP
diterima
Benda
1/3
2/3
kerja
Elektroda
2/3
1/3

3. Kekuatan yang diinginkan
4. Posisi pengelasan

Gambar 1. Kampuh persegi lurus (I)
[sunari, 2007]

Gambar 2. Kampuh V tunggal [sunari,
2007]

Gambar 3. Kampuh U tunggal [sunari,
2007]
c. Daerah Terpengaruh Panas (HAZ)
Gambar dibawah menunjukkan bagian
mikroskopik dari daerah lasan dari baja
karbon atau baja campuran rendah yang
mana membedakan logam las ke dalam
bagian logam induk dan logam deposit
yang mencair dan membeku, daerah
terkena pengaruh panas dari logam induk
yang telah dipanaskan ke suhu yang lebih
rendah dari temperatur lebur dan
strukturnya telah berubah, dan bagian
logam induk yang tidak terpengaruh oleh
panas.

Gambar 4. Nama-nama dari bagianbagian sambungan las [Hery Sunaryo,
2008]

b. Kampuh Las
Untuk menghasilkan hasil Las Listrik yang
mempunyai kualitas yang baik, sudah
seharusnya
Tukang
Las
(Welder)
memperhatikan beberapa hal yang terkait
dengan Las Listrik diantara yang
berpengaruh dalam pengelasan Listrik
adalah Kampuh Las. Kampuh Las ini
berguna untuk fusi antara logam induk dan
logam las terjadi ikatan metalurgi yang
sempurna. Dengan demikian kekuatan las
akan lebih terjamin. Sedangkan jenis
kampuh las yang dipakai pada tiap
pengelasan tergantung pada : [Amstead,
1997]
1. Ketebalan benda kerja
2. Jenis benda kerja

d. Uji Kekerasan
Yang dimaksud dengan kekerasan adalah
daya tahan logam untuk menahan
kepenyokan, luka gores, lecet atau
rambatan. Khusus untuk pengelasan,
angka kekerasan ini dapat dibaca dan
diperbandingkan dengan memakai tabel.
Ada empat macam cara pengujian
kekerasan, yaitu secara brinell, rockwel,
vickers dan shore slerosco. [sunari, 2007]
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Tabel 2. Berbagai Metode Uji Kekerasan
[Hery Sunaryo, 2008]
Penggolongan

Lambang

Uji Brinell
(JIS Z 2213)
Uji Rockwell
Skala B
Skala C
(JIS X
2245)
Uji Vickers
(JIS Z 2244)
Uji Shore
(JIS Z 2246)

Identor

HR
HRB

Bola baja yang
dikeraskan
Bola baja yang
dikeraskan

HRC

Mata intan

HB

HV

Mata intan

HS

Palu dengan
intan di
ujungnya

METODOLOGI PENELITIAN
Pelat ASTM A36 dengan tebal 8 mm yang
dibentuk kampuh V tunggal kemudian dilas
MIG dengan menggunakan polaritas DCSP
dan DCRP. Parameter kecepatan pengelasan
ditentukan tetap sebesar 350 mm/menit dan
kecepatan wire feeder divariasuiakan 7, 8,
dan 9 m/menit. Filler metal menggunakan filler
rod AWS ER70S-6 berdiameter 1 mm.
Sampel pengelasan diuji kekerasan di Balai
Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS)
Puspiptek, Serpong untuk melihat kekerasan
pada Base Metal (BM), HAZ dan Weld Metal
(WM). Metodologi penelitian ini dapat dilihat
lebih jelas pada diagram di bawah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian
kekerasan
dilakukan
untuk
menunjukkan kekerasan maksimal pada hasil
pengelasan yang diukur dengan uji Vickers
dengan beban 5 kgf kemudian didapatkan
hasil seperti dibawah ini.
a. Polaritas Terbalik (DCRP)
Hasil pengujian kekerasan DCRP dapat dilihat
pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Kekerasan DCRP
Spesi
men
7 m/
menit
8 m/
menit
9 m/
menit

BM
178
186,5
190
202
201,5
202
185
186,5
188

RataRataHAZ
Rata
Rata
216
184,
212 212,
83
210 66
214
201,
223 217
83
214
206
186,
208 203
5
195

WM
167,5
172
169
172
169
172
172
165
164

RataRata
169,
5
171

167

Dari Tabel 3. dapat dibuat grafik sebagai
berikut.

MULAI

IDENTIFIKASI MASALAH
STUDI LITERATUR

PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN

PENGELASAN MIG DCRP DAN DCSP

SPESIMEN
UJI KEKERASAN

Gambar 5. Grafik Hasil Uji Kekerasan DCRP
Dari hasil pengujian kekerasan pada daerah
Base Material (BM) didapatkan hasil, untuk
tingkat kekerasan yang paling tinggi ada pada
spesimen dengan kecepatan wire feeder 8
m/menit dengan nilai kekerasan 201,83 HV,
sedangkan untuk spesimen dengan tingkat
kekerasan terkecil ada pada spesimen
dengan kecepatan wire feeder 7 m/menit
dengan nilai kekerasan 184,83 HV.

ANALISIS HASIL

KESIMPULAN

SELESAI

Gambar 4. Diagram Alur Penelitian
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Dari hasil pengujian kekerasan pada daerah
HAZ didapatkan hasil,
untuk
tingkat
kekerasan yang paling tinggi ada pada
spesimen dengan kecepatan wire feeder 8
m/menit dengan nilai kekerasan 217 HV,
sedangkan untuk spesimen dengan tingkat
kekerasan terkecil ada pada spesimen
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dengan kecepatan wire feeder 9 m/menit
dengan nilai kekerasan 203 HV.
Dari hasil pengujian kekerasan pada daerah
Welding Material (WM) didapatkan hasil,
untuk tingkat kekerasan yang paling tinggi
ada pada spesimen dengan kecepatan wire
feeder 8 m/menit dengan nilai kekerasan 171
HV, sedangkan untuk spesimen dengan
tingkat kekerasan terkecil ada pada spesimen
dengan kecepatan wire feeder 9 m/menit
dengan nilai kekerasan 167 HV.
b. Polaritas Lurus (DCSP)
Hasil pengujian kekerasan DCSP dapat dilihat
pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengujian Kekerasan DCSP
Spesi
men

BM

RataRata

188
7 m/
menit

190

187
,66

185
185
8 m/
menit

185

183
,66

181
190
9 m/
menit

190
188

HAZ
238,5
0
216
262
249
220,5
0
243,5
0

RataRata
238
,83

237
,66

223
220,5
0

179,5
0
162,5
0
190
181
167,5
0

RataRata
177,
33

177,
16

183

241
189
,33

WM

228
,16

176,5
0
179,5
0
173,5
0

176,
50

Dari Tabel 4. dapat dibuat grafik sebagai
berikut.

kekerasan terkecil ada pada spesimen
dengan kecepatan wire feeder 8 m/menit
dengan nilai kekerasan 183,66 HV.
Dari hasil pengujian kekerasan pada daerah
HAZ dengan beban 5 kgf didapatkan hasil,
untuk tingkat kekerasan yang paling tinggi
ada pada spesimen dengan kecepatan wire
feeder 7 m/menit dengan nilai kekerasan
238,83 HV, sedangkan untuk spesimen
dengan tingkat kekerasan terkecil ada pada
spesimen dengan kecepatan wire feeder 9
m/menit dengan nilai kekerasan 228,16 HV.
Dari hasil pengujian kekerasan pada daerah
Welding Material (WM) dengan beban 5 kgf
didapatkan hasil, untuk tingkat kekerasan
yang paling tinggi ada pada spesimen dengan
kecepatan wire feeder 7 m/menit dengan nilai
kekerasan 177,33 HV, sedangkan untuk
spesimen dengan tingkat kekerasan terendah
ada pada spesimen dengan kecepatan wire
feeder 9 m/menit dengan nilai kekerasan
176,50 HV.
c.

Perbandingan kekerasan Polaritas
Terbalik (DCRP) dan Polaritas Lurus
(DCSP)
Secara umum berdasarkan hasil pengujian
kekerasan menunjukkan bahwa pengelasan
dengan
polaritas
DCSP
menghasilkan
kekerasan yang lebih tinggi jika dibandingkan
dengan polaritas DCRP. Walaupun jika dilihat
ada data pada tabel 3 menunjukkan
pengelasan dengan polaritas DCRP Base
Metal (BM) dengan kecepatan 8 m/menit lebih
tinggi jika dibandingkan dengan pengelasan
dengan polaritas DCSP Base Metal (BM)
dengan kecepatan pengelasan 8 m/menit.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian kekerasan pada daerah
Base Material (BM) didapatkan hasil, untuk
tingkat kekerasan yang paling tinggi ada pada
spesimen dengan kecepatan wire feeder 9
m/menit dengan nilai kekerasan 189,33 HV,
sedangkan untuk spesimen dengan tingkat

Setelah dilakukan penelitian serta analisis
hasil
dan
pembahasan
maka
dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian kekerasan DCRP,
kekerasan pada base metal, HAZ dan
weld metal tertinggi pada kecepatan wire
feeder 8 m/menit. Hasil pengujian
kekerasan DCSP, kekerasan pada HAZ
dan weld metal tertinggi pada kecepatan
wire feeder 7 m/menit sedangkan untuk
base metal tertinggi pada kecepatan wire
feeder 9 m/menit.
2. Hasil pengujian kekerasan menunjukkan
bahwa pengelasan dengan polaritas
DCSP menghasilkan kekerasan yang
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Gambar 8. Grafik Hasil Uji Kekerasan DCSP

lebih tinggi jika dibandingkan dengan
polaritas DCRP.
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Abstrak

Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai negara yang
berperan penting dalam pengeksporan minyak bumi dan gas (Migas) di dunia. PT. Arun NGL yang
merupakan salah satu industri migas, saat ini sedang fokus dalam proses pemurnian kondensat.
Hingga saat ini, perusahaan masih memiliki masalah dalam pencapaian nilai tekanan uap reid
(Reid Vapor Pressure – RVP) kondensat murni dalam satuan Psi. Selama ini, nilai RVP yang tidak
sesuai speifikasi (out of spec) akan diberikan perlakukan khusus (rework) supaya pada akhirnya
produk akan tetap memenuhi spesifikasi. Namun, kegiatan perlakuan khusus tersebut memerlukan
biaya, waktu, serta tenaga tambahan. Terkait hal tersebut, penelitian ini ditulis dalam rangka
melakukan analisis bagaimana meningkatkan kualitas nilai RVP kondensat murni tersebut.
Pendekatan analisisnya menggunakan metode six sigma melalui tahapan Define, Measurment,
Analyze, dan Improvement. Hasil pengolahan data menggunakan peta kontrol -R menunjukkan
bahwa proses terkendali secara statistik. Namun, indeks kemampuan proses (CPk) didapatkan
sebesar 0,5 yang artinya proses belum mampu sepenuhnya dalam mencapai spesifikasi, sehingga
dihasilkan produk yang masih berada di luar spesifikasi sebanyak 13,36%. Hasil analisis faktor
penyebab dengan menggunakan Fishbone, Cause Failure Mode Effect (CFME), dan Failure Mode
Effect Analysis (FMEA) diperoleh faktor penyebab utama adalah mesin yang sudah tua dengan
nilai RPN tertinggi, yaitu 102.060. Dengan demikian, diberikan usulan kepada PT. Arun NGL untuk
melakukan analisis penggantian (replacement analysis) unit pemurnian kondensat.
Kata Kunci

: kondensat murni, RVP, six sigma, kemampuan proses, FMEA
Abstract

The Indonesian government is trying to make Indonesia back as a country that has an important
role in exporting oil and gas in the world. PT. Arun NGL is one company which is engaged in the oil
and gas industry, is currently focusing in the refining process of condensate. Until today, the
company still has problems in achieving Reid Vapor Pressure (RVP) value of pure condensate in
units of Psi. During this time, the RVP's value which out of specifications was given a special
treatment (rework) so that the product still meets specifications. However, the treatments require
additional cost, time, and energy. Based on the case, this study is created to improve the quality of
the pure condensate RVP values were calculated using six sigma through the stages Define,
measurement, Analyze, and Improvement. The result of data processing using control chart of -R
showed that statistically the process is under control. However, the process capability index (CPk)
gained only 0.5, it means that the process has not been fully able to achieve the specifications, so
that the resulting products out of specification by 13,36%. Result of data analysis by using
Fishbone Method, Cause Failure Mode Effect (CFME), and Failure Mode Effect Analysis (FMEA),
can be obtained the main potential cause is old machine with the highest RPN value 102.060.
Therefore, can be given a recommendation to PT. Arun NGL to do replacement analysis toward
unit condensate purification.
Keywords

: pure condensate, RVP, six sigma, process capability, FMEA
PENDAHULUAN

Perkembangan perindustrian di Indonesia
tengah mengalami kemunduran yang terlihat
dari penurunan target perkembangan yang

ditetapkan oleh Kementrian Perindustrian
Republik Indonesia (Kemenperin) yang
awalnya mencapai angka 6,8% dipangkas
menjadi 6,1%. Selain memiliki pekerjaan
rumah
(PR)
untuk
meningkatkan
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pertumbuhan industri, pemerintah juga harus
memikirkan untuk kembali menjadikan
Indonesia sebagai negara yang berperan
penting dalam pengeksporan minyak bumi
dan gas (Migas) di dunia seperti pada tahun
1977, Indonesia berhasil memproduksi migas
sebesar 1,65 juta barel per hari dan masuk
jajaran 11 produsen minyak terbesar di dunia.
Indonesia pun menjadi anggota cukup
berpengaruh di Organisasi Negara-Negara
Pengekspor Minyak (OPEC).
Untuk
meningkatkan
pertumbuhan
industri khususnya industri migas nasional,
salah satu starteginya adalah dengan
menjaga konsistensi kualitas. Metode yang
dapat digunakan untuk mengendalikan
kualitas ada beberapa jenis, salah satunya
adalah dengan six sigma. Six sigma
merupakan sebuah metodologi terstruktur
untuk memperbaiki proses yang difokuskan
pada usaha mengurangi variasi proses
sekaligus mengurangi cacat (produk/jasa
yang
di
luar
spesifikasi)
dengan
menggunakan statistik dan problem solving
tools secara intensif (Manggala, 2005).
Adapun langkah pendekatan metoda six
sigma adalah Define, Measure, Analyze,
Improve, dan Control (DMAIC).
Salah satu perusahaan migas yang
sangat
memperhatikan
kualitas
hasil
produksinya adalah PT. Arun Natural Gas
Liquefaction (NGL) di Provinsi Aceh.
Perusahaan ini memproduksi kondensat
murni melalui proses pemurnian kondensat
tidak murni (feed kondensat). Kondensat
merupakan cairan fraksi-fraksi hidrokarbon
berat yang tercampur di dalam gas alam.
Kondensat murni hanya akan mengandung
molekul hidrokarbon C5 dan C6+ serta sedikit
C1, C2, C3, dan C4. Kondensat murni ini dapat
digunakan sebagai bahan baku industri
petrokimia yang berguna sebagai penghasil
polimer, plastik, pelarut, dan sebagainya atau
dapat juga diolah kembali pada kilang minyak
untuk dijadikan bahan bakar minyak.
Salah satu spesifikasi kondensat murni
yang sangat diperhatikan adalah tekanan uap
reid (Reid Vapor Pressure – RVP) dengan
ketentuan 9±4 Psi. Semakin banyak fraksi
ringan dan kondisi proses mengalami
penurunan temepetarur, maka nilai RVP akan
cenderung meningkat, begitu juga sebaliknya.
Nilai RVP ini harus dijaga agar tidak berada di
bawah spesifikasi karena dapat mengurangi
nilai bakar, namun juga tidak melampaui
spesifikasi sebab akan mengakibatkan
berkurangnya volume akibat penguapan yang
terlalu tinggi.

Di dalam catatan PT. Arun mengenai
kualitas, kondensat murni yang dihasilkan
tidak pernah mengalami keadaan di luar
spesifikasi yang telah ditetapkan, khususnya
nilai RVP. Namun, pada kenyataannya RVP
kondensat murni seringkali mengalami
perlakuan khusus agar selalu berada di dalam
spesifikasi (in spec). Perlakuan khusus
tersebut sangat memakan tenaga, waktu, dan
biaya. Tabel 1 menunjukkan keadaan RVP
kondensat yang berada out of spec beserta
perlakuan khusus yang diberikan.
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Tabel 1. RVP Kondensat Tidak Memenuhi
Spesifikasi dan Perlakuan Khusus yang
Diberikan
Tanggal
Kejadian
26-05-15

RVP
Kondensat
(Psi)
4

02-06-15

3,8

09-06-15

3,7

10-06-15

3,9

13-06-15

13,9

22-06-15

14,3

01-07-15

13

05-07-15

3,7

08-07-15

15

10-07-15

13,2

19-07-15

13,2

Perlakuan Khusus

Menurunkan temperatur proses,
mengecek kandungan feed
kondensat
Menurunkan temperatur proses,
mengecek kandungan feed
kondensat
Menurunkan temperatur proses,
mengecek kandungan feed
kondensat
Menurunkan temperatur proses,
mengecek kandungan feed
kondensat
Meningkatkan temperatur
proses, masuk ke rundown tank
Meningkatkan temperatur
proses, masuk ke rundown tank
Meningkatkan temperatur
proses, masuk ke rundown tank
Menurunkan temperatur proses,
mengecek kandungan feed
kondensat
Meningkatkan temperatur
proses, masuk ke rundown tank
Meningkatkan temperatur
proses, masuk ke rundown tank
Meningkatkan temperatur
proses, masuk ke rundown tank

Berangkat dari uraian di atas maka
permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini
adalah pengendalian kualitas kondensat
murni dan meningkatkan kemampuan proses
dalam memenuhi spesifikasi RVP dengan
menggunakan metode six sigma.

STUDI KEPUSTAKAAN
Bidang keilmuan yang digunakan dalam
pengendalian kualitas kondensat dibagi ke
dalam empat bidang, yaitu Pengendalian
Kualitas Statistik, Six Sigma, Statistika Dasar,
dan perangkat lunak Minitab, seperti pada
gambar 1.

Gambar 1. Studi Kepustakaan
Pengendalian kualitas statistik merupakan
aplikasi teknik statistika yang diperlukan untuk
menjamin dan meningkatkan kualitas produk.
Pengendalian proses statistik merupakan
teknik penyelesaian masalah yang digunakan
sebagai pemonitor, pengendali, penganalisis,
pengelola,
dan
memperbaiki
proses
menggunakan
metode-metode
statistik.
Pengendalian
proses
statistik
dapat
digunakan untuk pengukuran dan analisis
variasi
proses.
Dengan
demikian
pengendalian
proses
statistik
mampu
menganalisis
dan
meminimalkan
penyimpangan
dan
kesalahan,
mengkuantifikasi kemampuan proses, serta
memuat hubungan antar konsep dan teknik
yang ada untuk memperbaiki proses (Irwan,
dkk, 2015).
Secara umum six sigma memiliki dua
pengertian, yakni six sigma sebagai filosofi
bagi perbaikan berkelanjutan dengan terus
mereduksi produk cacat dan six sigma
sebagai alat teknis dalam mengukur jumlah
cacat per satu juta produk yang dihasilkan.
Six sigma ditunjang oleh beberapa alat seperti
Statistical Quality Control (SQC), Design of
Experiment (DOE), Total Quality Management
(TQM), serta beberapa metode non kualitas
terkait seperti metode-metode produksi,
penerimaan material, perancangan material
dengan Material Requirement Planning
(MRP), Project Management, dan sebagainya
(Tannady, 2015).
Menurut Sudjana dalam Irwan dkk, 2015,
statistika merupakan ilmu yang berkenaan
dengan
data
tersebut,
dan
mencari
keterangan yang berarti dari data yang
berupa
bilangan-bilangan
atau
angka,
sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau
keputusan tertentu. Istilah statistik juga
digunakan untuk menunjukkan ukuran-ukuran
yang langsung diperoleh dari data sampel
untuk menaksir parameter populasi. Sebagai
contoh, rata-rata dan variansi yang diperoleh
dari perhitungan terhadap data sampel
disebut statistik, sedangkan rata-rata dan
variansi populasi disebut parameter.
Minitab adalah paket program komputer
khusus untuk analisis statistika yang bersifat
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interaktif dengan pemakainya. Karakteristik
Minitab adalah kemampuannya memberikan
kesempatan kepada pemakainya untuk
menentukan pilihan-pilihan atau tahap-tahap
proses pengolahan datanya. Hasil analisis di
program Minitab dapat ditampilkan dalam
histogram, plot, dan angka dengan hanya
memberikan satu atau dua perintah, bahkan
dapat digabungkan dengan program pengolah
data lain seperti Microsoft Office (Nur, 2009).
Selain itu, beberapa teori yang digunakan
dalam pengolahan dan analisis data yaitu uji
kenormalan data, uji kestabilan proses
dengan peta kontrol -R, rasio dan indeks
kemampuan proses (Cp dan Cpk), fishbone
diagram, Cause Failure Mode Effect (CFME),
dan Failure Mode Effect Analysis (FMEA).
Peta kontrol kegunaannya adalah untuk
memantau perubahan suatu sebaran atau
distribusi suatu variabel asal dalam hal
lokasinya (pemusatannya) dan mengetahui
proses masih berada dalam batas-batas
pengendalian atau tidak. Sedangkan peta
kontrol R memiliki kegunaan untu memantau
perubahan
dalam
hal
penyebarannya.
Adapun karakteristik dari peta kontrol -R
adalah sebagai berikut:


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



........... (2)




.......................... (3)
............................. (4)



............. (5)



............. (6)

Adapaun nilai d2, A2, d3, D3, dan D4 dapat
dilihat pada Tabel Faktor. Sedangkan rasio
dan indeks kemampuan proses dapat dihitung
dengan menggunakan rumus:
...................................................(7)
.(8)
Menutut Tannady (2015), Cause and
Effect Diagram adalah sebuah gambaran
grafis yang menampilkan data mengenai
faktor penyebab dari kegagalan atau
ketidaksesuaian, hingga menganalisa ke sub
paling dalam dari faktor penyebab timbulnya
masalah.
Selanjutnya untuk melakukan berbagai
upaya agar dapat mengeliminasi berbagai
penyebab cacat produk atau kegagalan
proses dapat digunakan Failure Mode Effect
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Analysis (FMEA). FMEA berbentuk tabel dan
berfungsi untuk mengidentifikasi dampak dari
kegagalan
proses/desain,
memberikan
analisa
mengenai
prioritas
dari
penanggulangan
dengan
menggunakan
parameter nilai resiko prioritas (RPN),
mengidentifikasi modus kegagalan potensial,
serta meminimumkan peluang kegagalan di
kemudian hari. Untuk menghitung RPN yang
akan digunakan sebagai parameter pada
tabel FMEA, maka RPN harus diisi dengan
nilai perkalian antara severity (S), occurrence
(O), dan detection (D) yang diberikan oleh
responden yang kompeten dibidangnya.

PENGUMPULAN DATA
Berikut ini adalah peta proses operasi
(OPC) dari proses pemurnian kondensat di
PT. Arun NGL. Dalam OPC tersebut dapat
diketahui bahwa bahan bakunya adalah feed
kondensat yang berasal dari ladang gas milik
PT. Arun atau yang biasa disebut dengan A
Point. Selanjutnya diproses seperti yang
terdapat pada gambar. Baris atas dari setiap
operasi merupakan kegiatan operasinya,
sedangkan baris bawahnya adalah lokasi
yang menjadi tempat berlangsungnya proses
operasi tersebut.
Feed kondensat dari A Point

METODOLOGI
Metodologi
penelitian
ini
berisikan
mengenai tahapan pemecahan masalah
sehingga proses penelitian menjadi lebih
terarah dan terorganisir. Berikut adalah
tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini.
MULAI

O-1

Memisahkan air dari feed kondensat
Unit 18

O-2

Memisahkan gas dari feed kondensat
Unit 20A

O-3

Memisahkan hidrokarbon ringan dan berat
D-2002A/B

O-4

Memanaskan kondensat
E-2004A/B/C/D

O-5

Memisahkan produk ringan dari kondensat
C-2001

O-6

Mendinginkan kondensat
Puncak stabilizer

O-7

Menampung kondensat
G-2003A/B/C

O-8

Menguapkan hidrokarbon ringan
Stabilizer reboiler

O-9

Mendinginkan kondensat
E-2002

O-10

Mendinginkan kondensat
E-2003A/B

O-11

Mendinginkan kondensat
2007A/B

Uap panas

PENDAHULUAN
TOPIK PERMASALAHAN
(PRODUK KONDENSAT MURNI
SEBAGAI OBJEK)
PENGUMPULAN DATA GAMBARAN UMUM
PERUSAHAAN DAN PRODUK YANG
DIPRODUKSI

TINJAUAN PUSTAKA
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
DAN MENENTUKAN TUJUAN
PENULISAN

PENGUMPULAN DATA RVP KONDENSAT
MURNI YANG BERSUMBER DARI UNIT
20B TEPATNYA SETELAH PROSES
CONDENSATE ROCOVERY

DEFINE
MASIH ADANYA NILAI RVP
KONDENSAT MURNI YANG
BERADA DI LUAR SPESIFIKASI

MEMBERIKAN USULAN
PERBAIKAN GUNA
MENINGKATKAN KEMAMPUAN
PROSES DARI PEMURNIAN
KONDENSAT DI PT. ARUN NGL
DENGAN TAHAPAN
PERHITUNGAN METODA SIX
SIGMA

Uap panas

PENGUMPULAN DATA SPESIFIKASI
KONDENSAT MURNI
MENGUJI KENORMALAN DATA RVP
KONDENSAT MURNI DENGAN
SOFTWARE MINITAB 16
MEMBUAT PETA KONTROL XBAR DAN R DARI
RVP KONDENSAT MURNI UNTUK
MENGETAHUI KESTABILAN PROSES
DENGAN SOFTWARE MINITAB 16

MEASUREMENT

I-1

MENGHITUNG CAPABILITY PROCESS (CP DAN
CPk) DARI RVP KONDENSAT MURNI DENGAN
SOFTWARE MINITAB 16

O-12

Memanaskan kondensat
E-2006

O-13

Menampung kondensat murni
G-2005A/B

O-14

Mengalirkan kondensat murni
E-2002

MENGHITUNG PROSENTASE NILAI RVP
KONDENSAT MURNI YANG BERADA DI LUAR BATAS
SPESIFIKASI (OUT OF SPEC)
MENGANALISIS FAKTOR PENYEBAB OUT OF
SPEC RVP KONDENSAT MURNI DENGAN
FISHBONE DIAGRAM
MEMBERI USULAN PERBAIKAN DENGAN
FMEA

ANALYZE

IMPROVEMENT

KESIMPULAN DAN SARAN
SELESAI

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
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Inspeksi

Uap panas

Menyimpan kondensat murni
Unit 61 (F-2101)

Gambar 4. Peta Proses Operasi Pemurnian
Kondensat
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Tabel 2 berikut ini merupakan nilai Reid
Vapor Pressure (RVP) dalam satuan Psi dari
kondensat murni. Hasil kondensat murni yang
digunakan adalah kondensat murni yang telah
mengalami proses Condensate Recovery
pada Unit 20B. Sampel diambil pada pukul
07.00 WIB setiap paginya dan di bawa ke
Laboratorium PT. Arun. Hasil pengujian
didapatkan pada pukul 09.00 WIB di hari yang
sama dengan pengambilan sampel.

Tabel 3. Spesifikasi dan Karakteristik RVP
Kondensat Murni
Ket

Dampak

≤ 4 Psi

Out of
Spec

Berkurangnya
nilai
kemurnian
bahan bakar

9 Psi

Target

-

-

Out of
Spec

Bahaya
ledakan saat
pengapalan,
berkurangnya
volume

Meningkatkan
temperatur
proses,
masuk ke
rundown tank

Tabel 2. Data Nilai RVP (Psi) Kondensat
Murni
Nomor
Sampel
1

Periode

RVP

Periode

RVP

4

Nomor
Sampel
31

26-05-15

25-06-15

7.1

2

27-05-15

5.2

32

26-06-15

5.9

3

28-05-15

4.7

33

27-06-15

6.1

4

29-05-15

6.1

34

28-06-15

6.5

5

30-05-15

9.3

35

29-06-15

9.6

6

31-05-15

12.9

36

30-06-15 10.9

7

01-06-15

7.9

37

01-07-15

13

8

02-06-15

3.8

38

02-07-15

6.7

9

03-06-15

5.9

39

03-07-15

9

10

04-06-15

6.9

40

04-07-15

7.7

11

05-06-15

4.6

41

05-07-15

3.7

12

06-06-15

9.7

42

06-07-15

4.8

13

07-06-15

10.1

43

07-07-15

6.6

14

08-06-15

7.8

44

08-07-15

15

15

09-06-15

3.7

45

09-07-15 11.3

16

10-06-15

3.9

46

10-07-15 13.2

17

11-06-15

5.2

47

11-07-15 12.9

18

12-06-15

7.9

48

12-07-15 10.9

19

13-06-15

13.9

49

13-07-15

20

14-06-15

12.3

50

14-07-15 11.9

21

15-06-15

11

51

15-07-15

6

22

16-06-15

8.9

52

16-07-15

7.2

23

17-06-15

6.4

53

17-07-15

6.7

24

18-06-15

4.1

54

18-07-15

5.7

25

19-06-15

8.4

55

19-07-15 13.2

26

20-06-15

6.7

56

20-07-15 12.4

27

21-06-15

10.4

57

21-07-15 11.5

28

22-06-15

14.3

58

22-07-15

10

29

23-06-15

12.2

59

23-07-15

8.5

30

24-06-15

7.3

60

24-07-15

9.6

8.8
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Perlakuan
Khusus
Menurunkan
temperatur
proses,
mengecek
kandungan
feed
kondensat

Spesifikasi

≥ 13 Psi

Tabel 3 di atas yang menjelaskan
spesifikasi nilai RVP kondensat murni yang
ditetapkan oleh PT. Arun NGL berdasarkan
standar American Society for Testing and
Materials (ASTM) yaitu ASTM – D 323.
Apabila nilai RVP berada di luar batas
spesifikasi tersebut, maka dibutuhkannya
perlakuan
khusus.
Berikut
adalah
penjabarannya.

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
1. Fase Define
Permasalahan yang didefinisikan adalah
terdapatnya nilai RVP kondensat murni yang
berada di luar batas spesifikasi. Adapun
spesifikasi yang ditetapkan perusahaan
berdasarkan standar American Society for
Testing and Materials (ASTM); ASTM – D 323
adalah 9±4 Psi. Apabila nilai RVP kondensat
murni berada di luar batas spesifikasi maka
diharuskannya memberikan perlakuan khusu
agar nilai RVP kondensat murni berada di
dalam spesifikasi dan mencapai target.
2. Fase Measurement
Uji kenormalan data dilakukan untuk
mengetahui bahwa data berdistribusi normal.
Berikut adalah hipotesis yang digunakan
dalam uji ini:
H0 : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

144

a. Perhitungan Peta Kontrol R
 Center line atau garis sentral ( )

Probability Plot of XBAR
Normal

99

Mean
StDev
N
KS
P-Value

95
90

8.465
1.641
12
0.166
>0.150



UCL R dan LCL R
UCL R = 2,114 x 6,867 = 14,506
LCL R = 0 x 6,867 = 0

Percent

80
70
60
50
40
30

b. Perhitungan Peta Kontrol
 Center line atau garis sentral ( )

20
10
5

1

4

5

6

7

8
9
XBAR

10

11

12

13



UCL dan LCL
UCL =8,465+0577x6,867=12,42
7
LCL =8,465-0577x6,867=4,503

Gambar 5. Uji Kenormalan Data dengan
Minitab 16

Tabel 4. Data Pengukuran dalam Subgrup
NO.
SUB
GRUP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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NILAI RVP KONDENSAT
MURNI (Psi)
X1
X2
X3
X4
X5
4
5,2
4,7
6,1
9,3
12,9 7,9
3,8
5,9
6,9
4,6
9,7 10,1 7,8
3,7
3,9
5,2
7,9 13,9 12,3
11
8,9
6,4
4,1
8,4
6,7 10,4 14,3 12,2 7,3
7,1
5,9
6,1
6,5
9,6
10,9
13
6,7
9
7,7
3,7
4,8
6,6
15
11,3
13,2 12,9 10,9 8,8 11,9
6
7,2
6,7
5,7 13,2
12,4 11,5
10
8,5
9,6
TOTAL

R
5,86
7,48
7,18
8,64
7,76
10,18
7,04
9,46
8,28
11,54
7,76
10,4
101,58

5,3
9,1
6,4
10
6,9
7,6
3,7
6,3
11,3
4,4
7,5
3,9
82,4

Xbar-R Chart of X1, ..., X5
U C L=12.489

Sample M ean

12
10

__
X=8.465

8
6

LC L=4.441

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sample
16

Sample Range

Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 5,
dengan menggunakan aplikasi Minitab 16,
kenormalan data nilai RVP kondensat murni
dapat dilihat dari P-Value yang dihasilkan,
yaitu lebih besar dari 0,150. Penentuan
penerimaan atau penolakan H0 pada Minitab
16 dilihat dari nilai statistik P-Value, di mana:
P-Value < 0,05 maka tolak H0
P-Value ≥ 0,05 maka terima H0
Maka data nilai RVP kondensat murni
dinyatakan berdistribusi normal. Dengan
demikian, data tersebut dapat digunakan
sebagai objek dalam proses pengolahan dan
analisis data.
Selanjutnya
menghitung
kestabilan
proses dengan peta kontrol. Peta kontrol
dibuat berdasarkan data sampel pengukuran
nilai RVP kondensat murni untuk melihat
apakah proses yang sedang berjalan saat ini
berada dalam kontrol secara statistik atau
tidak. Data pengukuran nilai RVP kondensat
murni dapat dilihat pada tabel 4 berikut, di
mana data telah diatur dalam sub grup
dengan satu sub grup terdiri dari lima data.

U C L=14.75

12
_
R=6.98

8
4
0

LC L=0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sample

Gambar 6. Grafik Peta Kontrol

dan R

Pada gambar 6 Dapat dilihat bahwa
keseluruhan data telah berada di dalam
kendali baik peta kontrol
maupun peta
kontrol R. Hal ini menunjukkan bahwa data
nilai RVP kondensat murni sudah terkendali
secara statistik. Dengan demikian, data
tersebut dapat digunakan untuk menganalisa
kemampuan proses.
Kemudian
menghitung
analisis
kemampuan proses. Analisis kemampuan
proses dihitung untuk mengetahui apakah
proses dapat menghasilkan produk yang
memenuhi spesifikasi atau tidak.
 Rasio kemampuan proses (Cp)


Indeks kemampuan proses (Cpk)

= 0,5
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Process Capability of X1, ..., X5
LSL

Target

USL
Within
Overall

P rocess Data
LSL
4
Target
9
U SL
13
Sample M ean 8.465
Sample N
60
StDev (Within) 2.99941
StDev (O v erall) 3.12317

P otential (Within) C apability
Cp
0.50
C P L 0.50
C P U 0.50
C pk 0.50
O v erall C apability
Pp
PPL
PPU
P pk
C pm

3
O bserv ed P erformance
% < LSL
6.67
% > U SL
8.33
% Total
15.00

6

Exp. Within P erformance
% < LSL
6.83
% > U SL
6.53
% Total
13.36

9

12

0.48
0.48
0.48
0.48
0.42

Langkah selanjutnya adalah menelusuri
lebih lanjut dengan menggunakan Cause
Failure
Mode Effect
(CFME) hingga
ditemukan akar masalah dengan metode
tanya “mengapa” pada faktor-faktor penyebab
yang diperoleh pada fishbone diagram hingga
tidak ada lagi jawaban yang bisa diberikan.
Jabaran dari CFME tersebut dapat dilihat
pada gambar 9 berikut ini.
Pekerja
tidak
standby

15

Exp. O v erall P erformance
% < LSL
7.64
% > U SL
7.32
% Total
14.97

Kebutuhan
temperatur
tidak
dipantau

Jarang
dikaliberasi

Gambar 7. Grafik Analisis Kemampuan
Proses

Sensor
tidak
sensitif

Dari gambar 7 didapatkan nilai CP dan
CPk masing-masing sebesar 0,5 yang artinya
proses tidak berjalan dengan baik atau
kemampuan proses tidak sepenuhnya dapat
memenuhi spesifikasi. Kemudian, diperoleh
informasi prosentase produk berada di bawah
spesifikasi sebesar 6,83% dan produk yang
berada di atas spesifikasi sebesar 6,53%
yang
membuat
perusahaan
harus
memberikan perlakuan khusus terhadap
kondensat murni yang berada di luar batas
spesifikasi (out of spec).

Tidak ada
sinyal
mengenai
nilai RVP

Perubahan
faktor alam
Kondisi
alam di
perut bumi
berubahubah

Mesin tidak Mesin tidak
menguapkan menyerap
hidrokarbon
air dengan
ringan dengan
baik
baik
Unit 18
tidak
efektif

Unit 20A
dan 20B
tidak efektif
Mesin
sudah tua

Unit 18
jarang
dilakukan
pigging

3. Fase Analyze

Kondisi
alam di
perut bumi
tidak baik

Temperatur
tidak
disesuaikan
dengan
kebutuhan

Komposisi
bahan
baku tidak
standar

Pengaturan
temperatur
proses salah

Pekerja
tidak
aktif

Pekerja
kurang
teliti

Kurangnya
motivasi
kerja

Pekerja
tidak
standby
pada layar
monitor

Lama
naik
jabatan

Pekerja
tidak
berprestasi
/berkarya
Pekerja
malas

Kondisi
alam di
perut bumi
berubahubah

Komposisi
bahan
baku tidak
standar

Mesin tidak
menyerap air
dengan baik

Mesin tidak
menguapkan
hidrokarbon ringan
dengan baik

Pengaturan
temperatur
proses
salah

Pekerja kurang
teliti

Tidak ada sinyal
mengenai nilai
RVP

Gambar 8. Diagram Sebab Akibat Nilai RVP
Kondensat Murni yang Out of Spec
Untuk menganalisis nilai RVP kondensat
murni yang berada di luar batas spesifikasi
(out of spec), maka perlu diketahui faktorfaktor penyebabnya dengan menggunakan
fishbone
diagram.
Melalui
kegiatan
brainstorming
terhadap
enam
orang
responden maka diperoleh faktor-faktor
penyebab yang dikelompokkan ke dalam lima
kategori, yakni metode, material, manusia,
mesin, dan lingkungan. Penjabaran faktorfaktor
penyebab
pada
masing-masing
kategori dapat dilihat pada gambar 8.
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Pekerja
memiliki
pekerjaan
ganda

Jumlah
pekerja
kurang

Gambar 9. Cause Failure Mode Effect
(CFME) Kondensat Murni Out of Spec

RVP
Kondensat
Murni
OOS

Pekerja tidak
aktif

RVP
Kondensat
Murni
OOS

Hasil
analisis
dengan
CFME
mendapatkan informasi bahwa akar-akar
penyebab nilai RVP kondensat murni out of
spec adalah pekerja tidak standby pada layar
monitor, kondisi alam di perut bumi yang tidak
baik, perubahan faktor alam, sensor yang
jarang dikaliberasi, kurangnya jumlah pekerja,
kondisi pekerja yang malas atau tidak
termotivasi, jarangnya dilakukan aktivitas
pigging pada Unit 18, dan mesin yang sudah
tua.
Tabel 5. FMEA dan RPN dari RVP Produk
Kondensat Murni
No.

1

Potential
Failure Mode

Potential
Failure
Effect

Potential
Causes

RPN

Pengaturan
temperatur
Pekerja tidak
Nilai RVP
proses salah,
standby pada
Out of
78705
temperatur
layar
Spec
tidak
monitor
disesuaikan
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Potential
Failure Mode

No.

Potential
Failure
Effect

Potential
Causes

RPN

Kondisi alam
di perut bumi
yang tidak
baik

16698

Perubahan
faktor alam

3640

Kurangnya
jumlah
pekerja

19488

dengan
kebutuhan,
kebutuhan
temperatur
tidak dipantau
Komposisi
bahan baku
tidak standar

2

3

4

5

6

7

8

Kondisi alam
di perut bumi
berubah-ubah
Pekerja
kurang teliti,
pekerja tidak
standby pada
layar monitor,
pekerja
memiliki
pekerjaan
ganda
Pekerja tidak
aktif,
kurangnya
motivasi
kerja, lama
naik jabatan,
pekerja tidak
berprestasi
Mesin tidak
menyerap air
dengan baik,
unit 18 tidak
efektif
Mesin tidak
menguapkan
hidrokarbon
ringan dengan
baik, unit 20A
dan 20B tidak
efektif
Tidak ada
sinyal
mengenai
nilai RVP,
sensor tidak
sensitif

Pekerja yang
malas

Jarangnya
dilakukan
aktivitas
pigging pada
Unit 18

19008

4. Fase Improvement
Dari hasil analisa dengan menggunakan
FMEA, maka diperoleh akar penyebab
adanya nilai RVP kondensat murni yang tidak
memenuhi spesifikasi adalah keadaan mesin
yang sudah tua. Dengan demikian, dapat
disusun
rencana
peningkatan
kualitas
kondensat murni seperti yang ditunjukkan
dalam tabel 6.
Tabel 6. Rencana Perbaikan Kualitas Produk
Kondensat Murni
Rank

1
45540

Mesin yang
sudah tua

102060

Sensor
jarang
dikaliberasi

34104

Langkah selanjutnya adalah menganalisa
sebab potensial dan mengevaluasi prioritas
resiko guna membantu tindakan yang sesuai
untuk konsep usulan rencana perbaikan
terhadap nilai RVP kondensat murni yang out
of spec. Untuk membantu perencanaan
perbaikan kualitas dengan mengidentifikasi
faktor-faktor proses yang kritis maka
digunakan metode Failure Mode and Effect
Analysist (FMEA). Data-data yang digunakan
untuk membuat FMEA ini diambil dari hasil
analisa akar permasalahan yang dijabarkan
dalam diagram CFME. Angka-angka bobot
yang digunakan pada FMEA ini didapatkan
dari hasil diskusi subjektif pihak-pihak terkait
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terutama divisi Technical and Engineering
Service (T&ES) di PT. Arun NGL.
Proses FMEA produk kondensat murni
dengan nilai RVP yang berada di luar batas
spesifikasi beserta nilai RPN yang diperoleh
dapat dilihat pada tabel 5 di atas. Nilai RPN
tersebut diperoleh dari hasil perkalian antara
severity (S), occurrence (O), dan detection (D)
yang diberikan oleh enam orang responden
yang dianggap kompeten dibidangnya.

Penyebab
Potensi
Kegagalan
Mesin
yang
sudah tua

2

Pekerja
tidak
standby
pada layar
monitor

3

Jarangnya
dilakukan
aktivitas
pigging
pada Unit
18

4

Sensor
jarang
dikaliberasi

5

Kurangnya
jumlah
pekerja

6

Pekerja
yang
malas

Tindakan
Perbaikan

Tindakan
Pencegahan

Memberikan
usulan
penggantian
mesin kepada
pemilik kilang
(Exxon Mobil
Inc)
Menjadwalkan
pekerja yang
bertugas
menjaga layar
monitor
secara
bergantian
dalam waktu
singkat
Melakukan
aktivitas
pigging tidak
hanya pada
saat terjadi
penurunan
fungsi Unit 18
Memperbaiki
sensor yang
mendeteksi
nilai RVP
kondensat
murni
Menguji
efisiensi
jumlah
pekerja saat
ini
Mengatur
ulang posisi
yang
menjabat
pekerjaan
yang

Melakukan
kegiatan
maintenance
yang lebih
intens pada unit
20A dan 20B
Memperbaiki
sistem absensi
pekerja
penjaga layar
monitor

Menjadwalkan
aktivitas
pigging
berdasarkan
data penurunan
fungsi Unit 18
terdahulu
Menambahkan
sensor di
beberapa titik

Membuat
perencanaan
jumlah pekerja

Lebih selektif
dalam
menempatkan
pekerja di
jabatan yang
berkenaan
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Rank

Penyebab
Potensi
Kegagalan

7

Kondisi
alam di
perut bumi
yang tidak
baik

8

Perubahan
faktor alam

Tindakan
Perbaikan

Tindakan
Pencegahan

berkenaan
dengan
kualitas

dengan kualitas

Melakukan
set-up mesin
yang sesuai
dengan
kondisi alam
perut bumi
saat itu
Melakukan
set-up mesin
yang sesuai
dengan
kondisi alam
saat itu

Melakukan
estimasi akan
kondisi alam di
perut bumi di
masa yang
akan datang
Mempelajari
hubungan
kondisi alam
tertentu
terhadap nilai
RVP kondensat
murni

Berdasarkan tabel 6, didapatkan informasi
mengenai urutan prioritas usulan perbaikan
terhadap kualitas nilai RVP kondensat murni.
Pada tabel tersebut, action plan tertinggi
terdapat pada tindakan memberikan usulan
penggantian mesin kepada pemilik kilang
(Exxon Mobil Inc), yaitu dengan nilai RPN
yang dicapai sebesar 102.060. Dengan
demikian, maka action plan tersebut akan
diuraikan lebih jauh dengan menggunakan
teori analisa penggantian (replacement
analysist).
Sehubungan dengan keterbatasan data
mengenai ongkos-ongkos unit pemurnian
kondensat, maka hanya akan dijelaskan
konsep pemikiran mengenai bagaimana
analisa penggantian tersebut harus dilakukan.
Selain itu, analisa tersebut dilakukan dengan
asumsi bahwa jumlah cadangan feed
kondensat masih tersedia untuk masa
mendatang.
Pemeriksaan
ketersediaan
cadangan feed kondensat ini akan dilakukan
oleh Exxon Mobil Inc pada tahun 2018.
Apabila hasil pemeriksaan menyatakan masih
adanya feed kondensat di ladang gas Arun,
maka usulan penggantian unit pemurnian
kondensat tersebut dapat sampaikan ke pihak
Exxon Mobil Inc selaku penyedia kilang di PT.
Arun NGL. Adapun konsep dari analisa
penggantian unit pemurnian kondensat
tersebut dapat dilihat pada gambar 10 berikut
ini.
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Gambar 10. Diagram Alir Analisa Penggantian
Unit Pemurnian Kondensat

KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
a. Dengan menggunakan peta kontrol
dan R, di dapatkan bahwa proses
masih berada di dalam kendali atau
stabil.
b. Nilai CP dan CPk yang diperoleh
adalah masing-masing 0,5 yang
artinya
proses
belum
mampu
sepenuhnya dalam mencapai target
spesifikasi.
c. Prosentase produk out of spec masih
mencapai 13,36%. Produk yang out
of spec akan diberikan perlakukan
khusus agar nilai RVP kondensat
murni yang dihasilkan pada akhirnya
memenuhi
spesifikasi.
Kegiatan
pemberian perlakuan khusus tersebut
tentunya akan memerlukan biaya,
waktu, serta tenaga tambahan.
d. Hasil analisis dengan menggunakan
metode FMEA menyatakan bahwa
dari delapan faktor penyebab, yang
memiliki nilai RPN tertingggi adalah
memberikan
usulan
penggantian
mesin kepada pemilik kilang (Exxon
Mobil Inc), yaitu dengan nilai RPN
yang dicapai sebesar 102.060.
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e. Usulan perbaikan atau action plan
yang diusulkan untuk memperbaiki
proses adalah mengganti mesin yang
sudah tua dengan terlebih dahulu
melakukan
analisis
penggantian
(replacement analysis).
2. SARAN
Saran yang diberikan untuk PT. Arun NGL
adalah untuk melakukan analisa penggantian
(replacement
analysist)
terhadap
unit
pemurnian kondensat untuk meingkatkan
kualitas kondensat murni yang dihasilkan.
Selain itu, PT. Arun NGL juga dapat
menjadwalkan
pekerja
yang
bertugas
menjaga layar monitor secara bergantian
dalam waktu singkat, melakukan aktivitas
pigging tidak hanya pada saat terjadi
penurunan fungsi Unit 18, memperbaiki
sensor yang mendeteksi nilai RVP kondensat
murni, menguji efisiensi jumlah pekerja saat
ini, mengatur ulang posisi yang menjabat
pekerjaan yang berkenaan dengan kualitas,
melakukan set-up mesin yang sesuai dengan
kondisi alam perut bumi saat itu, dan
melakukan set-up mesin yang sesuai dengan
kondisi alam saat itu untuk meningkatkan
kualitas
kondensat
murni
sehingga
perlakukan khusus jika terjadi produk out of
spec dapat ditiadakan.
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Abstrak
Konsep dasar finite element analysis adalah mendiskretisasi atau membagi suatu struktur menjadi
bagian-bagian yang lebih kecil yang jumlahnya berhingga, kemudian melakukan analisis gabungan
terhadap elemen–elemen kecil tersebut. Tujuan dari finite element analysis adalah untuk
memperoleh nilai pendekatan numeric sehingga dapat diselesaikan dengan bantuan komputer,
maka finite element analysis (FEA) dikatakan bersifat computer oriented.
ANSYS WORKBENCH dapat melakukan beberapa macam tIpe simulasi yang berbeda seperti:
struktural, thermal, mekanika fluida, analisis elektromagnetik, dll atau bahkan gabungan analisis
seperti thermal dengan struktur atau lainnya sehingga lebih sering dikenal dengan finite element
multyphisic.
Program ANSYS memiliki dua tingkatan dasar yang ditunjukkan saat awal memulai ansys : tingkat
awal dan tingkat prosesor. Dari tingkatan ini, kita dapat memasukkan salah satu prosesor ANSYS,
seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah. Prosesor merupakan kumpulan dari fungsi dan
rutin untuk melayani tujuan-tujuan tertentu. Tugas file dapat dihapus dari database atau diubah dari
tingkat awal.
Kata kunci : Heavy Equipment Bucket,Simulasi, FEM.

PENDAHULUAN
Alat berat di dalam suatu proyek bangunan
memiliki peran yang sangat penting dalam hal
keberlangsungan proyek tersebut. Salah satu
alat
berat
yang
berperan
dalam
pembangunan proyek adalah excavator.
Analisa kekuatan struktur merupakan langkah
penting
dalam
mendesain
komponen
excavator, salah satunya adalah attachment
bucket.
Alat berat memiliki peran yang cukup penting
dalam aktifitas pembangunan di berbagai
sektor,
misalnya
pada
pembangunan
infrastruktur, pertambangan dan energi,
kehutanan dan perkebunan ataupun pada
pembangunan pelabuhan dan bandara.
Permintaan alat berat kedepan diprediksi
akan terus miningkat seiring dengan
kebutuhan di sktor energi/pertambangan,
perkebunan (kelapa sawit) dan pembangunan
infrastruktur. Kedepan sektor-sektor tersebut
akan tetap menjadi faktor utama tingginya
permntaan akan alat berat di Indonesia.
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Belum lagibencana alam yang terus menerus
indonesia sehingga membutuhkan alat berat
untuk merekonstruksi infrastruktur yang rusak.
Sektor Pertambangan
Pasar alat berat di sektor pertambangan
diprediksi akan meningkat pesat seiring
dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan
bakar. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini
harga minyak dunia semakin tinggi, sehingga
banyak
sektor
indutri
yang
tadinya
menggunakan BBM mulai mengalihkan
kebutuhan
bahan
bakarnya
dengan
mengunakan batubara. Industri industri yang
saat ini mulai beralih ke batubara anatara lain
adalah industri pembangkit listrik, industri
semen, tekstil dan metalurgi. Permintaan
pasar terbesar batu bara didalam negeri
terutama sebagai salah satu bahan bakan
pada Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang
saat ini sedang dibangun dibeberapa wilayah
Indonesia (program 10.000 MW tahap I dan
II).
Prediksi kebutuhan batubara untuk memasok
PLTU dari tahum ke tahun terus meningkat,
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seiring dengan dibangunnya beberapa PLTU.
Hingga tahun 2014 prediksi kebutuhan
batubara mencapai 93 juta ton. Hal ini
tentunya juga berdampak pada kebutuhan
jumlah alat berat yang akan digunakan untuk
eksplorasi dan eksploitasi guna memenuhi
kebutuhan batubara.
Sektor Konstruksi
Pasar alat-alat berat di sektor konstruksi
dalam tahun tahun mendatang diperkirakan
akan meningkat pesat. Hal ini sejalan dengan
banyaknya rencana pembangunan sarana
dan prasarana transportasi yang dicanangkan
oleh pemerintah. Kementrian Pekerjaan
Umum dan dinas dinas pekerjaan umum/bina
marga di daerah tidak ada berhentinya
melakukan
pembangunan
sarana
dan
prasana
infrastruktur,
dalam
upaya
membangun konektifitas nasional.
Bila melihat peluang-peluang tersebut diatas,
dengan asumsi perkembangan ekonomi tetap
stabil bahkan membaik, maka tidak meutup
kemungkinan pembangunan infrastruktur
akan terus berjalan. Hal ini tentunya secara
tidak langsung akan berpengaruh kepada
peningkatan pasar alat-alat berat di sector
konstruksi. Dengan demikian keberadaan
alat-alat berat untuk konstruksi akan semakin
dibutuhkan
selama
Indonesia
masih
melaksanakan pembangunan.
Contoh konkrit dari kebutuhan alat berat di
sektor konstruksi misalnya pada proyekproyek jalan raya, jalan tol dan jembatan,
khususnya untuk keperluan cup and fill,
diperkirakan akan banyak membutuhkan alatalat berat seperti dump truck, hidrolik
excavator, Bulldozer, dan wheel loader

DASAR TEORI
High-Strength Low-Alloy Steels ( HSLA)
HSLA adalah salah satu baja yang sering
digunakan secara umum dalam dunia
konstruksi karena harganya yang murah dan
unggul
dalam
pengelasannya
serta
kemudahan dalam proses machining.
HSLA tersedia dalam pelat, lembaran, profil,
dll.

Poisson‟s ratio 0.3. Komposisi kimia dari
HSLA A709 (Strustural Steel) sesuai Tabel
ASTM adalah Vanadium (v), Nb, Cromium
(Cr), N, Ni, serta olibdenum (Mo).
Finite Element Analysis Menggunakan
ANSYS
Konsep dasar finite element analysis adalah
mendiskretisasi atau membagi suatu struktur
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang
jumlahnya berhingga, kemudian melakukan
analisis gabungan terhadap elemen–elemen
kecil tersebut. Tujuan dari finite element
analysis adalah untuk memperoleh nilai
pendekatan
numeric
sehingga
dapat
diselesaikan dengan bantuan komputer, maka
finite element analysis (FEA) dikatakan
bersifat computer oriented.
Saat ini pengunaan finite element analysis
untuk menghitung dan mensimulasikan model
dengan
bantuan
komputer
mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Hal ini
dikarenakan
perkembangan
hardware
komputer yang sangat pesat pula sehingga
mendukung proses perhitungan dengan
metode numerik. Program FEA yang
berkembang pesat serta banyak digunakan
untuk melakukan analisis struktur adalah
Software ANSYS.
ANSYS WORKBENCH dapat melakukan
beberapa macam tIpe simulasi yang berbeda
seperti: struktural, thermal, mekanika fluida,
analisis elektromagnetik, dll atau bahkan
gabungan analisis seperti thermal dengan
struktur atau lainnya sehingga lebih sering
dikenal dengan finite element multyphisic [4]
Program ANSYS memiliki dua tingkatan dasar
yang ditunjukkan saat awal memulai ansys :
tingkat awal dan tingkat prosesor. Dari
tingkatan ini, kita dapat memasukkan salah
satu prosesor ANSYS, seperti
yang
ditunjukkan pada gambar dibawah. Prosesor
merupakan kumpulan dari fungsi dan rutin
untuk melayani tujuan-tujuan tertentu. Tugas
file dapat dihapus dari database atau diubah
dari tingkat awal [3]

HSLA mempunyai densitas = 7850 (kg/m3),
Tensile yield Strength = 2,5E+08(Pa),
Young‟s Modulus = 2E+11(Pa), Compressive
Yeild Strength = 2,5E+08(Pa), Tensile
Ultimate strength = 4,6E+08 (Pa) dan

Terdapat tiga prosesor yang paling sering
digunakan:
1. Preprocessor yang berisi perintah–perintah
yang di butuhkan untuk membangun
model yakni :
a. Mendefinisikan tipe dan pilihan
elemen
b. Mendefinisikan konstanta real elemen
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c.
d.
e.
f.

Mendefinisikan sifat material
Membuat model geometri
Mendefinisikan meshing control
Mesh Model yang dibuat

2. Prosesor (SOLUSI)
Prosesor Solusi memiliki perintah yang
memungkinkan untuk menerapkan kondisi
batas dan pembebanan. Misalnya pada
masalah struktural, dapat ditentukan
kondisi batas perpindahan dan kekuatan,
atau untuk masalahperpindahan panas,
dapat ditentukan batas suhu permukaan
atau konvektif. Setelah semua informasi
yang dibuat tersedia untuk prosesor solusi,
pemecahan solusi dapat di lakukan. Dalam
solusi terkait dengan analisis yang
dilakukan
sekarang,
maka
yang
ditampilkan adalah solusi untuk deformasi,
Equivalent von-misses stress, dan safety
faktor.
3. Postprocessor
Berisi
perintah
perintah
yang
memungkinkan untuk mengurut dan
menampilkan hasil analisis:
a. membaca data hasil dari prosesor
b. membaca hasil elemen data
c. plot hasil
d. menampilkan daftar hasil

Oleh karena itu, perlu dilakukan proses
analisa kekuatan struktur untuk mengetahui
daerah kritis dan komponen yang mengalami
stress dan displacement yang tinggi sehingga
diperlakukan
perlakuan
khusus
pada
komponen tersebut. Pada pembahasan
attachment akan lebih difokuskan pada
attachment bucket sesuai dengan lingkup
kerja work package 210.
Pada dasarnya excavator terdiri dari bucket,
arm, boom dan swing yang terhubung satu
sama lain. Berikut adalah analisis statis yang
dilakukan pada attachment bucket excavator
dan analisis tegangan yang dilakukan
berdasar pendekatan FEA menggunakan
software ANSYS.
Von Misses stress digunakan sebagai kriteria
dalam menentukan timbulnya kegagalan
dalam ductile materials, sedangkan material
attachment bucket termasuk dalam ductile
materials sehingga desain bucket excavator
harus berdasarkan pada von misses stress
yang bekerja pada bagian tersebut. Kriteria
kegagalan dinyatakan ketika Von Misses
stress kurang dari yield stress material
dengan menentukan safety factor sebagai
pertimbangan.
Desain stress (untuk ductile materials):

METODELOGI
Alat berat di dalam suatu proyek bangunan
memiliki peran yang sangat penting dalam hal
keberlangsungan proyek tersebut. Salah satu
alat
berat
yang
berperan
dalam
pembangunan proyek adalah excavator.
Analisa kekuatan struktur merupakan langkah
penting
dalam
mendesain
komponen
excavator, salah satunya adalah attachment
bucket.
Finite Element Analysis (FEA) adalah teknik
yang powerful dalam melakukan perhitungan
kekuatan struktur yang bekerja pada
boundary dan loading condition. Dalam
menentukan kondisi beban kritis excavator,
dalam hal ini attachment bucket dengan
melakukan analisa gaya statis. Boundary
conditions untuk analisa kekuatan struktur ini
akan ditentukan sesuai dengan hasil analisis
kekuatan statis. Secara umum, model CAD
komponen yang akan dianalisis harus
disiapkan sebelum FEA.
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Static force analysis dilakukan berdasarkan
perhitungan digging force menurut standar
SAE J1179. Stress analysis yang dilakukan
pada attachment bucket berdasarkan kondisi
beban yang diperoleh dari analisa tegangan.
Gambar 1 menunjukkan static force analisis
pada bucket yang dihitung untuk konfigurasi
maksimum breakout force. Gambar 2
menunjukkan boundary dan loading condition
pada bucket. Gambar 3 menunjukkan mesh
dengan 105670 node dan 51530 elemen.
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Flow Chart
Mulai

Data Properti :
-

Material
Model CDA
Kriteria Desain

MESHING

Gambar 1. Static Force Analysis pada
Attachment Bucket Excavator.
PEMODELAN

Kondisi Batas
dan Solusi

RUNNING
SIMULATION

Data hasil
Simulasi

Gambar 2. Boundary Conditions pada
Attachment Bucket Excavator.
Sesuai
Kriteria
Desain

No

Yes
Reporting

Selesai
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Gambar 3. Meshing pada Attachment Bucket
Excavator.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Attachment Bucket
Analisa statis digunakan untuk menganalisis
finite element pada attachment bucket
excavator untuk mengetahui kenaikan level
stress dan displacement dengan boundary
and loading condition. Finite Element Method
(FEM) merupakan prosedur numerik untuk
menganalisa kekuatan struktur.
Dalam metode elemen hingga, model elemen
hingga dibuat dengan membagi struktur
menjadi sejumlah finite elemen. Masingmasing elemen terkoneksi oleh node,
pemilihan elemen untuk pemodelan struktur
tergantung pada perilaku dan geometri dari
struktur yang dianalisis. Pemodelan pola,
yang biasanya disebut mesh untuk metode
elemen hingga adalah bagian yang sangat
penting pada proses pemodelan. Hasil dari
analisis tergantung pada pemilihan elemen
hingga dan ukuran mesh.
Gambar 4 menunjukkan tingkat Von Misses
stress pada bucket. Gambar 5 perbesaran
Von Misses stress pada bucket. Von Misses
stress maksimum yang bekerja pada bucket
124.14 MPa. Gambar 6 menunjukkan
penampakan Von Misses stress pada bucket
dibandingkan dengan model. Gambar 7
menunjukkan penampakan
Von Misses
stress pada bucket dengan view mesh.

menunjukkan
bahwa
Displacement
maksimum bucket terjadi pada ujung teeth
sebesar 2.2523 mm yang mana lebih rendah
dari ketebalan plat pada bucket sebesar 11.6
mm. Hasil ini mengindikasikan bahwa
Displacement maksimum bucket masih dalam
batas yang diterima sehingga desain bucket
aman untuk diaplikasikan pada beban yang
tetap (static load).
Analisa Statik Von Misses Stress pada
Bucket

Gambar 4. Von Misses Stress pada
Attachment Bucket Excavator.

Von Misses stress maksimum terdapat pada
daerah yang berada dekat dengan teeth
bucket yang ditunjukkan oleh gambar 5.
Bucket excavator terbuat dari material
HARDOX 400 dengan yield strength 1000
MPa dan menggunkan safety factor 2.
Dengan persamaan di atas, diperoleh data
σVM = 124.14 MPa, σy = 1000/2 = 500 MPa.
Karena σVM < σy maka desain dapat
dinyatakan aman.
Gambar 8 menunjukkan tingkat Displacement
pada bucket. Gambar 9 perbesaran
Displacement pada bucket. Displacement
maksimum yang bekerja pada bucket 2.2523
mm. Gambar 10 menunjukkan penampakan
Displacement pada bucket dibandingkan
dengan model. Gambar 11 menunjukkan
penampakan Displacement pada bucket
dengan view mesh.

Gambar 5. View Stress Maksimum pada
Attachment Bucket Excavator.

Pada gambar 9 menunjukkan Displacement
maksimum pada bucket setelah dilakukan
boundary and loading condition. Hal ini
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Gambar 6. View Von Misses Stress pada
Attachment Bucket Excavator dengan Model.

Gambar 7. View Von Misses Stress pada
Attachment Bucket Excavator dengan Mesh.

Gambar 9. View Displacement Maksimum
pada Attachment Bucket Excavator.

Gambar 10. View Displacement pada
Attachment Bucket Excavator dengan Model.

Analisa Statik Displacement pada Bucket

Gambar 8. Displacement pada Attachment
Bucket Excavator.
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Gambar 11. View Displacement pada
Attachment Bucket Excavator dengan Mesh.
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KESIMPULAN
Dari analisa desain di atas, dapat dilihat
bahwa komponen teeth bucket mengalami
stress dan displacement yang paling tinggi
sebesar 124,14 MPa dan 2,2523 mm
sehingga part ini merupakan komponen kritis
yang
perlu
perlakuan khusus.
Pada
kenyataannya,
part
teeth
bucket
ini
merupakan part yang sering diganti sekitar
100 jam pemakaian. Hasil analisa desain ini
diharapkan dapat dijadikan pertimbangan
dalam perencanaan manufaktur produk.
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Abstrak
Perguruan tinggi merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas melayani terutama dalam
bidang pendidikan. Dalam menjalankan tugas pelayanan tersebut Universitas Gunadarma
membutuhkan pengawasan dan penilaian terutama dalam teknologi informasi. Sarana teknologi
informasi yang dimiliki Universitas Gunadarma salah satunya adalah sistem informasi akademik
yang digunakan oleh semua jurusan. Pengawasan dan penilaian tersebut dilakukan secara
berkala dan rutin untuk menghindari kesalahan pengguna. Salah satu alat yang tepat untuk
mengukur kinerja sistem informasi pada Sistem Informasi Akademik Jurusan di Universitas
Gunadarma adalah COBIT. Teknik audit teknologi informasi yang digunakan dalam paper ini
adalah COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). Domain audit COBIT
meliputi : Perencanaan dan Pengorganisasian (PO) sebanyak 11 proses, Pengadaan dan
Implementasi (AI) sebanyak 6 proses, Pengiriman dan Dukungan (DS) sebanyak 13 proses dan
Pengawasan dan Evaluasi (ME) sebanyak 4 proses. Sejumlah
30 kuesioner dengan
menggunakan metode likert yang berisi pertayaan instrumen COBIT disebar kepada petugas
yang secara langsung menggunakan Sistem Informasi Akademik dan selanjutnya diolah. Hasil
yang diperoleh rata-rata penilaian kinerja Sistem Informasi Akademik di Universitas Gunadarma
memiliki tingkat maturity : Defined (3,5) atau seluruh proses dilakukan secara berkala dan rutin
sesuai dengan suatu standar formal tertulis.
Kata Kunci : Universitas Gunadarma, COBIT, Sistem Informasi Akademik.

Abstract
The college is one agency which has the task of serving mainly in the field of education. In carrying
out the mission, the Gunadarma University require monitoring and assessment, especially in
information technology. Information technology facilities owned by the Gunadarma University one
of which is the academic information system used by all departments. The supervision and
assessment is conducted periodically and regularly to avoid user errors. One of the appropriate
tools to measure system performance information on the Academic Information Systems
Department at the Gunadarma University is COBIT. Information technology audit techniques used
in this paper is the COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). Domain
COBIT audit include: Planning and Organizing (PO) as many as 11 processes, Acquisition and
Implementation (AI) as 6 process, Delivery and Support (DS) 13 process and Monitoring and
Evaluation (ME) as many as 4 process. A total of 30 questionnaires using Likert method that
contains pertayaan COBIT instruments were distributed to officers who are directly using the
Academic Information Systems and subsequently processed. Results obtained average ratings
performance Academic Information Systems at the Gunadarma University have a level of maturity:
Defined (3.5) or the entire process is conducted periodically and regularly in accordance with a
formal written standards.
Keywords : Gunadarma University , COBIT , Academic Information System.
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PENDAHULUAN
Dalam
dunia
pendidikan
terutama
Universitas, dapat dinilai dengan baik
berdasarkan informasi yang mudah diperoleh
terutama melalui media internet. Melalui
media internet informasi dapat diperoleh
tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Salah
satu upaya Universitas Gunadarma dalam
memberikan informasi dengan memiliki situs
web guna memberikan informasi kepada
masyarakat tentang Universitas tersebut.
Informasi-informasinya bisa berupa sejarah,
visi dan misi, kompetensi, profil, serta
informasi
akademik
yang
ada
pada
universitas
tersebut.
Informasi-informasi
tersebut membuat masyarakat dapat menilai
kualitas dari suatu universitas, dan juga bisa
memberikan
suatu
kejelasan
bagi
mahasiswa/wi yang belajar melalui sistem
informasi akademik yang ada.
“Salah satunya Universitas Gunadarma
sebagai universitas dengan latar belakang
teknologi dan informasi yang memiliki Sistem
Informasi Akademik yang dikembangkan
dengan model sistem terpusat. Sistem
tersebut
dapat
dijalankan
maupun
diperbaharui informasinya secara terdistribusi
dari berbagai lokasi, sehingga meningkatkan
usabilitas
(ketergunaan)
sistem
dan
mempercepat pembaruan informasi yang
disediakan. Pembentukan Sistem Informasi
Akademik
terpusat
ditujukan
untuk
memudahkan dalam perawatan dan kendali
sistem
informasi,
sehingga
jaminan
keamanan dan integritas informasi tercapai.
Aplikasi Sistem Informasi Akademik yang
telah dikembangkan selama lebih dari satu
dasawarsa telah digunakan oleh seluruh
program
studi.
Gambaran
umum
keterhubungan antara satuan kerja dapat
dilihat pada Gambar 1” (BAPSI UG, 2014).

Sejak 2002 Sistem Informasi Akademik sudah
dikembangkan sehingga semua program
studi yang ada dapat menggunakannya
dangan sistem terpusat dan terintegrasi.
Sistem terintegrasi dapat dimanfaatkan oleh
semua pihak tidak hanya pihak program studi
tapi
mahasiswa
dan
dosen
dapat
menggunakannya melalui studentsite dan
staffsite. Gambar 2 merupakan gambaran
umum dari sistem terintegrasi yang ada.

Gambar 2. Sistem Informasi Akademik
Jurusan (BAPSI UG, 2014).
Terkait dengan semakin meningkatnya
Mahasiswa dan Dosen dalam mengakses
Sistem
Informasi
Akademik
untuk
memberikan layanan terbaiknya sesuai
dengan asas akuntabilitas, ketepatan waktu
dan
kecepatan,
kemudahan
dan
keterjangkauan maka Universitas Gunadarma
telah menetapkan penggunaan Sistem
Informasi Akademik. Dasar penggunaan
sistem elektronik itu sendiri yang mengacu
pada UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Sekretariat Negara
RI, 2014). Adapun usaha yang telah dilakukan
oleh Universitas Gunadarma adalah dengan
menerapkan Sistem Informasi Akademik
Jurusan di seluruh Kampus Universitas
Gunadarma dengan menggunakan web.
gambar 3 merupakan salah satu proses
pelayanan jurusan pada mahasiswa yang
sudah selesai menempuh tingkat akhir dan
mulai melakukan proses pendaftaran sidang
sarjana.

Gambar 1. Sistem Informasi Terpusat
(BAPSI UG, 2014).
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Gambar 3. Pelayanan Jurusan Pada
Mahasiswa
Pada dasarnya pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dalam mendukung
kegiatan pelayanan harus dipantau secara
berkala dan rutin agar pelaksanaanya
berjalan dengan baik. Salah satu cara untuk
melakukan pemantauan atau pengukuran
kinerja
Teknologi
Informasi
adalah
menggunakan instrumen Control Objectives
for Information and Related Technology
(COBIT) yang dikembangkan oleh Information
System Audit and Control Association
(ISACA) melalui lembaga yang dibentuknya
yaitu
Information
and
Technology
Governance Institute (ITGI) pada tahun 1992
[IT Governance Institute, 2014].
Paper ini bertujuan untuk mengukur kinerja
sistem informasi pada Sistem Informasi
Akademik Jurusan di Universitas Gunadarma.
Melalui paper ini dapat diketahui pula kondisi
penerapan Sistem Informasi Akademik
Jurusan berbasis sistem terpusat di
Universitas Gunadarma dan mengidentifikasi
praktik tata kelola teknologi informasi yang
berpotensi
dapat
memecahkan
dan
mencegah permasalahan yang muncul pada
proses kegiatan Teknologi Informasi dengan
mengacu pada COBIT 4.1

METODE PENELITIAN
Kerangka penelitian ini terdiri dari beberapa
tahap, yaitu :
1. Pengamatan awal, melalui pengamatan
langsung
terhadap
prosedur
yang
berjalan
dalam
Sistem
Informasi
Akademik di Universitas Gunadarma.
Pengamatan awal meliputi : pengamatan
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langsung/wawancara terhadap pengguna
sistem, pengamatan ketersediaan sarana
teknologi informasi pendukung sistem dan
pengamatan
dokumen
:
pedoman
penggunaan sistem dan pemeliharaan
perangkat teknologi informasi pendukung
sistem.
2. Penyusunan
kerangka
pertanyaan
kinerja teknologi informasi berdasarkan
instrumen COBIT. Terdapat 4 domain
utama pertanyaan, yaitu 1.perencanaan
dan organisasi, pengadaan, 2. pengadaan
dan implementasi, 3. Pengiriman dan
dukungan, 4. pengawasan dan evaluasi.
Setiap domain terdiri dari beberapa fokus
pertanyaan sebagai berikut :
1. Perencanaan dan Organisasi (Plan
and Organize)
PO1 : Penetapan rencana strategis
teknologi informasi.
PO2 : Penetapan arsitektur sistem
informasi.
PO3 : Penetapan arah teknologi.
PO4 : Penetapan proses teknologi
informasi, organisasi dan
hubungannya.
PO5 : Pengaturan investasi teknologi
informasi.
PO6 : Komunikasikan tujuan dan
arahan manajemen.
PO7 : Pengelolaan
sumber daya
manusia.
PO8 : Kesesuaian kebutuhan
eksternal.
PO9 : Penilaian dan pengaturan
resiko teknologi informasi.
P10 : Pengaturan proyek.
P11 : Pengaturan kualitas.
2. Pengadaan
dan
implementasi
(Acquire and Implement)
AI1 : Identifikasi solusi - solusi
otomatis.
AI2 : Upaya untuk pemeliharaan
perangkat lunak aplikasi.
AI3 : Upaya untuk pemeliharaan
infrastruktur teknologi.
AI4 : Upaya untuk pengoperasian
dan penggunaannya.
AI5 : Pengadaan
sumber
daya
teknologi informasi.
AI6 : Pengelolaan perubahan.
3. Pengiriman dan dukungan (Delivery
and Support)
DS1 : Penetapan dan pengaturan
tingkat layanan.
DS2 : Pengaturan layanan dengan
pihak ketiga.
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DS3 : Pengaturan
kinerja
dan
kapasitas.
DS4 : Upaya untuk ketersediaan
layanan.
DS5 : Upaya
untuk
keamanan
sistem.
DS6 : Identifikasi
dan
biaya
tambahan.
DS7 : Pendidikan dan Pelatihan
pengguna.
DS8 : Pengelolaan bantuan layanan
dan insiden.
DS9 : Pengaturan konfigurasi.
DS10 : Pengelolaan masalah.
DS11 : Pengelolaan data.
DS12 : Pengelolaan fasilitas.
DS13 : Pengelolaan operasi.
4. Pengawasan dan evaluasi (Monitor
and Evaluatei)
ME1 : Monitor dan evaluasi kinerja
teknologi informasi.
ME2 : Monitor
dan
evaluasi
pengendalian internal.
ME3 : Upaya untuk dapat jaminan
independent.
ME4 : Penyediaan
untuk
tata
kelolateknologi informasi.
3. Pengisian instrumen COBIT oleh 30
Pegawai Sekretariat Jurusan yang
berbeda di Universitas Gunadarma yang
menggunakan Sistem Informasi Akademik
Jurusan dengan mengisi kuesioner untuk
domain perencanaan dan organisasi serta
domain pengadaan dan implementasi,
domain pengiriman dan dukungan serta
pengawasan dan evaluasi. Responden
mengisi kuesioner yang dirancang
dengan pembobotan menggunakan skala
Likert, yaitu Sangat Setuju (5), Setuju (4),
Cukup Setuju (3), Tidak Setuju (2) dan
Sangat Tidak Setuju (1).
4. Analisis kinerja teknologi informasi
dilakukan berdasarkan kuesioner yang
telah diisi oleh 30 staff Sekretariat
Jurusan yang berbeda di Universitas
Gunadarma. Kuesioner diolah dengan
mencari nilai rata-rata dan tingkat Maturity
tiap kode pada COBIT
selanjutnya
dilakukan pencarian rata-rata pada tiaptiap domain pada COBIT. Penilaian
didasarkan pada standar yang ditetapkan
oleh Capability Maturity Model (CMM)
yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, seperti
tampak pada tabel berikut:

Tabel 1. Capability Maturity Model (CMM)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran kinerja Teknologi Informasi
berbasis COBIT yang dilakukan pada 30 staff
di Sekretariat Jurusan yang berbeda
menggunakan Sistem Informasi Akademik
Jurusan di Universitas Gunadarma, meliputi
domain perencanaan dan organisasi serta
domain pengadaan dan implementasi:
Tabel 2. Hasil Audit TI : Perencanaan dan
Organisasi (Plan and Organize)

Pada tabel 2 tampak bahwa hasil audit setiap
proses dan rata-rata proses dari domain
perencanaan dan pengorganisasi teknologi
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informasi
di
universitas
gunadarma
memberikan nilai cukup baik dengan tingkat
maturity : defined (3.2) atau proses dilakukan
secara rutin sesuai dengan suatu standar
formal tertulis. menetapkan rencana strategis
teknologi informasi (PO1) memiliki nilai
tertinggi manage (4.0) yaitu proses dilakukan
secara rutin sesuai dengan suatu standar dan
terukur hasilnya, sedangkan mengatur
investasi teknologi informasi (PO5) dan
kesesuaian kebutuhan eksternal (PO8)
memiliki nilai terendah defined (2,8).

rutin sesuai dengan suatu standar dan terukur
hasilnya.
Tabel 4. Hasil Audit TI : Pengantaran dan
Dukungan (Delivery and Support)

Tabel 3. Hasil Audit TI : Pengadaan dan
Implementasi (Acquire and Implement)
No Kode
1

AI1

Proses

Identifikasi solusisolusi otomatis
2
AI2
Mendapatkan dan
memelihara
perangkat lunak
aplikasi
3
AI3
Mendapatkan dan
memelihara
infrastruktur
teknologi
4
AI4
Menjalankan
operasi dan
menggunakannya
5
AI5 Pengadaan sumber
daya teknologi
informasi
6
AI6
Mengelola
perubahan
Rata-rata Domain AI

Hasil
Tingkat
Pengujian Maturity
Manage
3.6
3.8

Manage

3.0

Defined

3.0

Defined

3.0

Defined

3.2

Defined

3.3

Defined

Pada tabel 3 tampak bahwa proses
mendapatkan dan memelihara infrastruktur
teknologi (AI3) , menjalankan operasi dan
menggunakannya (AI4), pengadaan sumber
daya teknologi (AI5) memiliki tingkat maturity :
defined (3.0) dan hasil auditnya cukup baik
dengan rata-rata tingkat maturity : defined
(3,3) yang berarti pada dasarnya proses
tersebut telah dilakukan sesuai standar formal
tertulis yang berlaku namun belum dilakukan
pengukuran hasil. Hal ini bisa disebabkan
karena kompleksitas permasalahan yang
muncul terkait dengan Sistem Informasi
Akademik semakin meningkat belakangan ini,
sehingga perlu identifikasi permasalahan
yang detail agar dapat dicari solusi yang
paling tepat
yang selanjutnya dapat
diimplementasikan ke dalam sistem. Pada
proses untuk mendapatkan dan memelihara
perangkat lunak aplikasi memiliki nilai tertinggi
manage (3,8) yaitu proses dilakukan secara
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Pada tabel 4. tampak bahwa hasil audit ratarata proses dari domain sistem informasi
akademik pada setiap jurusan memberikan
hasil yang baik dengan tingkat maturity :
manage (3,7) atau proses pengantaran dan
dukungan terhadap teknologi informasi sudah
dilaksanakan secara rutin sesuai standar dan
hasilnya telah diukur. Terkait dengan proses
kepastian keamanan sistem (DS5) tingkat
maturity-nya manage (4,4) atau proses selain
dilaksanakan secara rutin sesuai standar,
hasilnya telah diukur juga senantiasa
dilakukan
penyempurnaan.
Hal
ini
dikarenakan
semakin
meningkatnya
kejahatan dalam dunia maya atau web
dengan beragam modus menjadikan sistem
informasi akademik dituntut memiliki tingkat
keamanan yang cukup tinggi dan dapat
diandalkan sehingga perlu secara rutin
ditinjau ulang dan senantiasa disempurnakan.
Demikian pula dengan pemberian pendidikan
dan pelatihan kepada pengguna (DS7),
tingkat maturity-nya manage (3,9). Hal ini bisa
dikarenakan sistem yang digunakan saat ini
selalu ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan
yang ada, sehingga setiap kali penyesuaian
itu terjadi diperlukan pendidikan dan pelatihan
kembali bagi para penggunanya. Pada proses

JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 29 NOMOR 3 OKTOBER 2016

pengaturan layananan dengan pihak ketiga
(DS2) nilainya paling kecil (3,1) dibandingkan
proses lain, hal ini bisa disebabkan bahwa
penggunaan sistem informasi akademik
sangat tergantung pada ketersediaan dan
kelengkapan data mahasiswa dibutuhkan
pada saat mahasiswa tersebut aktif pada
semester berjalan atau tidaknya.
Tabel 5. Pengawasan dan Evaluasi
(Monitor and Evaluate)
No Kode
1

ME1

Proses

Monitor dan
Evaluasi
Kinerja
teknologi
informasi
2
ME2 Monitor dan
Evaluasi
Pengendalian
Internal
3
ME3 Mendapatkan
jaminan
independen
4
ME4 Penyediaan
untuk
tatakelola
teknologi
informasi
Rata-rata Domain ME

Hasil
Pengujian
4.0

Tingkat
Maturity
Manage

3.8

Manage

3.5

Defined

3.5

Defined

3.7

Manage

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil audit
rata-rata proses dari domain pengawasan dan
evaluasi
di
universitas
gunadarma
memberikan hasil yang baik dengan tingkat
maturity : Manage (3,7) atau proses
pengantaran
dan
dukungan
terhadap
teknologi informasi sudah dilaksanakan
secara rutin sesuai standar dan hasilnya telah
diukur. Hal yang bisa dijelaskan dari hasil ini
adalah Sistem Informasi Akademik Jurusan
sebagai suatu sistem yang segala sesuatunya
terkait dengan pengawasan dan evaluasi
sistem tersebut telah diatur oleh Universitas
Gunadarma
yang
dibuat
oleh
Biro
Administrasi Perencanaan dan
Sistem
Informasi (BAPSI) merupakan salah satu unit
struktural yang ikut mempunyai kontribusi
dalam
perencanaan,
pengembangan,
implementasi dan pemeliharaan fasilitas
teknologi informasi. Berikut adalah Hasil
Keseluruhan pengukuran kinerja Sistem
Informasi Akademik Jurusan di Universitas
Gunadarma untuk 4 domain di atas :
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Tabel 6. Hasil Audit Teknologi Informasi
pada domain COBIT.
No Kode
1

Proses

PO

Perencanaan dan
pengorganisasian
(Plan and
Organize)
2
AI
Pengadaan dan
Implementasi
(Acquire and
Implement)
3
DS Pengantaran dan
Dukungan
(Delivery and
Support)
4
ME Pengawasan dan
Evaluasi (Monitor
and Evaluate)
Rata-rata Keseluruhan
Domain

Hasil
Tingkat
Pengujian Maturity
Defined
3.2

3.3

Defined

3.7

Manage

3.7

Manage

3.5

Defined

Secara umum rata-rata hasil audit Teknologi
Informasi
terhadap
Sistem
Informasi
Akademik
di
Universitas
Gunadarma
memberikan nilai yang cukup baik dengan
tingkat maturity: Defined (3,5) atau seluruh
proses dilakukan secara rutin dan berkala
sesuai dengan suatu standar formal tertulis.
Untuk nilai pada Domain Pengantaran dan
Dukungan (DS), domain Pengawasan dan
Evaluasi adalah yang paling tertinggi dengan
tingkat maturity Manage (3.7) yaitu proses
pengantaran
dan
dukungan
terhadap
teknologi informasi sudah dilaksanakan
secara rutin dan berkala sesuai standar dan
hasilnya telah diukur sedangkan nilai pada
Domain Perencanaan dan pengorganisasian
yang paling terendah pada tingkat maturity
Defined (3,2).

KESIMPULAN
Secara umum penelitian ini telah berhasil
mengukur kinerja Sistem Informasi Akademik
jurusan
di
Universitas
Gunadarma
menggunakan pendekatan berbasis COBIT.
Melalui pengukuran kinerja sistem tersebut
dapat diketahui bahwa mekanisme tata kelola
teknologi
informasi
terkait
dengan
penerapanan Sistem Informasi Akademik di
Universitas Gunadarma telah teridentifikasi
dengan cukup baik, sehingga memudahkan
penetapan arah kebijakan pada pemilihan
teknologi yang telah dikelola dengan
efektifitas, dan efisiensi. Hasil penelitian
terhadap setiap domain pengukuran kinerja
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menggunakan COBIT adalah sebagai berikut,
yaitu :
1. Perencanaan dan pengorganisasian
(PO) dinilai memiliki maturity : Defined
(3,2)
2. Pengadaan dan Implementasi (AI)
dinilai memiliki maturity : Defined (3,3)
3. Pengiriman dan Dukungan (DS) dinilai
memiliki maturity : Manage (3.7)
4. Pengawasan dan Evaluasi (ME),
dinilai memiliki maturity : Manage
(3.7), yang berarti proses tersebut
telah dilakukan secara rutin sesuai
standar.
Secara keseluruhan dari Pengukuran Kinerja
Teknologi
Informasi
pada
Universitas
Gunadarma dengan menggunakan COBIT
(pada domain: PO, AI, DS, ME) dinilai pada
tingkat maturity : Defined (3.5) atau semua
proses dilakukan secara rutin sesuai dengan
suatu standar formal tertulis.
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Abstrak
Pembangkit listrik terbarukan mulai banyak dikembangkan dikalangan akademisi seperti solar cell
maupun panel surya yang berfungsi untuk memproduksi energi listrik dari sumber energi matahari,
menjadi energi listrik, proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik terbarukan. Berdasarkan hasil
penelitian yang berkaitan dengan sistem aplikasi inverter pada panel surya sebagai penggerak
pompa air untuk penyiraman kebun salak, pada pembangkit listrik terbarukan berskala kecil dengan
daya inverter 1000 watt, beban kontinyu 225 watt. Hasil pengujian inverter didapat pada beban 100900watt menunjukkan arus 0,33-3,4A, frekuensi berkisar 50Hz naik turun tegangan 197-220volt.
Sedangkan hasil pengujian dilapangan memperlihatkan, bahwa pada beban kontinyu 225 watt
inverter memperlihatkan hasil pengukuran, jika accu tidak disuplai dari panel surya maka hanya
mampu bekerja selama 3 jam, berdasarkan penurunan tegangan yang ada. Tegangan pada
inverter terkadang tidak mencapai 220 Volt pada saat pembebanan. Hal ini disebabkan tegangan
sumber saat pengujian tidak mencapai stabil, dan juga dikarenakan oleh beban yang semakin
besar pada saat melakukan pengujian dengan beban campuran. Jangka panjang waktu dari
sebuah inverter mampu bekerja tergantung dari kualitas baterai serta cara pemakaiannya.
Kata kunci : Inverter, Catu daya, pembangkit listrik
PENDAHULUAN
Pada zaman modern ini perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara umum
meningkat
dengan
pesat
dan
telah
mencapai
tingkat
kecanggihan
dan
kesederhanaan yang semakin tinggi. Dengan
penemuan maupun inovasi-inovasi yang
semakin meningkat untuk mencapai kepuasan
manusia dalam berbagai hal, tidak terkecuali
dalam bidang kelistrikkan maupun elektronika.
Pembangkit listrik terbarukan mulai banyak
dikembangkan dikalangan akademisi seperti
solar cell maupun panel surya yang berfungsi
untuk memproduksi energi listrik dari sumber
energi matahari, menjadi energi listrik, proses
ini dikenal sebagai pembangkit listrik
terbarukan. Pada pembangkit energi listrik
terbarukan dengan memanfaatkan panel
surya maka untuk pelayani beban arus bolakbalik diperlukan rangkaian elektronika, untuk
perubah tegangan dc to ac yang disebut
dengan Inverter, oleh karena beban yang
dilayani berupa motor listrik ac. Motor listrik
sebagai penggerak pompa air adalah alat
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yang mengubah energi listrik menjadi energi
mekanik, yang berfungsi menciptakan aliran
air tapi tidak menciptakan air didalamnya.

LANDASAN TEORI
Adapun macam-macam inverter adalah
Static Power Source. Sistem inverter ini
dikembangkan pada sekitar 1960 ketika
mulai dikembangkannya rangkaian dengan
menggunakan „solid state‟. Sistem inverter
ini menggunakan sumber tenaga DC
sebagai
sumber
tenaga
pengganti
sementaranya melalui rangkaian-rangkaian
elektronik.
Continous inverter systems. Sistem inverter
ini selalu bekerja mem-„backup‟ suplai
tenaga listrik sehingga pada sistem ini suplai
tenaga listrik selalu dirubah ke suplai DC
kemudian diubah kembali menjadi suplai
tenaga AC melalui sebuah rangkaian
komponen elektronik.
Forward transfer inverter System. Sistem ini
akan bekerja menyuplai tenaga listrik ke
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beban ketika sensornya mendeteksi adanya
gangguan suplai tenaga listrik. Kemampuan
sebuah inverter dapat menyuplai tenaga listrik
semuanya
tergantung
dari
besarnya
kemampuan sebuah baterai dan jumlah
beban yang akan menggunakan daya
tersebut. Semakin besar kapasitas baterai
dalam sebuah inverter maka inverter
tersebut, dengan beban yang sama besar
akan mampu mensuplai tenaga lebih lama
daripada inverter dengan kapasitas baterai
yang lebih kecil.
Rectifier-Charger, pada bagian ini merupakan
rangkaian yang umum dipakai dalam
penyerahan dan pengisian baterai. Namun
rangkaian inilah yang menjadi titik berat
sistem inverter. Pada prinsipnya blok
rectifier-charger ini akan mensuplai daya
yang dibutuhkan oleh inverter dalam kondisi
terbeban penuh dan pada saat itu juga
dapat mempertahankan muatan di dalam
baterai back-up. Karakteristik baterai juga
perlu diperhitungkan dalam desain rangkaian
charger-nya karena jika sebuah baterai diisi
ulang dengan arus yang melebihi batasan
kemampuan
sebuah
baterai
dapat
memperpendek umur baterai tersebut.
Biasanya untuk arus pengisian sebuah
baterai back-up inverter ini adalah 80% dari
kondisi arus yang dikeluarkan oleh baterai
backup pada saat beban penuh (pada
kondisi emergency, kondisi dimana suplai
tenaga konvensional terganggu).
Batasan sebuah sistem inverter yang baik
menurut standar NEMA (National Electical
Manufacturer Asso-ciation) adalah dapat
memberikan daya 100% terus-menerus
(continous load) dan 2 jam pada beban
125% tanpa terjadi penurunan performa
(kerusakan) [1]. Dalam hal baterai, baterai
masih dapat dikategorikan sebagai kondisi
layak pakai adalah baterai yang masih
mampu mem-berikan daya 100% selama 1
jam jika lama pengisiannya selama 8 jam
(ditentukan oleh manufaktur baterai).

penye-arah gelombang penuh, osilator sinus
maupun osilator blok (2].
Transistor banyak digunakan antara lain
untuk: penguat arus, membangkitkan getaran,
mengubah arus bolak-balik menjadi arus
searah yang stabil, dan menyampurkan sinyal
listrik.
Dalam
contoh
penggunaannya
transistor digunakan sebagai penguat arus.
Pada arus input yang kecil dengan penguatan
arus output yang besar.
Teknologi MOS (Metal Oxid Semiconduc-tor)
telah memberikan solusi terhadap masalah
yang terdapat pada pengem-bangan untai
terpadu (Integrated Circuit). Masalah yang
dimaksud adalah disipasi panas yang dengan
untai MOS menjadi sangat berkurang.
Disamping itu untai MOSFET lebih kecil
dibanding dengan untai BJT[3].
UPS
(Uninterruptible
Power
Supply)
digunakan untuk mengantisipasi listrik padam.
Walaupun tidak sehandal UPS yang asli,
rangkaian ini sedikit bermakna karena
gampang dan mudah merakitnya. Dengan
biaya yang relatif lebih murah dari pada
membeli
UPS
yang
asli.
Dengan
memanfaatkan IC CD 4047 yang beroperasi
sebagai multivibrator pada frekuensi 50 Hz
[4].
Suatu sistem tenaga listrik dikatakan dalam
kondisi
stabil
bila
seluruh
variabel
keadaannya stabil, baik tegangan bus,
sudutgenarator atau frekuensi sistem. Bila
sistem menjadi tidak stabil, maka ketidak
stabilan tersebut bisa dimanifes-tasikan
melalui cara-cara berbeda, tergantung pada
sifat dari sistem, kondisi operasi serta pada
sifat dan lokasi yang memulai gangguan.
Ketidak stabilan sistem yang diwujudkan
dalam bentuk tegangan di beberapa bus turun
jauh di bawah kondisi normal dan
memungkinkan terjadi gagal tegangan,
peristiwa tersebut bisa dikatakan atau
merupakan
fenomena ketidak
stabilan
tegangan [5].

Tinjauan
pustaka,
penguat
operasi
(operational
amplifier/op-amp).
Dalam
rangkaian penguat, sifat-sifat rangkaian
ditentukan oleh unsur-unsur umpan balik di
luar rangkaian penguat. Penguat yang
karakteristiknya ditentukan hanya oleh unsurunsur umpan balik disebut penguat operasi
(Op-Amp). Op-amp dapat diterapkan sebagai
penguat, pembelah fasa, tapis aktif, tapis
selektif, penyearah setengah gelombang,

Peralatan elektronik yang kita jumpai saat ini,
bahwa hampir semua bagian bagiannya
dijalankan oleh sumber tegangan satu arah
DC Penyediaan sumber tenaga (power
supply) yang mana keluaran DCnya tidak
hanya harus tersaring (filter) dengan bersih
tetapi juga teregulasi dengan baik. Dalam
sistem pengubahan daya, terdapat empat
jenis proses yang telah dikenal, namun ada
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dua yang implementasinya berkembang pesat
dan luas yaitu sistem pengubahan AC ke DC
(DC power supply) dan DC ke AC (Inverter)
[6].
Perangkat yang menggunakan kumparan
masih bisa beroperasi dengan modified sine
wave inverter, hanya saja kurang maksimal.
Sedangkan pada square wave inverter bebanbeban listrik yang menggunakan kumparan/
motor tidak dapat bekerja sama sekali. Selain
itu dikenal juga istilah Grid Tie Inverter yang
merupakan special inverter yang biasanya
digunakan dalam sistem energi listrik
terbarukan, yang mengubah arus listrik DC
menjadi AC yang kemudian diumpankan ke
jaringan listrik yang sudah ada. Grid Tie
Inverter juga dikenal sebagai synchronous
inverter dan perangkat ini tidak dapat berdiri
sendiri, apalagi bila jaringan tenaga listriknya
tidak tersedia. Dengan adanya grid tie inverter
kelebih-an KWh yang diperoleh dari sistem
PLTS ini bisa disalurkan kembali ke jaringan
listriki PLN untuk dinikmati bersama dan
sebagai penggantinya besarnya KWh yang
disuplai harus dibayar PLN ke penyedia
PLTS, tentunya dengan tarif yang telah
disepakati sebelumnya. Sayangnya sampai
sekarang ketentuan tarif semacam ini masih
terus digodok seiring dengan aturan
mengenai listrik swasta. Rugi-rugi / loss yang
terjadi pada inverter biasanya berupa
dissipasi daya dalam bentuk panas. Effisiensi
tertinggi dipegang oleh grid tie inverter yang
diclaim bisa mencapai 95-97% bila beban
outputnya hampir mendekati rated bebannya.
Sedang pada umumnya effisiensi inverter
adalah berkisar 50-90% tergantung dari
beban outputnya.
Bila beban outputnya
semakin mendekati beban kerja inverter yang
tertera maka effisiensinya semakin besar,
demikian pula sebaliknya. Modified sine wave
inverter ataupun square wave inverter bila
dipaksakan untuk beban-beban induktif maka
effisiensinya
akan
jauh
berkurang
dibandingkan dengan true sine wave inverter.
Perangkatnya akan menyedot daya 20% lebih
besar dari yang seharusnya [7].
Adapun tujuan dan manfaat dari inverter (dcac) 1 fasa dengan kapasitas beban 1000
Watt ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui masalah-masalah yang sering
terjadi
dan
dapat
memberikan
pertimbangan dalam menyelesaikan suatu
masalah.
2. Memungkinkan penerapannya diberbagai
tempat sumber listrik dc to ac, seperti
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halnya pada pembangkit listrik terbarukan
dari (panel surya)
3. Dapat juga digunakan untuk energi
listrik sementara, ketika terjadi kegagalan daya pada pembangkil listrik milik
Negara (PLN). Memberikan waktu yang
cukup untuk mensuplai daya listrik
sementara, ketika terjadi pemadaman
listrik.
Bahan-bahan yang digunakan dalam aplikasi
Inverter dengan memanfaatkan panel surya,
agar supaya sampai dapat membangkitkan
daya listrik, tentu banyak bahan yang
digunakan antara lain: Power Invereter
sebagai perubah dari tegangan DC to AC
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.
Kemudian
Panel
Surya
sebagaimana
diperlihatkan pada Gambar 2. Peralatan
ACCU diperlihat pada Gambar 3. Panel
kontrol sebagai pemantau besaran-besaran
listrik yang dibangkitkan panel surya. Adapun
perlengkapan yang dipasang pada panel
control seperti: Voltmeter skala 0 s/d 500
VAC, Ampermeter dengan skala 0 s/d 10
ampere, dan Frekuensi meter dengan rentang
skala 45 s/d 55 Hz, Indikator lampu, sakelar
posisi on/off.
Kemudian perlengkapan utama yaitu panel
surya menghasilkan tegangan 17,5volt,
dipasang secara seri agar didapat tegangan
yang besar. Output dari kontroler di
hubungkan dengan ACCU 2 x 12 volt, 100A
yang berfungsi menampung energi listrik yang
dihasilkan oleh panel serya saat matahari
bersinar. Untuk mendapatkan tegangan AC,
perlu dipasang alat Inverter kapasitas 1000
watt yang berfungsi merubah dari DC to AC
[8]. Begitu pula fungsi dari panel kontrol untuk
memantau naik dan turunnya masalah
kelistrikan yang dibangkitkan oleh PLTS,
dalam hal ini yang harus selalu diperhatikan
adalah besarnya Frekuensi yang dibangkitkan
harus konstan pada posisi 50 HZ. Bentuk fisik
dari Inverter yang digunakan dapat dilihat
pada Gambar 1.

Gambar 1. Power Inverter 1000 watt
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Sistem inverter mulai dibangun ketika sering
terjadinya gangguan pada jalur listrik pada
saat perang dunia ke-2 dimana saat itu
penggunaanya masih pada instansi-instansi
penting seperti rumah sakit, instansi
pelayanan
masyarakat
dan
instansi
komunikasi yang penting.
Reverse transfer inverter sys-tems, pada
sistem ini output sistem inverter ini langsung
terhubung dengan beban kritis namun pada
kondisi gangguan tertentu maka beban kritis
dapat dialihkan pada sumber tenaga lain
selain inverter.
Sistem p engumpulan sel surya secara umum
dapat dibagi kedalam tiga kategori utama
yakni, sistem-sistem yang menghasilkan
energi termal temperatur rendah (lebih kecil
dari 150º) untuk pemanas dan pendingin
bangunan, sistem konversi sel surya yang
menghasilkan listrik langsung dari energi
elektro magnetiknya matahari, dan sistemsistem yang menghasilkan energi termal
bertemperatur tinggi berguna membangkitkan
energi listrik seperti diperlihatkan pada
Gambar 2.

Gambar 3. Jenis-jenis Panel Surya
Karakteristik dari sel surya dapat diperoleh
berdasarkan tiga parameter yaitu tegangan
hubung singkat (Isc) dan factor isi. Besarnya
factor isi dapat diketahui dari persamaan
berikut ini:
.......................... (1)

dimana:
Ff = Faktor isi
Imp = Arus maksimum (Ampere )
Ump= Tegangan maksimum (Volt)
Isc = Arus hubung singkat (Ampere)
Uo = Tegangan hubung terbuka (Volt)
Bila sel surya tak berbeban maka dapat
ditemukan suatu arus hubung singkat (Isc)
dan suatu titik karakteristik sel surya. Dengan
mengatur beban sampai harga tertentu maka
akan didapatkan kurva karakteristik arus dan
tegangan sel surya. Bila bebannya sangat
besar maka tidak ada arus yang melewatinya,
kondisi
ini
sama
dengan
memutus
penghubung pada amperemeter dan hasil
penunjukan voltmeter merupakan tegangan
tanpa beban (Voc).

Gambar 2. Reverse inverter Systems
Sistem
pemanas
pendingin
surya
bertemperatur rendah biasanya menggunakan
kolektor pelat pipih yang dilapisi dengan
plastik atau kaca. Kaca atau plastik dapat
menjebak
radiasi
surya
berpanjang
gelombang pendek secara efektif. Panas
yang dibangkitkan pada kolektor dikeluarkan
oleh udara atau oleh suatu larutan air-glycol
ethylene. Sel surya banyak dipakai dalam
program ruang angkasa oleh karena angka
perbandingan daya beratnya yang tinggi
diperlihatkan pada Gambar 3.

Pada keadaan tanpa penyinaran kondisi sel
surya seperti dioda penyearah, dan bila
mendapat penyearah akan mengalir arus
yang berlawanan dengan arah arus pada
dioda. Grafik karakteristik antara tegangan
dan arus dari sel surya pada kondisi gelap
dan penyinaran terlihat seperti Gambar 3.
Dari gambar karakteristik sel surya yang
disinari terdapat tiga titik beban (Voc), arus
hubung singkat (Isc) dan titik daya maksimum
yang merupakan perkalian antara arus dan
tegangan
yang
menghasilkan
daya
maksimum, lihat Gambar 4.
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digunakan dalam perancangan yaitu panel
surya dengan daya 50 wp jenis Polikristal
(Poly-crystalline). 2). Solar Charge Controller,
adalah peralatan elektronik yang digunakan
untuk mengatur arus searah yang diisi ke
baterai dan diambil dari baterai ke beban.

Gambar 4. Karakteristik Sel Surya Pada
Keadaan Penyinaran dan Gelap
Media penyimpanan energi listrik yang
dimaksud disini adalah Accu-mulator /
Akumulator yang sering disingkat dengan Aki.
Akumulator atau aki adalah salah satu elemen
sumber arus listrik searah. Akumulator
termasuk elemen elektrokimia yang dapat
diperbarui bahan pereaksinya setelah dialiri
arus
dari sumber lain yang arahnya
berlawanan dengan arus yang dihasilkan
elemen tersebut. Yang dimaksud dengan
elemen elektrokimia adalah sistem sumber
arus yang pada dasarnya mengubah energi
kimia menjadi energi listrik. Di dalam sumber
ini terjadi reaksi oksidasi reduksi sehingga
menimbulkan elektron bebas yang dapat
terus-menerus mengalir selama jangka waktu
tertentu jika kutub–kutub sumber ini berada
dalam keadaan tertutup. Pada akumulator,
digunakan larutan H2SO4 sebagai elektrolit.
Sebagai elektroda positif digunakan PbO2 dan
elektroda negatif digunakan Pb. Akumulator
dikatakan habis atau tidak dapat menjadi
sumber arus lagi jika elektroda–elektrodanya
berubah menjadi PbSO4. Proses saat
akumulator berfungsi sebagai sumber arus
dikatakan pengosongan akumulator. Prinsip
pengo-songan dan pengisian akumulator
dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Prinsip pengosongan dan
Pengisian Akumulator
Dalam perancangan sistem Pembangkit
Listrik Tenaga Surya ini, digunakan beberapa
komponen, secara umum komponen yang
digunakan dalam perancangan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya ini dibagi menjadi empat
bagian, yang meliputi : 1). Panel Surya, yang
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3). Battery, Pada Solar Power System, battery
atau biasa kita sebut sebagai accu, akan
digunakan sebagai sumber energi manakala
tidak tersedianya atau terputusnya sumber
listrik dari PLN. Umumnya untuk penggunaan
battery dengan kapasitas besar > 105 AH,
biasanya orang menggunakan tipe battery
deep cycle. Baterai charge berfungsi sebagai
media penyimpan dan penyedia energi listrik
DC. 4).Inverter, adalah rangkaian yang
mengubah DC menjadi AC. Atau lebih
tepatnya inverter memindahkan tegangan dari
sumber DC ke beban AC. Inverter digunakan
pada aplikasi seperti adjustable-speed AC
motor drives, uninterruptible power supplies
(UPS), dan aplikasi ac yang dijalankan dari
baterai. 5). Pompa Air, merupakan sebuah
mesin yang berguna untuk menyemprotkan
air ke permukaan kebun salak yang sudah
dipasang pipa dan kran. Mesin pompa air
menyalurkan air yang dsedot melalui sumur
dengan kedalaman tertentu, dan memberikan
tekanan hingga ketinggian tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah alat dibuat maka diperlukan
pengujian, hal ini dilakukan agar dapat
ditentukan kelayakan sebuah alat yang telah
dirancang sesuai dengan standart yang telah
ada. Dalam melakukan pengujian ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan
diantaranya adalah:
Inverter harus dapat merubah tegangan DC
manjadi AC. Tegangan kerja sistem yang
memadai yaitu 220 V, sebagai te-gangan
kerja sistem digunakan meng-hidupkan atau
mengaktifkan peralatan yang di bebankan.
Alat yang diterapkan pada prinsipnya terdiri
atas solar cell berfungsi sebagai penerima
energy surya dan sebagai pembangkit tenaga
surya yang memberikan sebuah energy listrik
tegangan maksimum berkisar 17,2 volt pada
saat siang hari, energi listrik dari solar cell
dapat disimpan ke baterai dan proses
penyimpanan dan pemakaian energy listrik
diatur dengan meng-gunakan Solar Charge
Controller. Kemudian energy listrik yang
sudah disimpan di baterai digunakan untuk
menggerakan motor listrik, motor listrik yang
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berupa pompa air membutuhkan tegangan
220 volt AC frekuensi 50 HZ maka dari itu
perlu ditambahkan inverter untuk mengubah
arus DC menjadi arus AC.
Kemampuan daya kontak relay dan isolasi
yang memenuhi standart pada bagian
tegangan tinggi (220V), hal ini perlu
diperhatikan mengingat 220 V dianggap
tegangan berbahaya dan kemampuan
relay-pun perlu diperhatikan karena jika kita
mema-sang beban melebihi kapasitas
kontak relay [9].
Cara mengoperasikan inverter sangat
mudah hanya dengan menghubungkan
kedua konektor inputan pada kutup accu
dan memposisikan saklar pada posisi ON
secara
otomatis
rangkaian
langsung
berkerja,
namun
untuk
menghasilkan
tegangan
keluaran
diperlukan
waktu
pengisian muatan pada kapasitor. Oleh
karena itu alat harus selalu dalam kondisi
On bila diperlukan untuk mengamankan
alat dari padam listrik secara mendadak.

Gambar 6. Frekunsi Yang dihasilkan
Rangkaian inverter.
Hasil Percobaan
Hasil pengujian ini adalah merupakan hasil
akhir dari penerapan invereter yang telah
diimplementasikan.
Seperti
yang telah
dijelaskan pada pendahuluan, bahwa dengan
memanfaatkan inverter merupakan penentu
dari hasil akhir. Hasil pengujian, meliputi
prinsip kerja inverter, cara pengoperasian
inverter, dan pengamatan. Bentuk Frekuensi
Multivibrator dan Keluaran Trafo pada Saat
Inverter Berkerja, diperlihatkan pada Gambar
6.
Pengukuran
Terhadap
Beban,
hasil
pengujian diketahui bahwa inverter berkerja
secara maksimal. Hal ini dike-tahui bahwa
untuk tegangam yang diperlukan untuk
mengaktifkan trafo berkerja berkisar antara
12-8 volt. Jadi apabila keluaran dari
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rangkaian multivibrator dimasukkan pada
gate mosfet maka keluaran tegangannya
kurang maksimal. Oleh karena itu diperlukan
penguatan sebelum masuk ke gate Mosfet.
Tabel
1
memperlihatkan
data
hasil
pengukuran tegangan dan arus beban.
Tabel 1. Hasil pengukuran Tegangan dan
arus Beban untuk kemampuan inverter.
No
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

P
(Watt)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

VinAccu
(Volt)
12.60
12.30
12.16
11.95
11.79
11.67
11.50
11.40
11.29
11.16

Inverter
(Volt)
220
210
192
194
192
193
197
197
197
197

Ib
(A)
0
0.33
0.70
1.12
1.50
1.90
2.40
2.80
3.27
3.40

Gambar 7. Grafik Perbandingan Beban
Terhadap Arus dan Tegangan Keluaran
inverter

Gambar 8. Gafik Perbandinan Beban
terhadap Tegangan AC dan Tegangan DC
pada inverter
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Dari hasil pengukuran diatas diketahui
bahwa alat belum berkerja secara maksimal
karena terjadi penurunan tegangan yang
cukup besar dari setiap beban yang diuji.
Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya
penguatan atau lemahnya trafo yang
digunakan.

3.

Tabel 2. Hasil pengukuran Tegangan dan
arus Beban AC untuk kemampuan inverter.
4.
No
1

Tegangan
DC Vin
AC
ACCU
inverter
12
220

Arus
(A)

P
watt

1.76

225

2

10.8

198

1.584

225

3

9.6

176

1.408

225

4

8.4

154

1.232

225

5

7.2

132

1.056

225

6

6

110

0.88

225

7

4.8

88

0.704

225

8

3.6

66

0.528

225

9

2.4

44

0.352

225

5.

dari accu/ baterai menjadi tegangan 220
volt AC dengan menggunakan rangkaian
inverter.
Pada distribusi arus dan tegangan dari
sumber panel surya, tegangan yang
dihasilkan
±17,2V,
tetapi
pendistribusiannya untuk pengisian accu sangat
stabil dengan maksimum rata-rata 13,5V
karena semua distribusi pengisan diatur
oleh solar charger controller.
Tegangan dan arus akan mulai
meningkat pada pagi hari pukul
06.00WIB sampai pukul 12.00 WIB,
kemudian akan mencapai level yang
maksimum pada siang hari pukul 10.0012.00WIB, dan mulai turun hingga sore
hari.
Faktor cuaca sangat mempengaruhi
kinerja dari PLTS.

Semakin besar beban terpa-sang maka
akan menghasilkan arus yang besar pula,
hal ini disebabkan beban besar memerlukan
aliran arus yang besar. Pada p en g uj ia n
i n ver te r d i l ab or at or i u m pad a beban
100-900 watt Cosφ ≥ 1 naik turun, beban
yang di-gunakan berupa motor listrik dan
lampu pijar.
Tegangan pada inverter terkadang tidak
mencapai 220 Volt pada saat diuji. Hal ini
disebabkan tegangan sumber saat pengujian
tidak mencapai stabil, dan juga dikarenakan
oleh beban yang semakin besar pada saat
melakukan
pengujian
dengan
beban
campuran.
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PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK (EPQ) DALAM
PENGATURAN KECEPATAN PADA MOTOR INDUKSI
TIGA FASE
Wiwik Handajadi
Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri IST AKPRIND Yogyakarta
Jl.Kalisahak No.28, Komplek Balapan Telp.0274.563029, Fax 0274 563847
e-mail : Whan@akprind.ac.id
Abstract
One disorder that often occurs on the power system is the induction motor speed controol. Starting
of 3 phase induction motor with a capacity of 100 HP will attract a large enough current. This large
starting currents can lead to momentary voltage drop in the channel so that it will interfere with
other equipment connected to the same line. For the large current start give harmonic for the
transient condition, can made the EPQ degreace.
From the PSIM program simulation results, the method of DOL motor starting, there was a surge
current of 580 % of the FLA (Full Load Amperes), with a current of 777.2 A. The method YD surge
by 200 % FLA current of 268 A. Speed control the induction motor have region speed from start to
normaly speed for standard speed at full load. Methods electronic soft starter to set the angle
Thyristor, trigger currents obtained starting at +8 A. From the simulation results obtained motor
starting method that has a smaller starting current, by using the method of soft starting controlling
electronics are expected to enter the voltage and current into the motor in stages in accordance
with the desired settings. Thus the problem of starting three phase induction motor can be
overcome.
Keywords : Induction Motor, PSIM, Harmonic, EPQ.
Abstrak
Salah satu gangguan yang sering terjadi pada sistem daya adalah induksi kecepatan motor
controol. Mulai dari motor induksi 3 phase dengan kapasitas 100 HP akan menarik arus yang
cukup besar. Ini arus mulai besar dapat menyebabkan drop tegangan sesaat di saluran sehingga
akan mengganggu peralatan lain yang terhubung ke saluran yang sama. Untuk memulai arus
besar memberikan harmonik untuk kondisi transien, bisa membuat degreace EPQ.
Dari hasil Program PSIM simulasi, metode DOL motor mulai, ada saat gelombang 580% dari FLA
(Beban Penuh Ampere), dengan arus dari 777,2 A. Metode YD lonjakan 200% FLA saat 268 A.
Kecepatan mengontrol motor induksi memiliki kecepatan wilayah dari awal sampai normaly
kecepatan untuk kecepatan standar pada beban penuh. Metode elektronik pemula lembut untuk
mengatur sudut Thyristor, arus pemicu diperoleh mulai dari 8 A. Dari hasil simulasi diperoleh
bermotor mulai metode yang memiliki arus awal yang lebih kecil, dengan menggunakan metode
yang lembut mulai mengendalikan elektronik diharapkan untuk masuk tegangan dan saat ini
menjadi motor secara bertahap sesuai dengan pengaturan yang diinginkan. Dengan demikian
masalah mulai motor induksi tiga fasa dapat diatasi.
Kata kunci : Motor Induksi, PSIM, Harmonic, EPQ
PENDAHULUAN
Dalam menghadapi krisis energi perlu
diupayakan penghematan penggunaan energi
listrik dipergunakan dalam
industri dan
khususnya pada motor induksi 3-phase yang
dipakai untuk pengaturan kecepatannya,
sehingga
akan
mengurangi
biaya
operasionalnya.

Untuk itu akan dilakukan berbagai cara yang
dipakai dalam sistem pengaturan kecepatan
dari motor listrik 3-phase dan dilakukan
pengukuran besaran-besaran listrik yang
berkaitan dengan power kualitas listrik
(Energy Power Quality = EPQ), sehingga
akan diperoleh suatu sistem pengaturan
kecepatan yang sederhana dan mempunyai
EPQ paling baik . Dari hasil tersebut akan
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dilakukan analisis baik dari sistem yang
digunakan dan perbandingan nilai EPQ yang
paling optimal. Hal ini didukung adanya
perkembangan yang sangat cepat pada
komponen elektronika daya, yaitu adanya
beraneka ragam sistem yang dikembangkan
dan kemampuan kapasitas besaran listrik
khususnya besaran arus listrik sampai order
ribuan Ampere.
Dari
hasil
yang
diperkirakan
sistem
pengaturan kecepatan dari yang paling
sederhana adalah sistem elektronis dan juga
mempunyai kualitas hasil pengaturan yang
baik dan memepunyai EPQ optimal. Namun
dimungkinkan adanya efek samping yang
timbul dan mempunyai dampak negatip, salah
satu
contoh
adanya
harmonik
yang
mempunyai pengaruh negatip sampai pada
saluran distribusi. Untuk itu perlu diadakan
suatu kajian tentang hal tersebut, mengingat
banyak program simulasi yang dapat
digunakan untuk membantu analisis dalam
mengkajinya. Contoh paket program Multisim,
PSIM dan lain-lain.

TINJAUAN PUSTAKA
Harmonik
Ragam gelombang dasar dari sumber
tegangan atau arus listrik A.C yang berupa
sinus, akibat adanya beban tertentu misalnya
beban tidak linear akan mengakibatkan ragam
gelombang tersebut tidak lagi berupa sinus
murni. Akan tetapi dengan metode Fourier
dapat diuraikan bahwa ragam gelombang
tersebut merupakan komponen sinus murni
yang mempunyai frekuensi kelipatan dari
frekuensi fundamental nya, dengan amplitudo
yang
kecil
dibandingkan
amplitudo
fundamental nya ini disebut harmonik.
Harmonik yang dimaksudkan dalam hal ini
deretan gelombang arus atau tegangan yang
frekuensinya merupakan kelipatan bilangan
bulat dari frekuensi dasar tegangan atau arus
itu sendiri. Bilangan bulat pengali pada
frekuensi harmonik adalah orde (n) dari
harmonik tersebut. Sebagai contoh, frekuensi
dasar dari sistem kelistrikan di Indonesia
adalah 50 Hz maka harmonik kedua adalah 2
x 50 Hz (100 Hz), ketiga adalah 3 x 50 Hz
(150 Hz), dan seterusnya hingga harmonik ke
n yang memiliki frekuensi n x 50 Hz.(Subuh
Isnur Haryudo, 2007)

Pengaruh Harmonik
Adanya harmonik akan mengaki batkan
menurunkan
powerfactor
(PF)
yang
berdampak efisiensi distribusi menurun, hal
inidisebabkan faktordaya yang rendah.
Dan perlu diketahui bahwa ini bukan dari cos
φ (=DF) tetapi dari sisi faktor distorsi (DPF),
yang dapat dilihat pada korelasi yang ada
dalam persamaan (1).
PF=DF*DPF ………………. (1)
Dimana :
PF = power Factor
DF = Derating Factor
DPF = Derating Power factor
Total Harmonic Distortion (THD) dinyatakan
dalam presentasi (%) dinyatakan pada
persamaan (2).

………. (2)
Dimana:
Vn : tegangan harmonik pada orde ke-n
V1 : tegangan fundamental (V rms)
Dengan rumus yang sama, gangguan
harmonik total untuk arus juga dapat dihitung
yaitu mengganti komponen V dengan I.
Adanya harmonik pada sistem tenaga listrik
akan mengakibatkan berbagai efek, di bawah
ini adalah pengaruh-pengaruh harmonik pada
sistem tenaga listrik.
Motor Induksi
Motor
induksi
mempunyai
kelebihan
dibandingkan dengan motor listrik d.c, antara
lain :
1. Sangat sederhana dan kuat terutama
motor induksi sangkar tupai.
2. Harganya murah dan sangat reliable.
3. Efisiensi sangat tinggi karena tidak
menggunakan sikat.
4. Perawatan mudah karena tanpa sikat
5. Starting mudah.
Adapun gambar yang menunjukkan bagian –
bagiannya ditunjukan pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagian-bagian motor induksi.
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Sistem Pengaturan Kecepatan Dari Motor
Induksi
Ada beberapa metode untuk mengatur
putaran motor induksi antara lain dapat
dilakukan :

METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah analisa matematis
dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memasang tahanan seri pada rangkaian
motor Gambar 2.

Mulai

Persiapan &
Pengumpulan data

Gambar 2. Rangkaian pemasangan tahanan
atur pada rotor lilit
2. Mengubah jumlah kutup
Dari peramaan (3) dan persamaan (4) maka
kecepatan motor dapat diatur berbanding
terbalik dengan banyaknya kutup
.
Ns =
………… (3)

Pemodelan One Line
Diagram

Simulasi motor
dengan PSIM

Starting motor bintangdelta& DOL (direct on line)

Simulasi PSIM

Simulasi ETAP

S = (Ns – N)/Ns ..… (4)
Setiap belitan fasa dibagi dua bagian hingga
arah arus yang mengalir pada salah satu
bagian dapat dibalik dengan mengubah
hubungan
kedua
belitan
dari
seri
keparelel,sehingga jumlah kutub menjadi ½
dan putarannya menjadi 2x lipat.
3. Mengubah frekuensi tegangan input.
Untuk sistem pengaturan kecepatan motor
induksi secara diagram kotak ditunjukan
dalam Gambar 3.
SUMBER
ISTRIK
A.C

PENYEARAH /
AC –DC
(KONVERTER)

INVERTER /DC
– AC DENGAN
FFREKUENSI
DAPAT DIATUR

Gambar 3. Diagram kotak system pengaturan
kecepatan motor induksi dengan mengatur
frekuensi (=f)
4. Mengatur arus masukan pada motor
induksi
secara
pengendaliandengan
menggunakan: Thyristor.
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Hasil

Stop

Gambar 3 Diagram Alir Penelitian
1. Studi pustaka, mempelajari hasil penelitian
yang dipublikasikan pada majalah ilmiah
yang terkait dengan tema penelitian.
Melakukan pengukuran besaran-besaran
listrik yang terkait dengan Electric Power
Quality ( = EPQ).
2. Analisa dengan menggunakan program
yang sudah ada, yaitu PSIM versi 9.0
Diagram alir penelitian yang dilakukan
penulis guna menyelesaikan program dan
analisis serta proses simulasi
motor
induksi tiga fasa seperti pada Gambar 3.
dan dengan rangkaian simulasi ditunjukan
Gambar 4.
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Sinyal Keluaran Pengaturan Arus Dengan
Program PSIM
Berikut ini merupakan simulasi keluaran
tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian
pengendalian dengan variasi sudut picu
thyristor.

Gambar 4. Gambar rangkaian
pengendalian kecepatan motor induksi 3phase dengan Thyristor dan pemasangan
alat-alat ukur: ragam gelombang/besarnya
arus,serta kecepatan

Gambar 6. Grafik Simulasi Keluaran
Tegangan dengan Sudut Picu 130°

HASIL PENELITIAN
Hasil Simulasi Pengendalian Arus Dari
Thyristor DenganProgram PSIM
Metode
menggunakan
komponen solidstate, yaitu beberapa pasang thyristor yang
terhubung anti-paralel. Tegangan input
akan dipotong gelombang sinusoidalnya
oleh enam buah thyristor yang dikendalikan
oleh rangkaian trigger. Berikut Rangkaian
dengan program PSIM seperti pada Gambar
5.

Gambar 7. Grafik Simulasi Keluaran
Tegangan dengan Sudut Picu 120°

Dengan mengatur sudut penyalaan trigger
thyristor, dan mengatur tegangan ke belitan
stator motor maka arus motor berangsurangsur menuju arus nominalnya ketika
putaran
motor mendekati kecepatan
nominalnya.
Gambar 8. Grafik Simulasi Keluaran
Tegangan dengan Sudut Picu 100°

Gambar 5. Rangkaian simulasi pengaturan
arus dengan program PSIM
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Gambar 9 Grafik Simulasi Keluaran Tegangan
dengan Sudut Picu 90°
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thyristor diperlihatkan dalam Gambar 14. s/d
Gambar 4.17 pada halaman selanjutnya.

Gambar 10 Grafik Simulasi Keluaran
Tegangan dengan Sudut Picu 75°
Gambar 14. Grafik Arus dan Kecepatan
dengan Sudut Picu 130°

Gambar 11. Grafik Simulasi Keluaran
Tegangan dengan Sudut Picu

Gambar 15. Grafik Arus dan Kecepatan
dengan Sudut Picu 120°

Gambar 12. Grafik Simulasi Keluaran
Tegangan dengan Sudut Picu 30°

Pada Gambar 15. dengan mengatur sudut
picu thyristor sebesar 120° terlihat dalam
grafik arus sebesar 20 A detik ke 1. Pada
Gambar 16. diperlihatkan arus menjadi 79 A
pada sudut picu 100° detik ke 2.

Gambar 13.Grafik Simulasi Keluaran
Tegangan dengan Sudut Picu 0°
Berdasarkan simulasi keluaran tegangan
thyristor dengan program PSIM Gambar 6.
s/d Gambar 13. terlihat bahwa dengan
mengatur sudut pemicuan thyristor maka
keluaran tegangan akan terpotong sesuai
dengan sudut picu yang diberikan, dapat
dilihat pada keluaran tegangan Gambar 13.
dengan sudut picu 0° menunjukkan bahwa
keluaran tegangan sudah sinus tanpa
terpotong.
Pengaruh Antara Sudut Picu Dengan Arus
Dan Kecepatan
Berikut ini merupakan simulasi keluaran
tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian
pengendalian dengan variasi sudut picu
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Gambar 16. Grafik Arus Dan Kecepatan
dengan Sudut Picu 100°

Gambar 17. Grafik Arus dan Kecepatan
dengan Sudut Picu 90°
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Pada Gambar 17. terlihat grafik arus 112 A
sudut picu 90° pada detik ke-3, dan pada
Gambar 18. arus menjadi 156 A pada sudut
picu 75° detik ke 4.

Gambar 21. Grafik Arus dan Kecepatan
dengan Sudut Picu 0°

Gambar 18. Grafik Arus dan Kecepatan
dengan Sudut Picu 75°

Berdasarkan Gambar 14. s/d Gambar 21.
dapat dilihat bahwa dengan mengatur sudut
picu thyristor maka arus dan kecepatan
motor
dapat
dikendalikan,
sehingga
didapatkan arus yang terkendali, sehalus
mungkin dan mencapai kecepatan nominal
yang
konstan
pada
aplikasi dengan
torsirendah, terlihat pada Gambar 20. dengan
sudut picu thyristor 0° maka kecepatan motor
mendekati kecepatan nominal ditunjukkan
pada Gambar 21. Grafik Speed.
Dari Gambar 14. s/d Gambar 21. maka dapat
dibuat tabel seperti pada Tabel 1.
Tabel 1 Sudut Picu Thyristor dan Hasil Arus

Gambar 19. Grafik Arus dan Kecepatan
dengan Sudut Picu 60°
Pada Gambar 19. terlihat grafik arus 182 A
sudut picu 60° pada detik ke-5, dan pada
Gambar 20. arus menjadi 136 A pada sudut
picu 45° detik ke 6.

Waktu
(Detik)
0
1
2
3
4
5
6
7

Sudut Picu
Thyristor
130°
120°
100°
90°
75°
60°
45°
0°

Arus (Ampere)
8
20
79
112
156
182
136
24

Pengaruh Sudut Picu Terhadap Harmonik
Arus
Penggunaanelektronik
menggunakan
Thyristor menimbulkan
harmonik arus,
seperti pada hasil simulasi Gambar 24 s/d
Gambar 28.

Gambar 20. Grafik Arus dan Kecepatan
dengan Sudut Picu 45°

Gambar 22. Harmonik Arus pada Sudut Picu
130°
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Pada Gambar 24.diperlihatkan banyaknya
harmonik arus yang terjadi pada sudut picu
130° adalah sebanyak 5 harmonik (FFT), satu
fundamental dan empat harmonic kelipatan
ganjil.

Gambar 23. Harmonik Arus pada Sudut Picu
120°
Pada Gambar 23. diperlihatkan banyaknya
harmonik arus yang terjadi pada sudut picu
120° adalah sebanyak 3 harmonik (FFT), satu
frekuensi fundamental dan dua kelipatan
ganjil.

Pada Gambar 20. diperlihatkan banyaknya
harmonik arus yang terjadi pada sudut picu
60° dan 45° hanya ada satu harmonik arus
yaitu pada frekuensi fundamental 50 Hz.

Gambar 27. Harmonik Arus pada Sudut Picu
0°
Dari Gambar 22. s/d Gambar 27.
menunjukkan pengaruh sudut picu terhadap
harmonik arus, semakin besar sudut picu
maka harmonik arus yang terjadi akan
semakin banyak dan semakin kecil sudut picu
maka harmonik arus semakin kecil dan dapat
diabaikan terhadap fondamental, harmonik
arus timbul karena keluaran tegangan
thyristor yang terpotong gelombang sinusnya.
Sehingga dapat dibuat seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Hubungan Sudut Picu dengan
Banyaknya Harmonik Arus yang terjadi

Gambar 24. Harmonik Arus pada Sudut Picu
100° dan 90°

Gambar 25. Harmonik Arus pada Sudut Picu
75°
Pada Gambar 27. diperlihatkan banyaknya
harmonik arus yang terjadi pada sudut picu
75° hanya ada satu harmonik arus yaitu pada
frekuensi fundamental 50 Hz.

Gambar 26. Harmonik Arus pada Sudut Picu
60° dan 45°
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Sudut
picu

Banyaknya harmonik arus yang
terjadi

130°

5

120°

3

100°

1

90°

1

75°

1

60°

1

45°

1

0°

1

Pada Tabel 2 harmonik arus yang paling
banyak terjadi pada sudut picu 130°. Arus
sudut picu 0° harmonik arus yang terjadi
hanya satu yaitu pada frekuensi fundamental
50 Hz sesuai dengan frekuensi tegangan
sumber.
Dengan menggunakan metode ini dapat
diketahui
bahwa
nilai
arus
keluaran
(Gambar 23.) dapat diatur dengan mengatur
sudut picu thyristor. Hal ini terjadi karena
sudut picu mengatur tegangan yang masuk
yang
diberikan
pada motor
induksi,
sehingga apabila tegangan berubah maka
arus juga ikut berubah, perubahan nilai
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tegangan dan arus berbanding lurus hingga
diperoleh nilai arus nominalpada pemicuan
100% (sudut picu 0°).
Besar
arus
pengasutan
yang
telah
mencapai
kecepatan nominal
walaupun
belum mencapai sudut pemicuan 0° (seperti
pada Gambar 4) dikarenakan beban motor
induksi merupakan beban induktif
Hasil Simulasi pengendalian arus dari
IGBT dengan Program PSI
Dengan menggantikan dari Thyristor dengan
IGBT pada rangkaian penguji, akan diperoleh
data- data arus dengan sudut picu tertentu
(Tabel 3) dan juga banyaknya harmonic
(Tabel 4)
Tabel 3 Sudut Picu IGBT dan Hasil Arus
Waktu
Arus
Sudut Picu
(Detik)
(Ampere)
0

130°

8.23

1

120°

21

2

100°

80

3

90°

113

4

75°

158

5

60°

185

6

45°

146

7

0°

23

Tabel 4 Hubungan Sudut Picu dengan
Banyaknya Harmonik Arus yang terjadi
Sudut
Banyaknya harmonik arus yang
picu
terjadi
130°

4

120°
100°

3
1

90°

1

75°
60°
45°
0°

1
1
1
1

Hasil Simulasi pengendalian arus dari
MOSFET dengan Program PSIM
Demikian pula untuk MOSFET dalam
melakukan simulasikan untuk mengukur
besarnya arus dan besarnya harmonic,
dilakukan dengan menggantikan IGBT
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dengan
MOSFET
dan
didapat
data
pengukuran terlihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5 Sudut Picu MOSFET dan Hasil Arus
Waktu
Arus
Sudut Picu
(Detik)
(Ampere)
0
130°
8
1
120°
20.4
2
100°
79.8
3
90°
113
4
75°
159
5
6
7

60°
45°
0°

188
137
22

Tabel 6 Hubungan Sudut Picu dengan
Banyaknya Harmonik Arus yang terjadi
Sudut
picu

Banyaknya harmonik arus yang
terjadi

130°
120°
100°
90°
75°
60°
45°
0°

4
2
1
1
1
1
1
1

KESIMPULAN
Berdasarkan simulasidengan PSIM versi 9.0
motor induksi tiga fasa dan dasar teori yang
digunakan sebagai referensi, serta analisis
data yang diperoleh dapat diambil beberapa
kesimpulan, yaitu :
1. Pada simulasi dengan menggunakan
metode soft starting dengan komponen
elektronika THYRISTOR pada
sudut
picu 130° motor induksi sudah mulai
berputar
perlahan
dengan
arus
sebesar + 8 A. (Gambar 24), perlahan
diberikan sudut pemicuan dengan sudut
picu
berikutnya untuk memperoleh
kecepatan putar yang diinginkan.
2. Kondisi putaran awal/ starting akan
menimbulkan harmonik dengan orde-3,
5, 7 dan 8 dan ini akan terjadi penurunan
EPQ, tetapi dalam jangka waktu < 2
detik.
3. Untuk kenaikan putaran motor induksi 3phase sedimikian arus yang diperlukan
>79 Ampere, maka harmonik tidak ada
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4.

lagi dan dapat dikatakan pengoperasian
motor listrik tersebut mempunyai EPQ
yang tetap dengan kondisi lagging.
Penggunaan komponen soft starting
dengan komponen elektronika berupa
THYRISTOR mengasilkan kondisi yang
lebih baik dibandingkan cara mekanis
(DOL dan Y- D).
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PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TEKNIK BERBASIS
RESIKO (RISK BASE INSPECTION) SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN EFISIENSI KERJA DAN
MEMPERPANJANG SISA UMUR OPERASI
(REMAINING LIFE TIME) PESAWAT BOILER
Muh.Yudi M Sholihin
Fakultas Teknik Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
myudims@yahoo.com

Abstrak
Risk analisis didefinisikan sebagi suatu prosess dari risk assesment dimana digunakan untuk
mengidentifikasi dan menentukan suatu nilai dari probability dan konsekuensi dari resiko (risk).
Sesuatu kejadian yang tidak baik dalam suatu plant akan mengakibatkan bahaya yang timbul dari
peralatan spesifik dimana hal ini merupakan faktor yang sangat berarti dan penting dalam produksi
di suatu industri seperti Bejana Tekan dan piping sistemnya. Salah satu metoda untuk mencegah
terjadinya kegagalan yang berdampak bahaya pada bejana tekan dan sistem pemipaannya di
suatu plant dengan mengidentifikasi resiko tersebut adalah Risk Based Inspection(RBI). Beberapa
perusahaan minyak, Petro Chemical dan industry diluar sektor MIGAS,di lebih dari 18(delapan
belas) Negara di dunia telah menggunakan metoda tersebut. Di Indonesia, Pertamina, VICO, Total
Fina Elf indonesie, BP West Java, Unocal, Kondur, Conoco Philips dan PT. American Petroleum
Institute (API) mengeluarkan acuan Recommended Praktis API RP 580 untuk membuat
perencanaan Inspeksi berdasarkan RBI.
Kata kunci : Risk Identification, Risk Analysis, Market Traditional Territory Depok.
PENDAHULUAN
Risk Based Inspection (RBI) adalah suatu
cara untuk membuat program inspeksi dan
strategi pemeliharaan dengan menggunakan
resiko sebagai metoda dasarnya.Hasil
identifikasi Probability Of Failure (PoF) dan
identifikasi Consequences of Failure (CoF)
yang merupakan out put matrik dari keduanya
yaitu
criticality
rangking
kemudian
dihubungkan dengan tingkat keyakinan atas
kondisi bejana tekan dan sistem pemipaannya
yang
berdampak
terhadap
grade
of
inspection, yang berasal dari data lapangan
dan hasil monitoring inspeksi dan pengujian di
seluruh peralatan terkait di suatu plant.
Program
RBI
harus
senantiasa
ada
perubahan out put-nya dari hasil inspeksi,
monitoring dan perubahan-perubahan proses
yang mana akan menetapkan frekwensi
pemeriksaan
(interval
inspection)
dan
persyaratan inspeksi (scope of inspection).
Persaratan inspeksi mungkin bisa di penuhi
dengan beberapa alternatif metode inspeksi
(methode of inspection).
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Risk (resiko) itu sendiri adalah bentuk
perubahan dari kejadian yang tidak baik
dimana perubahan itu tertuju kepada
probability of failure dan consequencies of
failure Resiko adalah suatu fungsi dari kedua,
yaitu kemungkinan kegagalan dan akibat dari
kegagalan.Bahaya yang timbul pada Bejana
Tekan dan Pemipaannya akan berdampak
berhentinya suatu plant secara tiba-tiba
ataupun berjangka, tergantung resiko yang
timbul didalamnya, dan tidak jarang akan
menimbulkan malapetaka yang tidak sedikit
kerugian di derita oleh seluruh yang terkait.
Akar permassalahan bisa saja timbul karena
pengaruh operasionil yang tidak sesuai
dengan kafasitas plant itu sendiri, atau terlalu
ketatnya biaya sehingga mempengaruhi
qualitas produksi dan pemeliharaan yang
tidak terpogram akibat dari pengaruh
komersial tersebut akan mempengaruhi dan
berdampak terhadap yang lainnya seperti
kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan yang tidak nyaman.
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Konsep resiko digunakan untuk memenuhi
target inspeksi dan strategi pemeliharaan di
area suatu plant di mana akan berdampak
dan memiliki efek terbesar dalam mengurangi
resiko,
kemungkinan
kejadian
dan
konsekwensi dari kegagalan yang tidak
terduga serta dapat mengurangi biaya
inspeksi yang tidak produktif. Analisa resiko
dengan menggunakan penilaian terhadap
Resiko tersebut guna mencegah terjadinya
bahaya yang timbul yang berasal dari
peralatan yang memiliki prioritas utama dalam
produksi seperti Bejana Tekan dan sistem
pemipaannyakan. Penilaian resiko temasuk
didalamnya terhadap: konsekuensi kegagalan
akibat kehilangan kemampuan kinerja dari
fungsi rekayasa yang disebut dengan “failure,
consequence”, kondisi potential atau situasi
yang membuat terjadinya injury atau damage.
Resiko (risk) itu sendiri adalah suatu
perubahan dari kejadian yang kurang baik,
perubahan disini tertuju kepada kemungkinan
(probability) dan sesuatu yang teruju pada
penemuan konsekuensi (Consequences).

(testing) dan
tersebut.

monitoring

instalasi

plant

RBI dan strategi maintenance dengan
menggunakan konsep resiko guna membuat
program pelaksanaan inspeksi dan strategi
pemeliharaan akan mendapatkan hasil dari
suatu plant yang lebih effisien dan cost
effective serta reliability, ability dengan safety
yang handal.
Hal ini dapat diketahui benefit berikut ini :
1. Mengurangi
resiko
terjadinya
malapetaka pada bejana tekan dan
sistem pemipaannya di suatu plant
dan mengurangi biaya operasi
langsung, dengan mengeliminasi
pekerjaan yang tidak produktif.
2. Hasil akhir memang meningkatkan
direct cost tapi juga meningkatnya
benefit dan mengurangi down time,
dengan mengurangi terjadinya akibat
kegagalan
yang
tidak
terduga
(emergensi shut down).

RBI Benefits
(Over 6Years)
Risk with Typical Inspection Programs

DIRECT
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I
S
K

COSTS
INDIRECT

NT

1306

1766

INSPECTION

1507

MAINTENANCE COSTS

2976
Residual Risk Not
Affected by RBI
Programs

504

N MANAGEME

COSTS
Risk Using RBI

248 T-OCA

480 CORROSION & INSPECTIO

34912

OSTS

2064

ON
CTI

11869

OWN C

SHUTD
T

LOS

1027

DU
PR O

TOTAL $17,017,600
RBI

TOTAL $41,641,600 Conventional

LEVEL OF INSPECTION ACTIVITY

Copyright (C) 2001, Three Rivers Systems Development Company/RUI/YMS

Gambar 1. Plant Yang Meledak Akibat
Kerusakan Bejana Tekan
Secara matematik
sebagai berikut:
RISK =

definisi

Risk

Gambar 3. Keuntungan Penggunaan Metoda
RBI, Studi Pada Total Oil Marine

adalah

Probability
of
Failure
Consequence of Failure

x

Risk Based Inspection (RBI) adalah suatu
methoda dengan menggunakan resiko
sebagai dasar untuk menentukan program
inspeksi dan membuat strategy pemeliharaan
di suatu pemasangan instalasi dalam
menentukan perencanaan dan strategi
tersebut risk assessment adalah salah satu
methoda yang digunakan dengan pengujian
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Salah satu contoh aplikasi RBI di Total Oil
Marine (TOM) yang selama ini menggunakan
program inspeksi yang conventional dalam
pelaksanaan
inspeksinya
menggunakan
beberapa standard seperti API, ASME dan BS
sejak tahun 1978. TOM mengoperasikan
terminal Gas Besar Laut Utara di ST Fergus,
dengan tiga jalur pipa aliran gas yang normal
hingga standar 45 juta meter kubik perhari
(1,4 BSCF/Hari) yang mensuplai kebutuhan
Inggris.
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Frekwensi interval inspeksi adalah resep
alami dalam beberapa kasus perundangundangan, namun program inspeksi yang
paling seksama memberikan kepercayaan
dan tanggung jawab yang tinggi. Obyek dari
program inspeksi yang diterapkan TOM ialah
untuk menjamin integritas dari plant,
equipment dan strukturnya dengan harapan
dapat melindungi personil dan lingkungan
serta menjamin bahwa perusahaan mampu
untuk melanjutkan bisnisnya dengan aman.
Pada tahun 1988 Plant lain yang baru
dibangun diterminal (phase 3), untuk
melengkapi kebutuhan proses yang lebih
rumit untuk ladang gas Alwayn dab Bruce,
sehingga mereka bisa mengatasi kebutuhan
gas yang spesifik di British. Plant baru ini
memerlukan
pertimbangan
inspeksi
tambahan, karena jumlah shut down pabrik
tidak seimbang dengan gas produksi dari
offshore lebih banyak sehingga memerlukan
keterlibatan pihak ketiga, berarti bahwa
perbaikan keseluruhan metode perantaraan
(Interval Methode) sangat diperlukan.

Gambar 4. Peralatan Yang Utama Asset
Perusahaan Yang Mengalami Kerugian
Terbesar, Hasil Riset Tahun 1960-1990

Pada saat yang sama, usulan perubahan
dalam kebutuhan undang-undang di inggris
(sekarang diidentifikasikan sebagai pressure
Systems Regulation 1994 - SI 2169)
berhubungan dengan operasi proses Plant
yang berarti bahwa pemeriksaan telah
dibenarkan.

Gambar 5. Penyiapan Pengembangan
Program RBI Dalam Kaitannya Alokasi
Sumber Daya Manusia & Perangkat Lunak
Pengolah Data

1.
2.
3.
4.
5.
Gambar 3. Faktor Penyebab Terbesar
Kerugian Asset Perusahaan Hasil Riset
Tahun 1960-1990

6.
7.
8.
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Program Pengembangan RBI
Membuat Asset register
Melaksanakan proses review, dan
pembatasan stream
Menentukan akibat dari kegagalan.
Menentukan
kemungkinan
kegagalan.
Menentukan tingkat inspeksi, dan
Criticality .
Menentukan
program
inspeksi
(interval, lingkup dan metode).
Melaksanakan plant integrity review
(PIR).
Merekomendasikan
program
pemeriksaan berdasarkan hasil PIR.
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Buat Daftar Catatan Aset
Kumpulkan Data Teknis

Kumpulkan Data Operasi
Verifikasi Data

Review Integritas Plant

Tentukan Konsekuensi Kegagalan

Tentukan Peluang Kegagalan

Tentukan Tingkat Kekritisan dan
Peringkat Inspeksi

Program Inspeksi
Interval Inspeksi
Metoda Inspeksi

Review Integritas
Plant

Ruang Lingkup
Inspeksi

Nilai Hasil-hasil
yang ada
Gambar 6. Pengembangan Rencana RBI

Pembuatan dan Pemeliharaan Asset
Register
Asset Register adalah file record yang berisi
rancangan dan detail operasi dari seluruh
equipment yang bertekanan. Register perlu
pemeliharaan yang benar sesuai dengan
servise life dari item-item tersebut dimana
merupakan dasar untuk menghitung risk
rating dan menghasilkan strategi inspeksi.

Asset register terdiri dari plant area atau
sistim dan jenis equipment sebagai berikut :
1. Equipment statis termasuk bejana
tekanan, tanki dan heat exchanger.
2. Pemipaan
3. Katup pengaman
4. Rotating Equipment
5. Katup pengontrol
6. dan lain-lain yang terkait terhadap
plant integrity
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Proses Review dan Proses Sistemisasi
Operasional criticality Assesment (OCA)
adalah suatu sistem analisa resiko yang
mengidentifikasi akibat dari kegagalan dan
kemungkinan kegagalan atas setiap item
plant. Hal ini di dasarkan pada kondisi
operasi, komposisi proses fluida, bahan
konstruksi, kondisi peralatan dan plant history.
Initial proses review atas kondisi operasi
dilaksanakan oleh staff operasi proses plant
terutama pada data yang sedang dimasukan
kedalam simulasi model perangkat lunak
komputer. Proses sistemisasi dilakukan oleh
team yang telah memiliki kapasitas dan
otoritas, terhadap plant melalui identifikasi
proses pada Proses And Instrument Diagram
(P & ID), guna mereview poses stream atau
sistem fluida dan substansinya seperti karena
perubahan tekanan dan temperatur operasi.
Hal ini dilakukan untuk keseluruhan plant,dan
kemudian dilakukan terhadap individual
seperti
Bejana
Tekan
dan
sistem
pemipaannya.
Penilaian Akibat Kegagalan (Consequence
of Failure Assessment)
Penilaian
akibat
tingkat
kegagalan
menggunakan
delapan
kriteria
untuk
mengkalkulasikannya seperti sebagai berikut .
Dampak komersil :
1. Standby
,digunakan
apabila
kegagalan akan menyebabkan
penutupan plant (resiko tinggi),
pengurangan produksi (resiko
menengah), atau produksi melalui
bypass
sehingga
tidak
berdampak sama sekali ( resiko
rendah).
2. Finansial,
dalam
batasan
perbaikan, perbandingan biaya,
dan
biaya
kerugian
akibat
kehilangan
produksi
(lost
production
cost)
disesuaikan
dengan
kondisi
plant
dan
kesepakatan atas dasar aturan
teknis dari pemilik.
Dampak safety :
1. Lokasi ,efek atas personil dan lindungan
lingkungan disekitar plant.
2. Cairan (Fluida), tingkat resiko dari cairan
yang timbul dari kemungkinan kebakaran
dan keracunan .
3. Persediaan
(Inventory).
Kapasitas bejana tekan yang
berhubungan langsung pada 'upstream' pada pipa
4. Pressure. Tingkat pressure yang
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berbahaya .
5. Populasi.
Bahaya
populasi terdekat.

terhadap

Dampak lingkungan :
1. Lingkungan, tingkat resiko lingkungan
berdasarkan pada peraturan yang
berlaku.
Kriteria standby, finansial dan lokasi ditaksir
oleh
staff
operasional
plant.
Untuk
menentukan aturan yang diperbolehkan
dalam akibat dari finansial tergantung dari
pada basis kepentingan unit dilapangan.
Kriteria konsekwensi keseluruhan yang
muncul dari data dalam database asset
register dan pemakaian data penunjuk dalam
bentuk tabel look-up yang didasarkan pada
praktek dan pengalaman di industri, standar
perusahaan atau undang-undang nasional.
Kalkulasi
dari
tingkat
konsekwensi
keseluruhan didasarkan pada rata-rata
arithmetik dari tujuh tingkat kriteria, tidak
termasuk nilai akibat finansial. Kriteria
finansial bisa meningkat tetapi tidak
menurunkan seluruh rating tinggi, menengah
atau rendah seperti sebagai berikut:
RATA-RATA
Kurang dari atau sama
dengan 1.5
Lebih besar dari 1,5
dan kurang dari

KONSEKWENSI
Tinggi
Menengah

Atau sama dengan 2,5
Lebih besar dari 2,5

rendah

Penilaian
Kemungkinan
Kegagalan
(Probability of Failure Assessment)
Tingkat kemungkinan kegagalan adalah
kalkulasi kemungkinan tertinggi dari model
dan
peraturan
yang
dievaluasi
dari
kemungkinan kegagalan dengan mekanisme
yang tepat bagi setiap jenis equipment.
Model kemungkinan kegagalan pada operasi
sistim OCA dilakukan atas tiga tingkat.:
1. Tingkat pengukuran cacat
dari hasil inspeksi sesuai
dengan
aturan
yang
berlaku
dan
sesuai
dengan
outhoritative
review.
2. Tingkat
prediksi
dari
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cacat berdasarkan atas
standar
industri
atau
metode kalkulasi spesifik
plant seperti deWaard
dan
Milliams
untuk
pengaratan
karbon
dioksida pada carbon
steel,
modifikasi
MCConomy atas korosi
sulphur temperatur tinggi
atau
salama
dan
Ventakesh atas erosi.
3. Tabel-tabel
Buku
pegangan.
Kemungkinan
kegagalan
mengidentifikasi mode kegagalan yang
akan digunakan untuk memilih metode
inspeksi yang tepat untuk dimasukan
kedalam pemeriksaan setiap jenis plant.
Kemungkinan dari model kegagalan
dibatasi dengan jelas melalui satu seri
diagram
aliran
yang
memberikan
pandangan pada proses pengambilan
keputusan yang digunakan dengan
model komputer.

1. Internal Corrosion
2. External corrosion termasik
termasuk Corrosion under
Insilation (CUI).
3. Erosi
4. Korosi pada las-lasan
5. Creep
6. Kelelahan
mekanis
dan
termal.
7. Stress Corrosion Cracking
8. Temperatur
yang
menyebabkan
pelapukan
(panas dan dingin).
9. Retak akibat hidrogen basah.
10. Retak akibat hidrogen panas.
11. Fouling.
Penentuan Criticality dan Tingkat Resiko
Semua bagian yang bisa diinspeksi harus
memiliki ketentuan tingkat criticality dan OCA
risk rating.
Tabel 1. Dasar dari tingkat operasional
Criticality.
AKIBAT KEGAGALAN
Kemungkinan
Kegagalan

Tinggi

Menengah

Rendah

Tinggi

1

2

3

Menengah
Rendah

2
3

3
4

4
5

Alokasi tingkat Inspeksi terhadap Bejana
tekan dan sistem pemipaan.
Untuk mengalokasikan tingkat inspeksi,
inspeksi terdahulu dan pengujian data
diperiksa termasuk monitor data yang rutin.
Vessel adalah tingkat 0-3 tergantung pada
laporan kondisi dan sejarah pada pengujian
sempurna yang dilaksanakan dibawah skema
sertifikasi.
Tingkat inspeksi adalah suatu indikator dari
tingkat pemburukan dan kepercayaan dari
suatu degradasi material. Ini didasarkan pada
standard petroleum dalam praktek. (IP 12 dan
IP 13 ).
Tingkat 0
Jenis untuk mana :
a) Tidak adanya data historis
b) Tingkat kegagalan tinggi dengan sisa
Gambar 7. Contoh Model Kegagalan Bejana
Tekan Dan Sistem Pemipaan
Model kemungkinan kegagalan pada
Bejana Tekan dan sistem pemipaan :

c) Tingkat
kegagalan
idak
bisa
diramalkan dari data terdahulu.
Catatan :
Dimana jenis baru mengganti
jenis yang telah mencapai tingkat posisi yang
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lebih
tinggi,
lalu
di
transfer
untuk
menggantikan jenis terdahulu, melengkapi
bahwa penggantian tersebut bukan hasil dari
pemburukan yang keluar dari kategori (a), (b),
(c) yang ditunjuk diatas.

2

3
Tingkat 1 :
Jenis yang memiliki :
a) Sekurangnya satu pemeriksaan awal
pada tingkat 0. dan
b) Tingkat pemburukan yang lunak dengan
tahun yang bisa di ramalkan dari data
terdahulu dengan keyakinan.

Tingkat 2 :
Jenis yang memiliki :
a) Sekurangnya
pemeriksaan
awal
tingkat 0. dan
b) Tingkat pemburukan
rendah
dengan

a) Penentuan interval Inspeksi Bejana
Tekan Dan Sistem Pemipaan.
Tingkat criticality operasional bersama-sama
dengan tingkat inspeksi dari jenis digunakan
untuk menentukan interval inspeksi.
Tabel berikut bisa digunakan sebagai contoh
dimana periode interval dalam bulanan.

satu
pada
yang
sisa

bisa di ramalkan dari data
terdahulu dengan keyakinan.
Catatan :
Jenis Criticality ! tidak bisa di
taksir sebagai grade 2.
Tingkat 3 :
Jenis yang memiliki salah satu :
a) Sekurangnya satu pemeriksaan pada
tingkat 0. dan satu pemeriksaan pada
tingkat 1 atau 2. dan
b) Tingkat pemburukan yang rendah
rancangan sikehidupan dan yang
mana bisa diramalkan dari data
terdahulu dengan keyakinan. dan
c) Tingkat pemburukan yang dapat
diabaikan
dalam
lingkungan
pelayanan yang stabil.
Jenis pada tingkat 3 akan di pakai pada
authoritative review pada setengah interval
life timenya, guna menetapkan bahwa tiada
operasi atau pedoman perawatan yang telah
dirubah seperti tingkat pemburukan atau
mungkin peramalan kerugian yang dibuatbuat.
Catatan :
Jenis criticality 1 dan 2 tidak
bisa ditaksir sebagai grade 3.
Pengembangan Rencana Inspeksi
Proses OCA dengan tiga tingkat kebebasan
dalam mengembangkan rencana inspeksi
yang paling tepat.
1 Criticality,
dalam
kombinasinya
dengan
tingkat
inspeksi
yang
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digunakan untuk menentukan interval
inspeksi utama.
Konsekwensi
dari
kegagalan
digunakan
untuk
menimbulkan
lingkup inspeksi.
Kemungkinan
kegagalan
mengidentifikasi
mekanisme
kegagalan
yang
diharapkan
digunakan untuk memilih inspeksi
yang paling tepat atau metode NDT.

Tabel 2. Munculnya interval inspeksi Bejana
Tekan dan Sistem Pemipaan
Tingkat Inspeksi
Criticality 0
1
2
3
1
12
36
N/A
N/A
2
24
36
72
N/A
3
24
48
72
96
4
36
48
84
120
5
36
48
96
120
b) Penentuan lingkup inspeksi
Ruang lingkup inspeksi ditentukan dengan
konsekwensi kegagalan. Lingkup inspeksi
yang terperinci ditentukan pada bagian
dengan konsekwensi kegagalan yang tinggi.
Lingkup umum ditentukan pada bagian
dengan konsekwensi kegagalan medium dan
lingkup yang terbatas ditentukan pada bagian
dengan konsekwensi kegagalan rendah. Pada
bagian dengan konsekwensi kegagalan
rendah.
Untuk
pengerjaan
pipa
dan
equipment statis keduanya, ruang lingkup
inspeksi harus menyertai inspeksi visual
external dan penaksiran kondisi internal.
Ruang lingkup dari inspeksi visual external
dibagi kedalam dua tingkat, external visual
dan limited external visual. Tujuan dari
inspeksi
visual
external
ialah
untuk
menentukan kondisi penyakit, penutup
terpisah, penunjang pipa, lubang dan aliran
dan sebagainya. Ruang lingkup umum dalam
inspeksi external harus menyertakan akses
pada seluruh areal pipa atau equipment statis.
Ruang lingkup terbatas bisa diatur dari tingkat
dasar.
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Tabel 3. Kebutuhan minimum untuk
assesment internal.
Konsekwensi Konsekwensi
rendah
dari Medium dari Konsekwensi
kegagalan
kegagalan - tinggi
dari
penaksiran
penaksiran
kegagalanterbatas.
umum.
penaksiran
terperinci.
Boroscope
Boroscope
NDT
Atau
dan
NDT external dan
external
monitor
Atau
pengaratan
dan review
proses Atau
NDT external Masuk
Pemasukan
Atau Review kedalam
internal Atau
proses.
Atau Review
proses dan
NDT
external.
c) Penentuan Metode Inspeksi
Pemilihan metode inspeksi yang tidak
merusak didasarkan pada kemungkinan
kegagalan. Metode yang dipilih untuk
mendeteksi mode yang mungkin gagal.
Tabel 4. Suplemental metoda inspeksi NDT
Mode
Mekanisme Metode NDT
kegagalan
Penipisan
Pengaratan Ultrasonic
dinding
internal
Radiography
internal
Erosi
Inspeksi visual
Penipisan
Pengaratan Radiography
dinding luar external
Thermography
Pengaratan
pada
insulasi
Retak
Kelelahan
Ultrasonic
Stress
Radiography
Corrosion
Partikel
Crack
magnetis
Retak
Liquid
Hidrogen
Penetrant
basah.
Walaupun teknik inpeksi tradisional masih
memiliki fungsi yang berarti untuk berperan
pada pemeriksaan kondisi plant TOM telah
memandang pada cara alternatif untuk
memperoleh informasi yang sama tetapi
tanpa selalu harus memiliki kebutuhan yang
sama untuk menutup, menghapus atas
dengan kata lain menyiapkan Plant. Metode
alternatif ini yang mungkin pada dasarnya
mahal
memiliki
hubungan
potensi
penghematan dalam masa perbaikan dan
biaya pelayanan. Inspeksi equipment telah
memberikan kelengkapan yang berarti
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ditahun-tahun
terakhir
ini
dengan
"pengulangan" yang lebih banyak bila
menggunakan ultra sonic dan Eddy Current
surveys. Pengembangan dalam inspeksi
equipmen jarak jauh dan pemacuan image
video sedang digunakan TOM pada inspeksi
internal aliran besar dan pengosongan yang
sama dengan lingkup lubang dan lingkup
video image yang melengkapi kwalitas image
yang sangat tinggi. Equipmet memiliki
keuntungan dengan hubungannya pada
CCTV yang memberikan catatan permanen
dari inspeksi dan setiap kekurangan yang
diteliti, memungkinkan keputusan konsensus
jarak jauh yang akan di buat. Dengan
pemakaian ini yang mudah berhasil, metode
alternatif yang kurang agresif dari inspeksi
untuk pengecekan internal yang lebih sering,
kebutuhan akan berkurang untuk akses
penuh personil. Ini melibatkan pemisahan,
pembersihan, bantuan mekanik, perancah,
pemindahan isolasi, dan persiapan pintu
masuk aliran, dan biaya yang berhubungan,
ini juga memungkinkan frekwensi intervansi
penuh yang akan di luaskan. Metodologi noninvasive ini memiliki penerimaan keselamatan
dan kesehatan eksekutif (HSE). Dengan
melengkapi equipment dasar dan latihan
penuh pendekatan radikal dan progresif pada
aktivitas inspektor telah digunakan pada TOM
St Fergus. Bukti kemampuan tehnik inspektor
diakui dan mereka bertanggung jawab atas
pemilihan tehnik inspeksi dan laporan hasil
inspeksi. Area lain dimana tehnik alternatif
inspeksi digunakan dimonitor "On line" untuk
scanning ulang biasa pada pekerjaan pipa
pemisahan dan equipment pemutar. Dan
pemakaian radiographi tepat pada waktunya.
Untuk mendeteksi pengaratan terpisah untuk
lubang pipa
menggambarkan perubahan dalam philosophi
inspeksi, manual/buku penuntun inspeksi
perubahan
TOM
telah
diperbaharui,
perubahan dalam undang-undang, tehnik
inspeksi baru, penyatuan metodologi inspeksi
sesungguhnya perubahan juga dilakukan dari
pembatasan yang ditekankan oleh uraian
spesifikasi.
Plant Integrity Review (PIR)
Satu dari tujuan PIR ialah untuk menjamin
bahwa semua data memiliki dampak atas
tingkat criticality yang valid dan bahwa
historikal dari inspeksi dan data perawatan
telah diakui dalam kemungkinan tingkat
kegagalan. PIR juga dapat memperkenalkan
item baru kedalam register taksiran dan untuk
mereview hasil inspeksi dan aktivitas
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monitoring.
Tujuan mereview ialah :
1. Mengidentifikasi
berbagai
kondisi,
perubahan-perubahan
atau
penghapusan pada Asset Register.
2. Guna membentuk kondisi aktual dari item
dan kemampuannya.
3. Guna membuat penelitian kelemahan
mekanis dan tingkatannya.
4. Guna membentuk tingkat kepercayaan
dalam memprediksi tingkat kerusakan.
Setiap equipment harus mengacu kepada
hasil PIR guna Menilai alokasi inspection
grade terahir dan pengesahannya dengan :
Setiap hasil laporan inspeksi terakhir
1. Setiap perubahan yang nyata dilapangan
dimana kondisi operasi yang bisa
mempengaruhi tingkat keyakinan yang
rendah.
2. Mengikuti tingkat degradasi yang tidak
normal
yang
bisa
mempengaruhi
integritas equipment.
3. Metode "On stream" seperti monitoring
karat atau pengukuran komposisi proses
aliran serta telah menunjukan perubahan
yang berarti yang bisa mempengaruhi
tingkat kerusakan.

Gambar 8. Peta Risiko Pencitraan

Gambar 9. Peta Risiko Manajemen Pasar
Medium dengan skor 9, dampak
ditimbulkan oleh risiko sedang.

yang

Gambar 10. Peta risiko financial
Dari grafik pada Gambar diatas terlihat bahwa
pasar Agung mempunyai risiko financial yang
rendah dengan skor 6, berada pada risiko
Minor, ini berarti kondisi financial pasar Agung
lebih baik dibandingkan dengan kondisi
financial pasar tradisional di wilayah Depok
yang lain. Pasar Musi, Depen, Cisalak, Tugu,
dan Kemiri muka masing-masing memiliki
skor 9, dan berada pada risiko Medium, dan
dampak yang ditimbulkan sedang.
USULAN MITIGASI
Usulan tindakan mitigasi risiko dilakukan
untuk mengurangi dampak negatif dari risiko –
risiko
yang
termasuk
dalam
risiko
dominan.Tindakan
mitigasi
tersebut
diantaranya :
1. Risiko Pencitraan :
Memperbaiki sarana dan prasarana
pasar, dengan meminta bantuan modal
atau mengajukan proposal permintaan
perbaikan sarana dan prasarana kepada
pihak pemerintah atau penanam modal
dalam pasar tersebut.
Mengadakan
kerja
bakti
setiap
minggunya
untuk
menanggulangi
masalah sampah.
Ada petugas sampah untuk mengambil
atau mengangkut sampah setiap hari
atau bekerja sama dengan dinas
kebersihan setempat.
Memperbaiki drainase saluran air agar
saluran air tidak mampet pada saat hujan
turun.
Pengaturan tempat parkir dengan
menempatkan petugas parkir untuk
mengelola tempat parker tersebut.
Adanya papan penunjuk arah dalam
pasar agar memudahkan pembeli
timbangan.

KESIMPULAN DAN SARAN
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Kesimpulan
A.
Risiko-risiko yang dihadapi oleh pasar
tradisional hasil dari analisis risiko sebagai
bahan untuk revitalisasi pasar diantaranya
adalah :
1. Risiko pencitraan pasar tradisional di
wilayah Depok di mata masyarakat.
Dilihat dari risiko pencitraan, untuk Pasar
Agung,
Cisalak,
Kemiri
Muka
berdasarkan hasil wawancara dengan
responden mempunyai citra atau image
yang “kurang baik”. Sementara Pasar
Musi, Depen dan Tugu mempunyai citra
pasar yang “tidak baik” dari sisi
operasional pasar.
2. Risiko manajemen pasar ini ditinjau dari
pengelola pasar dan tata kelola pasar
tersebut. Dilihat dari risiko manajemen
pasar, sebagian besar pasar mempunyai
manajemen pasar yang “kurang baik”,
yang mempunyai manajemen pasar yang
“tidak baik” hanya dimiliki oleh pasar
Depen.
3. Risiko finansial ini ditinjau berdasakan
kondisi keuangan atau pendapatan dari
pasar tersebut, tersedianya modal bagi
pedagang dan penjualan komoditas
barang dagangan. Dilihat dari risiko
finansial, untuk pasar Agung, Cisalak dan
Kemiri Muka memiliki kondisi finansial
yang “kurang baik”, sementara pasar
Musi, Tugu dan Depen termasuk ke
dalam kategori pasar dengan risiko
finansial “tidak baik”.

C.
Agar
pasar
tradisional
tetap
berlangsung dan dapat bersaing dengan
pasar modern maka :
1. Harus
diperbaiki
atau
dilakukan
perbaikan (mitigasi) terhadap risiko-risiko
yang dihadapi, terutama risiko pencitraan
pasar tradisional.
2. Harus meningkatkan nilai pendapatan
sehingga bisa menarik investor dan
pedagang untuk menjual komoditas
barang dagangannya lebih banyak.
3. Pasar harus menarik minat pembeli yaitu
dengan cara promosi dan perbaikan
risiko – risiko yang dihadapi.
4. Dengan adanya
revitalisasi pasar
tradisional
diharapkan
dapat
meningkatkan
perekonomian
masyarakat.
Saran
Untuk memperkaya hasil penelitian analisis
risiko ini, penelitian selanjutnya sebaiknya :
1. Penelitian tidak hanya di lakukan di
wilayah Depok, sehingga dapat dilihat
perbandingannya, dan memperkaya
referensi risiko-risiko yang dihadapi oleh
pasar tradisional.
2. Meneliti pasar yang sudah di revitalisasi
sehingga bisa menjadi acuan untuk
pasar yang lain yang ingin di revitalisasi.
3. Meneliti sumber – sumber risiko yang di
hadapi oleh pasar tradisional lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA
B.
Berdasarkan analisis dari risiko-risiko
yang dihadapi oleh pasar tradisional di
wilayah Depok, dapat ditarik kesimpulan
pasar Agung adalah pasar yang layak untuk
di revitalisasi dengan pertimbangan hasil
analisis risiko sebagai berikut :
1. Ditinjau dari risiko pencitraan berada
pada kategori minor, yang artinya risiko
dari pasar ini masih bisa ditoleransi.
2. Dari risiko Manajemen Pasar, dari segi
tata kelola pasar, pengelolaan pasar,
pasar ini mempunyai risiko dengan
kategori minor dan hal ini masih bisa di
toleransi.
3. Dari risiko finansial pasar Agung
termasuk kategori risiko minor, kondisi
keuangan atau finansial pasar ini masih
dalam kondisi baik. Sehingga investor
bisa percaya untuk menanamkan modal
untuk pasar Agung agar mampu bersaing
dengan pasar modern.
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