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Dari Redaksi 

 
Kehidupan masyarakat di perkotaan dengan tingkat stres yang tinggi mendorong adanya kebutuhan 
akan ruang rekreasi yang menyenangkan. Namun, kondisi saat ini di mana pemeliharaan terhadap 
taman publik sangatlah minim, mengakibatkan kurangnya pemanfaatan terhadap taman tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat kota lebih menyenangkan melalui ruang bermain yang dapat 
diakses oleh masyarakat umum dengan cara menghidupkan kembali ruang terbuka pasif. Inilah 
tulisan yang diangkat oleh Cynthia Puspitasari. Halaman lain, perusahaan yang bergerak dibidang 
Precision Part, Mold Making, dan Plastic Injection masih terdapat aktivitas-aktivitas  yang tidak 
bernilai tambah (pemborosan) dan persentase cacat pada produk yang cukup tinggi disebabkan 
temperature mesin yang sering berubah, Setting produk dan  pemasangan mold yang sering kurang 
tepat serta inspeksi dan finishing operator kurang baik. Tujuan dari penelitian pendekatan Lean 
Sigma ini untuk mengeliminasi aktivitas-aktivitas  tidak bernilai tambah dan meningkatkan proses 
produksi melalui rancangan pembuatan perbaikan untuk penyebab cacat dan waste pada proses 
produksi. Serta tujuan metode TRIZ adalah metode untuk menyelesaikan masalah dan cara yang 
berfikir sistematis untuk ide pengembangan yang kreatif. Yang ditulis oleh Joko Susetyo, Endang 
WA, Agung Hidayat dan masih banyak lagi artikel lain yang menarik untuk dibaca. Selamat 
membaca. 
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Abstrak 
 

Kehidupan masyarakat di perkotaan dengan tingkat stres yang tinggi mendorong adanya 
kebutuhan akan ruang rekreasi yang menyenangkan. Ruang tersebut merupakan ruang yang 
dapat mewadahi kegiatan bermain dan bersantai berupa ruang yang sifatnya publik. Taman 
sebagai salah satu wujud dari ruang terbuka publik, merupakan ruang yang berada di antara 
bangunan yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum tanpa dipungut biaya. Kantong 
taman pada kawasan perkotaan umumnya berada di antara blok-blok kawasan dan difungsikan 
sebagai ruang terbuka hijau. Namun, kondisi saat ini di mana pemeliharaan terhadap taman publik 
sangatlah minim, mengakibatkan kurangnya pemanfaatan terhadap taman tersebut. Salah satunya 
terjadi pada objek studi Taman Segitiga Muncul, Serpong, di mana taman tersebut kini menjadi 
ruang terbuka pasif yang tidak dapat diakses karena dibatasi oleh pagar serta tidak terawat dengan 
baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat kota lebih menyenangkan melalui ruang bermain yang 
dapat diakses oleh masyarakat umum dengan cara menghidupkan kembali ruang terbuka pasif. 
Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan cara pengumpulan data 
mengenai pentingnya ruang bermain kemudian menilai kualitas ruang taman yang ada pada objek 
studi dengan menggunakan teori dan panduan perancangan kantong taman. Hasil dari penelitian 
ini berupa pemberian rekomendasi penataan kantong taman dengan berdasar pada hasil 
pengumpulan data tentang kebutuhan ruang bermain dan hasil dari penilaian fisik taman tersebut.  
 
Kata kunci: ruang, bermain, publik, kantong, taman 
 

Abstract 
 
Community life in urban areas with the high level of stress contribute to the need for a recreation 
space. The recreation space is a place that can accomodate the activity of playing and relaxing in 
the form of public space. Park as one kind of public open space, is a space which is located 
between buildings that can be accessed by the community with free of charge. Pocket park on 
urban areas are usually found in blocks between the region and functioned as green open space. 
Nowadays, public parks obtained a very minimal maintenance, it is resulting in a lack of the 
utilization of the of the park. One of them happened on this case study called Taman Segitiga, 
Muncul, Serpong, in which the park are now recognised as passive open space that cannot be 
accessed because bounded by a fence and is not well maintained.  
This research aims to make more pleasant city through the playing space that can be accessed by 
the public community. It is by enlivened passive open space. The method used in this research is 
qualitative, by collecting data about the importance of the play and then assess the quality of the 
park case study with the use of the theory and design of a pocket park guidelines. The result of this 
research is giving the recommendation of redesigning pocket park based on the results of the 
collection of data about the needs of the play and the result of physical assessment of the park. 
 
Keywords: space, play, the public, the park, the city 
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PENDAHULUAN 
 
Kesibukan aktivitas masyarakat perkotaan 
cenderung tinggi dan cepat. Hal tersebut 
mengakibatkan tingkat stres pada warga kota 
meningkat pesat. Untuk menguranginya, 
masyarakat kota memerlukan suatu kegiatan 
yang bersifat santai dan menghibur. Menurut 
kutipan Plato dalam Laws (1994) [1], hidup 
harus dijalani sebagai permainan. Ini berarti 
hidup harus dinikmati. Kegiatan bermain 
menjadi penting bagi manusia agar dalam 
menjalani hidupnya lebih santai atau rileks.  
 
Untuk anak-anak, bermain adalah belajar. 
Bermain telah terbukti menjadi elemen 
penting dalam keberhasilan anak di masa 
depan. Bermain membantu anak 
mengembangkan kekuatan otot dan 
koordinasi, bahasa, berpikir kognitif, dan 
kemampuan penalaran. Menurut Asosiasi 
untuk Pendidikan Anak Usia Internasional 
(Association for Childhood Education 
International), dikatakan bahwa "penelitian 
pada otak menunjukkan bahwa bermain 
adalah sebuah pondasi untuk pembangunan, 
kendaraan untuk meningkatkan struktur saraf, 
dan sarana yang melatih keterampilan anak 
yang akan mereka butuhkan di kemudian 
hari." [2],  Bermain juga mengajarkan anak 
bagaimana berinteraksi dan bekerja sama 
dengan orang lain, ini menjadi dasar untuk 
sukses di sekolah dan dunia kerja. Pada 
tahun 1999, para peneliti di Howard Hughes 
Medical Institute menemukan bahwa berjalan 
meningkatkan pertumbuhan sel-sel saraf baru 
dan meningkatkan pembelajaran dan memori 
pada tikus dewasa. Sel-sel saraf baru 
terkonsentrasi di bagian otak yang disebut 
hippocampus, yang memainkan peran sentral 
dalam pembentukan memori, termasuk 
spasial obyek belajar-lokasi di lingkungan-dan 
secara sadar mengingat fakta, episode, dan 
peristiwa yang unik [3]. 
 
Agar masyarakat kota lebih menikmati 
kegiatannya, pada beberapa bagian kota 
perlu dibuatkan ruang permainan yang 
menyenangkan, yang dapat dinikmati oleh 
publik tanpa batasan usia, ekonomi dan 
sosial. Sudut kota yang dapat menjadi tempat 
untuk aktivitas bermain tersebut 
membutuhkan ruang publik untuk dapat 
mewadahinya.  
 
Dalam pengertian yang paling umum, ruang 
publik dapat berupa taman, tempat bermain, 
jalan, atau ruang terbuka. Ruang publik 

kemudian didefinisikan sebagai ruang atau 
lahan umum, di mana masyarakat dapat 
melakukan kegiatan publik fungsional maupun 
kegiatan sampingan lainnya yang dapat 
mengikat suatu komunitas, baik melalui 
kegiatan sehari-hari atau kegiatan berkala 
(Kusumawijaya, 2006) [4]. Ruang publik kota 
sebagai ruang yang dapat diakses oleh setiap 
orang dengan sendirinya harus memberikan 
kebebasan bagi penggunanya. Ruang 
bermain pada kawasan kota ini dapat 
menempati bagian dari ruang publik yang 
letaknya strategis namun kurang hidup, 
sehingga dengan adanya penataan ini, dapat 
menghidupkan kembali ruang kota yang mati.    
 
Paul M. Sherer dalam bukunya yang berjudul 
The Benefits of Parks (2003) menjelaskan 
bahwa bukti kuat menunjukkan ketika orang 
memiliki akses ke taman sebagai ruang 
publik, mereka berolahraga lebih banyak... 
dan mengurangi risiko berbagai penyakit, 
termasuk jantung penyakit, hipertensi, kanker 
usus, dan diabetes. Aktivitas fisik juga 
mengurangi gejala depresi dan kecemasan, 
meningkatkan suasana hati dan 
meningkatkan kesejahteraan psikologis [5]. 
Berdasarkan penyataan Sherer tersebut, 
dapat dipahami bahwa taman menjadi ruang 
publik yang menyehatkan fisik dan psikis. 
Oleh karena itu, taman menjadi ruang yang 
paling tepat untuk dijadikan ruang bermain 
dengan suasana yang menyenangkan. 
 
Berdasarkan data-data tersebut, penelitian ini 
dirasa perlu untuk mengetahui pentingnya 
menciptakan ruang bermain di dalam kota 
yang dapat diakses oleh siapa saja. Sehingga 
sebuah kota dapat memiliki ruang publik 
berupa taman yang dapat mewadahi kegiatan 
bermain dan bersantai dengan 
menggabungkan unsur kebutuhan 
masyarakat. 
 
Secara fisik, untuk menilai dan menghasilkan 
sebuah rekomendasi perancangan, pada 
penelitian ini digunakan panduan penataan 
kantong taman berdasarkan tulisan Clare 
Cooper Marcus dan Nanine Hiliard Greene 
(1998) dalam buku People Places, bab 
Miniparks and Vest-Pocket Parks [6]. Pada 
tulisan tersebut dijelaskan mengenai tata cara 
menilai kualitas kantong taman serta 
bagaimana menatanya. Sehingga, pada 
akhirnya dapat diciptakan suatu tatanan 
kantong taman yang sesuai tujuan yakni 
sebagai tempat bermain dan bersantai. 
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KANTONG TAMAN 
 
Nama kantong taman (minipark / pocket 
park), memiliki pemahaman yang relatif. Di 
mana luasannya sangat bergantung pada 
lokasi di mana taman itu berada. Misalnya, 
pada kota besar seperti Jakarta, taman bisa 
menjadi ruang terbuka selebar enam meter. 
Namun, pada kota dengan jumlah lahan 
kosong yang masih banyak, seperti Bogor, 
kantong taman bisa menjadi seluas satu 
hektar.  
 
Pada umumnya, kantong taman yang berada 
di sekitar perumahan luasnya bergantung dari 
jumlah kebutuhan yang ada pada kawasan 
itu, misalnya jumlah kepala keluarga. 
Berdasarkan Peraturan Menteri No. 05 tahun 
2008 Tentang Ruang Terbuka Hijau. Kantong 
taman terkecil adalah Taman Rukun 
Tetangga (RT) yang ditujukan untuk melayani 
penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, 
khususnya untuk melayani kegiatan sosial di 
lingkungan RT tersebut. Luas taman ini 
adalah minimal 1 m2 per penduduk RT, 
dengan luas minimal 150 m2. Lokasi taman 
berada pada radius kurang dari 300 m dari 
rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas 
area yang ditanami tanaman (ruang hijau) 
minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. 
Pada taman ini selain ditanami dengan 
berbagai tanaman, terdapat minimal 3 (tiga) 
pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau 
sedang. Taman Rukun Tetangga (RT) dapat 
dimanfaatkan penduduk sebagai tempat 
melakukan berbagai kegiatan sosial di 
lingkungan RT tersebut. Untuk mendukung 
aktivitas penduduk di lingkungan tersebut, 
fasilitas yang harus disediakan minimal 
bangku taman dan fasilitas mainan anak-
anak[7].  
 
Berdasarkan Clare Cooper Marcus dan 
Nanine Hiliard Greene (1998), perancangan 
taman secara umum harus dapat memenuhi 
kriteria berikut ini:  
 

 Tumbuhan dan pepohonan 

 Tempat duduk untuk orang dewasa 

 Tempat bermain untuk anak 

 Penempatan logo: mural, papan nama dan 
skeme warna 

 Ring basket 

 Area yang luas untuk bermain secara 
berkelompok 

 
Untuk mengaplikasikan semua kriteria 
tersebut ke dalam perancangan tidaklah 

mudah. Diperlukan panduan untuk menilai 
dan menata berdasarkan panduan 
perancangan yang lebih mendetail, yang juga 
dibuat oleh Clare Cooper Marcus dan Nanine 
Hiliard Greene (1998), yakni: 
a. Pemilihan tapak 
b. Program perancangan 
c. Fungsi area dan sirkulasi 
d. Area bermain 
e. Material Tumbuhan 
 
Masing-masing dari panduan tersebut 
kemudian dibuat dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan yang kemudian diajukan untuk 
menilai apakah kualitas suatu taman sudah 
baik atau belum. 
 
Dalam tulisan ini penilaian dan dasar 
perancangan dibagi berdasarkan urutan 
panduan di atas, baru kemudian dihasilkan 
sebuah rekomendasi perancangan secara 
keseluruhan. 
 
a. Pemilihan Tapak 
 
Lokasi yang dinilai tepat untuk dibuat ruang 
bermain adalah sebuah taman yang terletak 
di sudut blok segitiga yang disebut Segitiga 
Muncul. Taman ini berada pada kecamatan 
Serpong, kota Tangerang Selatan. Tangerang 
Selatan sendiri merupakan kota baru yang 
menyangga ibukota Jakarta. Daerah pinggiran 
kota baru ini saat ini tumbuh tanpa adanya 
karakter.  
 
 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Taman 

(Sumber: Google Earth, diolah, 2017) 
  
Taman Segitiga Muncul yang memiliki luas 
150 meter persegi sama dengan standar 
minimal luas taman RT. Taman ini merupakan 
titik pertemuan berbagai jalan penting. Jalan-
jalan di sekitar taman selalu sibuk karena 
dilewati warga yang hendak mengakses 
kegiatan di sekitarnya seperti kawasan 
pendidikan, perkantoran dan perdagangan. 
Walaupun letaknya strategis, taman tersebut 
diperlakukan seperti sebuah taman pada 

U 

Jalan Raya Puspiptek 
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umumnya yang ditanami dengan pohon-
pohon dan dibangun dengan pagar sebagai 
pembatas sehingga tidak ada yang bisa 
mengaksesnya. Kemudian taman pun 
menjadi sebuah lahan menganggur dan mati.  
 

 
Gambar 2. Foto Taman Segitiga Muncul 1 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
 

   
Gambar 3. Foto Taman Segitiga Muncul 2 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
  

Penilaian terhadap taman ini dapat dilihat 
pada tabel 1 berikut: 
 

Kriteria Ya Tidak 

Apakah ada anak/orang 
dewasa dalam radius empat 
blok  

v  

Apakah pengguna dapat 
berjalan menuju taman tanpa 
menyeberang? 

 v 

Dapatkah taman menjadi 
penghambat laju lalu lintas? 

v  

Apakah titik masuk berada di 
satu titik? 

 v 

Apakah perlu jalan pintas 
untuk pejalan kaki agar lebih 
aman? 

v  

Adakah pohon besar, 
perbedaan topografi dan 
daerah penyinaran matahari 
pada lokasi? 

v  

 

Berdasarkan kriteria di atas dapat diketahui 
bahwa jumlah pengguna anak-anak dan 
dewasa sangat potensial, walaupun akses 
pejalan kaki tidak mudah karena harus 
menyeberang, namun untuk memudahkannya 
dapat jalan di sisi barat dengan mengganti 
material jalannya dengan perkerasan 
conblock. Pada lahan ini terdapat penyinaran 
matahari maksimal karena berada di tengah 
blok lainnya. Pepohohan juga menjadi faktor 
unik untuk peneduh yang dapat dimanfaatkan. 
Ruang bermain tepat diterapkan pada taman 
ini karena lokasinya yang unik dan 
membutuhkan suatu konsep penataan yang 
mampu membangun karakter kawasan. 
 
b. Program Perancangan: “Taman Maen” 
 
Taman adalah area ruang terbuka yang 
disediakan untuk kegiatan rekreasi. Taman 
dapat berupa taman alami atau buatan yang 
dipergunakan untuk kenyamanan manusia, 
untuk perlindungan satwa liar atau habitat 
alami. Sebuah taman biasanya terdiri dari 
berbagai elemen fisik seperti batuan, tanah, 
air, flora dan fauna dan rerumputan, tetapi 
mungkin juga mengandung bangunan dan 
artefak lainnya seperti lapangan bermain. 
 
Penilaian terhadap taman ini dapat dilihat 
pada tabel 2 berikut. 

Kriteria Ya Tidak 

Apakah masyarakat dapat 
berpartisipasi? 

v  

Apakah konstruksi dan 
perawatan dapat dilakukan 
oleh warga sekitar atau tenaga 
non ahli? 

v  

Apakah taman diprioritaskan 
untuk penghuni setempat yang 
memerlukan ruang rekreasi? 

v  

Dapatkah bagian dari biaya 
disisihkan untuk studi setelah 
taman dimanfaatkan? 

v  

Dapatkah bagian dari biaya 
disimpan untuk 
pengembangan? 

v  

Adakah bagian dari taman 
tidak dikembangkan untuk 
pembangunan di masa depan? 

v  

Apakah penanaman, sirkulasi 
dan fasilitas menjadi bagian 
dari kemudahan perawatan 
saat digunakan? 

v  

 
Dari kriteria di atas dapat diketahui bahwa 
taman dapat dikembangkan menjadi sebuah 
taman yang dapat digunakan oleh semua 
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lapisan masyarakat, namun diprioritaskan 
penggunaannya kepada masyarakat 
setempat. Untuk biaya pengembangan dibuat 
seefisien mungkin agar dapat digunakan 
untuk pengembangan dan perawatan. 
Kemudahan perawatan menjadi isu penting 
yang menjadikan fungsi-fungsi kegiatan lebih 
sederhana. 
 
Taman diberi nama "Maen” berarti bermain 
dalam bahasa Betawi, salah satu suku 
Indonesia juga bermukim di Tangerang 
Selatan dan sekitarnya. Terkait dengan 
permainan, untuk memunculkan karakter 
budaya lokal yang nyaris punah, dibuatlah 
permainan tradisional sebagai dasar 
penataan taman untuk memenuhi aspek 
karakter kawasan yang kurang di sana. 
 
Permainan tradisional saat ini, telah dilupakan 
karena munculnya permainan berteknologi 
modern. Di mana kini dapat diketahui 
permainan tradisional makin punah dan hal ini 
mendorong makin hilangnya karakter budaya 
lokal pada keseharian masyarakat. Untuk 
itulah ide perancangan kawasan ini adalah 
bagaimana merevitalisasi permainan 
tradisional dengan memadukannya ke dalam 
penataan taman yang diperlakukan sebagai 
ruang bermain yang bersifat publik. 
 
c. Fungsi Area Dan Sirkulasi Dengan 
Konsep Permainan Tradisional  
 
Fungsi area pada taman menjadi hal yang 
penting, karena berkaitan dengan 
penempatan program-program yang telah 
direncanakan. Fungsi-fungsi tersebut 
kemudian dihubungkan dengan adanya 
sirkulasi pada taman. Dua hal berikut 
kemudian dinilai berdasarkan kriteria seperti 
pada tabel 3 berikut ini: 
 

Kriteria Ya Tidak 

Karena luas taman kecil, 
dapatkah setiap bagian dari 
taman dipertimbangkan? 

v  

Apakah taman dapat dibuat 
untuk kemudahan masyarakat 
dalam melihat kegiatan dan 
fasilitas yang ada? 

v  

Apakah kebisingan dari 
kegiatan di taman dapat 
diatasi? 

v  

Apabila desain memiliki 
hamparan rumput, apakah ada 
komunitas yang 
memeliharanya? 

v  

Apakah aspal dan perkerasan 
lain digunakan untuk jalur 
pejalan kaki? 

v  

Adakah pelebaran bagian dari 
perkerasan dapat digunakan 
untuk permainan anak seperti 
engklek? 

v  

Karena anak senang menjadi 
bagian dari kelompok, 
dapatkah kebutuhan mereka 
terhadap interaksi lingkungan 
terpenuhi? 

v  

 
Konsep desain taman ini, diambil dari 
pergerakan yang ada pada salah satu 
permainan tradisional yang disebut Engklek / 
Sondah. Engklek atau Hopscotch (dalam 
bahasa Inggris) awalnya berasal dari Negara 
Barat, lalu permainan hopscotch ini dibawa 
pertama kali ke negara Indonesia pada 
zaman kolonial Belanda. Warga negara 
Belanda pada waktu itu mengajarkan 
permainan hopscotch ini kepada anak-anak 
pribumi yang mereka jumpai. Permainan 
Engklek kemudian digemari dan menjadi 
bagian dari budaya pada permainan anak 
tradisional.  
 
Dalam permainannya, Engklek memiliki tiga 
bentuk dasar, bernama: 1) Pesawat 
(Aeroplane); 2) Gunung (Mountain); 3) Baling-
baling (Windmill).  

Gambar 4. Bentuk Dasar dalam Permainan 
Engklek, meliputi 1) Pesawat, 2) Gunung dan 

3) Baling-baling 
(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 

 
Dari tiga bentuk dasar di atas, pergerakan 
pemain pada bentuk dasar Gunung dipilih 
sebagai dasar untuk merancang lansekap 
taman. Kemudian, taman didesain ulang 
dengan perkerasan warna-warni sebagai jalan 
setapak, perkerasan batu sebagai lapangan 
bermain, dan perkebunan termasuk rumput, 
vegetasi dan pohon. 
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Gambar 5. Pergerakan Pemain pada Bentuk 

Dasar Gunung menjadi Pola Dalam 
Perancangan Lansekap 

(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 

 
d. Area Bermain 
 
Sebelum merancang ruang bermain, 
diperlukan panduan perancangan yang dapat 
dijadikan acuan dalam membuat kantung 
taman yang baik. Panduan tersebut dibuat 
berdasarkan pertimbangan kriteria berikut ini. 
    

Kriteria Ya Tidak 

Apakah fitur dan perlengkapan 
permainan dapat menstimulasi 
variasi permainan seperti 
berayun, memanjat, 
keseimbangan, melompat, 
bersembuyi dan permainan 
anak lainnya? 

v  

Apakah dapat dibuat struktur 
permainan yang menawarkan 
tantangan? 

v  

Apakah permainan dapat 
mendorong anak-anak untuk 
berimajinasi? 

v  

Apabila area perlengkapan 
permainan ditujukan untuk usia 
tertentu, apakah ditempatkan 
di belakang taman? 

  
v 

Dapatkah area bermain dibuat 
terpisah untuk anak-anak usia 
tertentu dan terdapat area 
duduk untuk orang tua yang 
mengawasi? 

v  

Apakah ada batu, balok dan 
pelat yang dibuat agar anak-
anak dapat melompatinya? 

v  

Apakah ada air mancur dan 
permainan pasir yang dapat 
dimainkan? 

 v 

Pada area yang panas, 
apakah ada pohon yang 
meneduhkan area permainan? 

v  

Apakah taman dan area 
bermain dapat diakses oleh 
kaum difabel? 

v  

Apakah dapat dibuat 
perbedaan level tanah atau 
area yang berbukit? 

 v 

Apakah dapat dibuat 
permainan air seperti kolam, 
air mancur dan keran air? 

v  

Apakah taman dapat 
dirancang dengan kegiatan 
yang menggunakan pikiran?  

v  

 
Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, kantung 
taman yang dapat dibuat adalah taman yang 
ditata dengan yang didominasi oleh kegiatan-
kegiatan yang merangsang perkembangan 
anak secara motorik dan sensorik. Taman 
tersebut juga didukung oleh fasilitas yang 
memungkinkan orang dewasa dapat hadir di 
dalamnya, baik sekedar duduk, bermain 
dengan anak atau ikut dalam permainan itu 
sendiri.  
 
Oleh karena itulah diperlukan konsep-konsep 
permainan yang dapat memenuhi kebutuhan 
tersebut. Maka dari itu, selain merancang 
lansekap taman, taman juga perlu diisi 
dengan permainan tradisional yang terbagi ke 
dalam beberapa zona kegiatan. Permainan 
tradisional di sini adalah permainan yang bisa 
dimainkan tidak hanya oleh anak-anak tetapi 
juga yang dewasa ingin bernostalgia dengan 
masa lalu. Zona-zona pada taman tersebut 
dibagi berdasarkan jenis kegiatan permainan, 
seperti: 
 
1) Congklak (Dakon) Game Table, diadaptasi 
dari prasasti Dakon terbuat dari batu yang 
ditemukan di Bogor. Permainan ini dibangun 
dengan mengaplikasikannya pada meja batu 
dengan 14 lubang kecil dan 2 lubang besar.  

 
Gambar 6. Perancangan Meja dengan 

Permainan Tradisional Congklak 
(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 

 
2) Engklek (Pesawat, Gunung, Baling-baling), 
dibuat berupa kotak-kotak untuk loncatan 
dengan mempergunakan material ubin 
khusus outdoor.  
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3) Dinding Ekspresi, adalah dinding batu 
untuk melukis, menggambar dan segala 
sesuatu untuk mengekspresikan apa yang 
diinginkan. 
 
4) Lapangan Bermain, adalah bidang kecil 
untuk bermain, dibangun dengan perkerasan 
batu alam.  
 
5) Air mancur, adalah sebuah kolam kecil 
dengan fitur air mancur untuk bermain air. 
 
Secara keseluruhan program untuk area 
bermain tergambar dalam gambar skema di 
bawah ini. 

 
Gambar 7. Skema Perancangan Taman Maen 

dengan Permainan Tradisional 
(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 
 

e. Material Tumbuhan 
 
Penataan taman, tidak lepas dari dukungan 
penanaman tumbuhan/vegetasi, baik itu 
pohon, perdu, semak atau rumput. Agar 
penataan tumbuhan tepat guna, perlu 
dilakukan berdasarkan kebutuhan yang 
memang diperlukan oleh sebuah kantung 
taman, seperti tertera pada tabel di bawah ini. 
 

Kriteria Ya Tidak 

Apakah dapat dibuat pohon-
pohon yang dapat 
meneduhkan, di mana 
dibutuhkannya? 

v  

Apakah perancangan vegetasi 
melibatkan kesenangan dari 
taman melalui pengendara 
yang melintas? 

v  

Apakah ada pohon yang dapat 
dipanjat? 

v  

Apakah penutup lantai menjadi 
hal yang penting? 

v  

Apakah dapat menggunakan 
tanaman tertentu yang cepat 
tumbuh, tahan lama, mudah 
dipelihara dan tidak beracun? 

v  

Apakah bak tanaman dan 
hamparan rumput dibatasi oleh 
sudut tertentu untuk mencegah 
abrasi tanah? 

v  

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan 
bahwa jenis tanaman yang dimanfaatkan 
pada perancangan taman tersebut telah 
sesuai dengan kriteria kelayakan sebuah 
kantung taman. 
Adapun jenis pohon yang akan diaplikasikan 
adalah pohon Ketapang yang berdaun jarang 
namun cukup untuk meneduhkan taman. 
Untuk semak atau perdu dapat menggunakan 
tanaman Pucuk Merah dipadukan dengan 
taman Pisang-pisangan atau Airis.  
 
3. REKOMENDASI PERANCANGAN 
 
Hasil perancangan Taman Maen dengan 
memanfaatkan konsep permainan tradisional 
dapat terlihat pada gambar rencana dan 
suasana seperti terlihat di bawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Masterplan Perancangan Taman 

Maen 
(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 

 

KETERANGAN: 
A. Meja Permainan Congklak 
B. Permainan Engklek - Pesawat 
C. Dinding Ekspresi 
D. Permainan Engklek - Baling-baling 
E. Permainan Engklek - Gunung 
F. Taman Playing 
G. Jalan Perkerasan 
H. Permainan Air 
I. Nama Taman 
J. Bangku 
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Gambar 9. Perspektif Perancangan Taman 

Maen 
(Sumber: Analisis Pribadi, 2017) 
 
 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa, sebuah ruang publik 
berupa taman, yang terabaikan dapat 
dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan dapat 
dilakukan dengan menjadikan kantung taman 
menjadi sebuah ruang bermain dengan tema 
permainan tradisional. Permainan tradisional 
tersebut merupakan permainan yang erat 
dengan unsur lokalitas masyarakat Indonesia, 
sehingga menarik untuk dikunjungi oleh 
masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat 
dan berbagai usia. 
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Abstrak 

 
Dalam penelitian ini dosen menerapkan metode Pembelajaran Student Centered Learning (SCL) - 
Problem Based Learning (PBL). Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi metode belajar 
SCL – PBL pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 Semester Genap 2016/2017 pada 
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila, maka diperlukan Penelitian Tindakan 
kelas sebagai barometer dari implementasi SCL – PBL. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dimana 
siklus I terdiri dari dua kali pertemuan dan siklus II terdiri dari dua kali pertemuan dan pada akhir 
pembelajaran dilakukan evaluasi berupa tes hasil belajar. 
Penerapan metode problem based learning dapat meningkatkan Pemahaman  kualitas ruang dan 
kualitas desain mahasiswa dalam matakuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, hal ini berdasarkan 
hasil analisis data bahwa hasil belajar mahasiswa meningkat dengan menggunakan metode 
problem based learning dalam matakuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, Dimana ada 
peningkatan hasil belajar pada siklus II, pada Siklus I yang mendapat nilai A yaitu 23,44 % dan 
pada Siklus II yaitu 31,25 %. Hasil belajar Studio Perancangan Arsitektur 2 juga mengalami 
peningkatan dibanding Studio Perancangan Arsitektur 1, dimana pada STUPA 1 hanya 7,81 % 
yang memperoleh grade A sedangkan pada STUPA 2 yang memperoleh grade A yaitu 31,25 % . 
 
Kata Kunci :Problem Based Learning, Kualitas Pembelajaran, Studio Perancangan Arsitektur 2 

 
PENDAHULUAN 

 
Keberhasilan proses pembelajaran 
bergantung pada ketersediaan bahan ajar, 
metode pembelajaran, sarana dan prasarana, 
serta penciptaan suasana kelas yang 
kondusif. Peningkatan kualitas pembelajaran 
untuk meningkatkan mutu lulusan matakuliah 
Studio Perancangan Arsitektur 2 pada 
semester 2 tahun akademik genap 2016-2017 
ini merupakan bagian dari perbaikan terus 
menerus pada pelaksanaan kurikulum 
berbasis kompetensi Jurusan Arsitektur 
Fakultas Teknik Universitas Pancasila. 
 
Arahan untuk melaksanakan metode 
pengajaran berbasis PBL dan SCL 
merupakan inti dari konsep pelaksanaan 
pembelajaran berbasis KBK (Kurikulum 
Berbasis Kompetensi) di Jurusan Arsitektur 
FTUP. Problem  Based  Learning  (PBL)  
adalah  salah  satu  metode belajar Student 
Centered Learning (SCL) yang menjadikan 
mahasiswa sebagai pusat dari proses 
pembelajaran. PBL merupakan sebuah 
strategi pembelajaran dimana proses belajar 
ditentukan oleh masalah nyata yang terjadi di 

masyarakat. Mahasiswa  akan  dilatih untuk  
berpikir  kritis  dan  mendapatkan kemampuan 
dalam memecahkan masalah. Selain itu, 
kemampuan  berko-munikasi, mampu 
berdiskusi dan bekerja dalam kelompok 
dibangun selama proses pembelajaran. 
Matakuliah Studio Prancangan Arsitektur 
(STUPA) merupakan matakuliah inti (core) 
dari kurikulum Jurusan Arsitektur FTUP, dan 
merupakan matakuliah pra-syarat untuk 
jenjang STUPA diatasnya. Pelaksanaan 
pembelajaran dilaksanakan melalui metode 
pengelolaan tim teaching (tim dosen) dengan 
perbandingan 1 dosen :  7-11 mahasiswa. 
Kelompok mahasiswa dibimbing dalam 
tahapan seperti bekerja di studio konsultan 
dalam mengerjakan tugasnya dengan waktu 
tatap muka dua kali dalam seminggu oleh 
dosen pembimbing kelompoknya. Jumlah 
SKS untuk matakuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 adalah 4 (empat) dengan alokasi 
waktu belajar mengajar 10 jam (1 sks = 2,5 
jam) dalam satu minggu. 
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Data Awal 
Berdasarkan identifikasi, inventarisasi dan 
evaluasi data yang ada pada pelaksanaan 
awal perkuliahan matakuliah STUPA 2 
sebagai input tindakan perbaikan 
berkelanjutan adalah tidak tersedianya RPP 
(rencana pelaksanaan pembelajaran) yang 
memuat pemicu PBL (Problem Based 
Learning). Sementara pada pelaksanaan 
pembelajaran matakuliah STUPA 2 sudah 
menerapkan metode pembelajaran berbasis 
kasus nyata (PBL) dan diawal dikerjakan 
secara berkelompok dengan laporan hasil 
kinerja mahasiswa disampaikan dalam bentuk 
verbal maupun visual. Proses untuk 
menghasilkan laporan tersebut dilakukan 
melalui diskusi kelompok, presentasi dengan 
dosen pembimbing secara berkelompok. Hasil 
dari studi awal oleh mahasiswa secara 
berkelompok, dipergunakan sebagai input 
atau masukan dalam proses desain 
selanjutnya secara mandiri dengan tugas dari 
kasus nyata (ada permintaan untuk desain 
dari pemilik bangunan). Dengan demikian 
dalam proses pelaksanaannya sudah 
berbasis PBL, namun belum teridentifikasi 
pemicunya dalam perencanaan pelaksanaan 
pembelajaran. 
 
Rumusan Masalah 
Dari tinjauan pada latar belakang serta dari 
identifikasi, inventarisasi dan evaluasi data 
pada awal proses pembelajaran, masalah 
utama adalah pada ketersediaan RPP 
sebagai orientasi tim dosen dalam menggiring 
kelompok mahasiswa kedalam proses SCL. 
Penyelesaian tugas mahasiswa berbasis PBL 
dengan indikator yang sama dalam orientasi 
kegiatan di kelas dapat menghasilkan kualitas 
pembelajaran yang sama bila ada panduan 
dalam perencanaan pembelajaran. Dengan 
dasar pemikiran diatas maka rumusan 
masalah ada pada kelengkapan perencanaan 
pembelajaran matakuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 (STUPA 2). 

 
Tujuan 
Tujuan dari keikutsertaan dalam Hibah 
Penelitian Tindakan Kelas semester genap 
2016-2017 pada Lembaga Peningkatan Dan 
Pengembangan (LP3UP) Universitas 
Pancasila dengan tema Penerapan Metode 
Pembelajaran Student Centered Learning 
(SCL) – Problem Based Learning (PBL), 
adalah: 
- Tersedianya RPP dengan pemicu PBL 

yang sinergis dengan RPS yang sudah 

disusun oleh koordinator matakuliah 
STUPA 2; 

- Peningkatan kualitas produk desain 
dengan indikator keberhasilan siswa yang 
diukur dari prosentase perolehan penilaian 
pada grade A diatas 30%. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Tindakan Kelas SCL-PBL Studio 
Perancangan Arsitektur 2 
Pembelajaran mengenai perancangan 
arsitektur pada program S-1 Jurusan 
Arsitektur merupakan pelajaran inti (core) dan 
dilaksanakan melalui kegiatan studio 
(termasuk praktikum di jurusan arsitektur). 
Untuk matakuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 termasuk dalam kelompok 
praktikum di dalam kurikulum Jurusan 
Arsitektur dan dilaksanakan terstruktur dan 
terjadwal dua kali dalam satu minggu di dalam 
ruang kelas yang disebut studio. Pada 
pelaksanaan di semester genap 2016-2017 ini 
dengan jumlah mahasiswa 64 orang dibagi 
dalam 7 kelompok yang masing-masing 
dibimbing oleh satu orang dosen. Jadwal 
pertemuan hari Senin pukul 08.00 – 13.00 
dan hari Rabu pukul 09.40 – 17.00 WIB.  
Metode pembelajaran (teaching method) 
untuk matakuliah STUPA 2 sama dengan 
matakuliah studio perancangan yang lainnya, 
yaitu mendorong mahasiswa untuk belajar 
secara mandiri, tidak tergantung pada dosen 
pembimbingnya. Kemajuan tugas 
perancangan mahasiswa tergantung kepada 
diri sendiri/kelompoknya dengan tujuan agar 
mereka menjadi aktif, kritis, berinisiatif dan 
percaya diri. Namun mahasiswa diberikan 
batasan penyelesaian tahapan produk desain 
sebagai alat kontrol penyelesaian tugas 
dalam prosesnya (terurai di dalam rencana 
pelaksanaan semester/RPS). Setiap dosen 
akan membimbing setiap mahasiswa dalam 
kelompoknya di kelas sesuai dengan rencana 
pelaksanaan semester (RPS). Strategi 
pembelajaran dengan menempatkan 
mahasiswa sebagai subyek yang aktif dan 
mandiri, dan bertanggung jawab penuh 
terhadap kinerja dalam prosesnya sementara 
dosen pembimbing sebagai fasilitator 
termasuk sebagai mitra pembelajaran, tidak 
lagi sebagai sumber pengetahuan utama. 
Dengan demikian, proses pembelajaran pada 
matakuliah STUPA 2 ini sudah berbasis SCL 
(student centered learning). 
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Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing 
dengan mencermati tanggapan 
proses/perkembangan rancangan dan hasil 

akhir dari produk rancangan masing-masing 
mahasiswa seperti contoh dibawah ini:

 
 

 
 

 
Gambar 1. Contoh penilaian proses pada MK STUPA 2 Genap 2016-2017 

 
Penelitian tindakan kelas adalah suatu 
tindakan yang sengaja dimunculkan dalam 
proses pembelajaran yang terjadi di dalam 
kelas secara bersama yang diberikan oleh 
pengajar untuk mencapai tujuan tertentu. 
Tindakan yang dimunculkan merupakan 
pemicu dalam pelaksanaan pembelajaran 
berbasis SCL dan termasuk action research 
(penelitian tindakan) dengan menggabungkan 
pengetahuan, penelitian dan tindakan. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran di matakuliah 
Studio Perancangan Arsitektur 2, pemicu 
yang dimunculkan untuk peningkatan kualitas 
mahasiswa dalam prosesnya ada tiga tujuan, 
yaitu: 
1. Mahasiswa mampu memahami kualitas 

ruang di dalam/luar bangunan rumah 
tinggal pada kawasan perumahan 

2. Mahasiswa mampu memahami kualitas 
ruang luar untuk tugas perorangan pada 
tapak perencanaan bangunan rumah 
tinggal pada kawasan perumahan 

3. Mahasiswa mampu menilai kualitas ruang 
pada desain tugas bangunan rumah 
tinggalnya 

Ke-tiga pemicu tersebut seharusnya 
tersampaikan kepada tim dosen melalui 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
agar ada persiapan sebelumnya oleh masing-

masing dosen. Berkaitan dengan 
permasalahan yang sudah diuraikan pada 
bab 1 halaman sebelumnya, maka rencana 
tujuan PTK untuk matakuliah Studio 
Perancangan Arsitektur 2 ini adalah 
merancang RPP dengan gambaran pemicu 
yang sinergis dengan rencana pembelajaran 
semester (RPS) yang sudah ada dan 
mengimplementasikan pada prosesnya. 
 
Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
Dalam penelitian ini dilakukan melalui dua 
siklus, setiap siklus dilaksanakan mengikuti 
prosedur penelitian tindakan kelas yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi/pengamatan dan refleksi. Melalui 
kedua siklus ini akan dapat diamati 
peningkatan pemahaman setiap mahasiswa 
mengenai kualitas ruang pada bangunan 
rumah tinggal di daerah tropis lembab melalui 
analisis dari kasus nyata dengan 
menggunakan media gambar. 
 
a. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah mahasiswa yang 
mengikuti matakuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 semester genap 2016-2017 
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Pancasila yang berjumlah 64 
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orang dengan dosen pembimbing berjumlah 7 
dosen yang terbagi dalam 7 kelompok. 
Sasaran materi perkuliahan adalah pada tatap 
muka ke- 2 (Dua) tanggal 1 Maret 2017, ke- 8 
(Delapan) tanggal 22 Maret 2017 dan ke- 15 
(Lima belas) tanggal 17 April 2017. 
 
b. Variabel-variabel Yang Diteliti 
Dalam pelaksanaan tindakan kelas ini 
variabel-variabel yang akan  diteliti adalah 
sebagai berikut : 
- Variabel input  : Mahasiswa Studio 

Perancangan Arsitektur 2 semester genap 
2016-2017Jurusan Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Pancasila; 

- Variabel proses : Menggunakan Bangunan 
Rumah Tinggal  

- Variabel Output : Meningkatkan 
pemahaman terhadap indikator-indikator 
kualitas ruang 

 
c.  Rencana Tindakan 
Penelitian  ini  menerapkan model Kurt Lewin 
yang diawali dengan tindakan pendahuluan 
setelah itu dilanjutkan  tindakan perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan  refleksi.  
Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil 
evaluasi pada siklus I masih belum tuntas, 
sehingga dilakukan perbaikan pada  siklus  II. 
Refleksi siklus I dilakukan untuk menentukan 
langkah-langkah perbaikan pada siklus  II. 
 

 
Gambar 2. Siklus Pelaksanaan Tindakan 

Kelas 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
meliputi tes/penilaian untuk mengetahui hasil 
belajar mahasiswa, dokumentasi untuk 
mendapatkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah pembelajaran, 
observasi untuk mengadakan pencatatan 
secara sistematis mengenai tingkah laku 
secara langsung kelompok ataupun individu.  
 
Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa analisis deskriptif. 
Analisis ini meliputi perhitungan nilai rerata, 
standar deviasi dan presentase. Selanjutnya 
hasil penelitian masing-masing siklus 
dipaparkan secara kualitatif. 
 
64 mahasiswa yang dibagi dalam 2 kelas 
(ruang 403 dan ruang 405 A), dimana pada 
siklus I terdapat kualitas ruang mahasiswa 
(kaitannya dengan konsep dan analisis) yang 
kurang sesuai sebanyak 30 orang dengan 
tingkat persentase sebesar 46,87%, 
mahasiswa dengan kualitas ruang cukup 
sesuai sebanyak 15 orang dengan tingkat 
persentase 23,44%, mahasiswa dengan 
kualitas ruang sesuai sebanyak 15 orang 
dengan tingkat persentase 23,44 % dan 
mahasiswa dengan kualitas ruang sangat 
sesuai sebanyak 4 orang. Pada siklus I masih 
terdapat banyak mahasiswa yang 
pemahaman kualitas ruangnya masih kurang 
sesuai  dengan konsep dan analisis dalam 
pembelajaran. Hal ini disebabkan karena 
mahasiswa tidak memperhatikan dosen pada 
saat penjelasan materi dan hanya beberapa 
mahasiswa yang sudah sesuai kualitas 
ruangnya dengan konsep dan analisis. 
Pemahaman kualitas ruang pada mata kuliah 
Studio Perancangan Arsitektur 2 digambarkan 
sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3.  Pemahaman Kualitas Ruang 

Mahasiswa Pada Siklus I 
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Berdasarkan hasil analisis data diperoleh test 
pada siklus I dapat disimpulkan bahwa hasil 
pembelajaran masih kurang dan perlu 
ditingkatkan. Data hasil belajar mahasiswa 
pada siklus I dapat dilihat pada tabel 
lampiran. Dari tabel tersebut diperoleh data 
nilai rata-rata hasil belajar siswa pada tes 
siklus I sebesar 65,45% serta persentase 
ketuntasan belajar mahasiswa yang meliputi 
jumlah mahasiswa yang telah tuntas belajar 
dan belum tuntas belajar, sebagai berikut: 

 
Gambar  4. Tabel dan grafik hasil test siklus I 
 
SIKLUS 2 
Sebelumnya pada siklus I masih banyak 
mahasiswa yang belum paham terhadap 
kualitas ruang dan enggan bertanya selama 
penerapan metode pembelajaran 
berlangsung, tetapi pada siklus II mahasiswa 
yang sebelumnya takut untuk bertanya telah 
berani untuk bertanya sehingga seluruh 
mahasiswa dapat memahami atau mengerti 
cara yang tepat untuk menyelesaikan 
masalah dan percaya diri dengan 
penyelesaian masalah yang diperolehnya. 
 
Pemahaman kualitas ruang mahasiswa dalam 
pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 
II digambarkan berikut ini : 

 

 
Gambar 5. Pemahaman Kualitas Ruang Pada 

Siklus II 
 
Berdasarkan gambar diatas pemahaman 
kualitas ruang mahasiswa dalam 
pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur 
II pada siklus II sudah sesuai dengan tingkat 
persentase 40,63 % lebih tinggi dibanding 
pada siklus I dan mahasiswa dengan kualitas 
ruang yang sangat sesuai mengalami 
peningkatan dari 6,25 % menjadi 15,63 %. 
Data observasi Pemahaman kualitas Ruang 
mahasiswa pada siklus II sudah mengalami 
perubahan. Dimana pada siklus I sebelumnya 
masih terdapat banyak mahasiswa yang 
pemahaman kualitas ruangnya kurang sesuai 
dengan konsep dan analisis, namun pada 
siklus II pemahaman kualitas ruang sudah 
sesuai dengan konsep dan analisis, kualitas 
desain mahasiswa juga sudah sangat baik. 
 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh test 
pada siklus II mengalami peningkatan. Data 
hasil belajar pada siklus II dapat dilihat pada 
tabel lampiran, dimana dari 64 mahasiswa 
terdapat 52 mahasiswa yang mencapai 
ketuntasan minimal, 4 orang mahasiswa 
belum mencapai ketuntasan minimal dan 8 
orang tidak ada nilai. Dari tabel tersebut 
diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 
pada post-test II telah meningkat yaitu 81,25 
% serta persentase ketuntasan rata-rata 
adalah 75. 
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Gambar 6. Tabel dan grafik hasil belajar 

siklus II 
 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas hasil 
belajar pada siklus II dapat dilihat bahwa 
kemampuan mahasiswa dalam matakuliah 
Studio Perancangan Arsitektur II sudah baik. 
Dari 64 mahasiswa menjadi subjek dalam 
penelitian ini yang mendapat nilai A adalah 
sebanyak 20 orang sekitar 31,25 % dan nilai 
B sebanyak 29 orang sebesar 45,31 %, 
artinya bahwa hasil belajar pada siklus II sdh 
mengalami peningkatan sebesar 54,69 % 
dibanding hasil belajar pada siklus I hanya 15 
orang sebesar 23,44 % dari jumlah 
mahasiswa 64 orang. Dengan memperhatikan 
grafik diatas dapat dilihat bahwa analisa hasil 
belajar Studio Perancangan Arsitektur II pada 
post-test II siklus II ternyata hasilnya lebih 
baik, dan peningkatan pemahaman kualitas 
ruang dan desain mahasiswa yang telah 
cukup signifikan namun dosen harus tetap 
memberikan bimbingan selanjutnya. 
 
Berdasarkan data dan hasil analisis, Hasil 
belajar pada mata kuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 2 juga mengalami peningkatan 
dibandingkan Studio Perancangan Arsitektur 
I, dimana pada Studio Perancangan Arsitektur 
I hanya 7,81 % yang memperoleh Grade A 
sedangkan pada Studio Perancangan 
Arsitektur II yang memperoleh Grade A 

sebesar 31,25 %. Hasil belajar pada mata 
kuliah Studio Perancangan Arsitektur I dan 
Studio Perancangan Arsitektur II dapat dilihat 
pada table dan grafik berikut ini : 
 

 
Gambar 7. Hasil Belajar Mata Kuliah 

STUPA I dan STUPA II 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
1. Bahwa Penerapan metode problem based 

learning dapat meningkatkan Pemahaman  
kualitas ruang dan kualitas desain 
mahasiswa dalam matakuliah Studio 
Perancangan Arsitektur 2, hal ini 
berdasarkan hasil analisis data bahwa 
hasil belajar mahasiswa meningkat dengan 
menggunakan metode problem based 
learning dalam matakuliah Studio 
Perancangan Arsitektur 2, Dimana ada 
peningkatan hasil belajar pada siklus II, 
pada Siklus I yang mendapat nilai A yaitu 
23,44 % dan pada Siklus II yaitu 31,25 %. 

2. Hasil belajar Studio Perancangan 
Arsitektur 2 pada siklus II ternyata hasilnya 
lebih baik, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran Studio Perancangan 
Arsitektur 2 dengan menggunakan metode 
problem based learning dapat 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

3. Hasil belajar Studio Perancangan 
Arsitektur 2 juga mengalami peningkatan 
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dibanding Studio Perancangan Arsitektur 
1, dimana pada STUPA 1 hanya 7,81 % 
yang memperoleh grade A sedangkan 
pada STUPA 2 yang memperoleh grade A 
yaitu 31,25 % .  

 
Saran 
Bagi para dosen hendaklah selalu 
berimprovisasi dan berinovasi dalam 
menentukan metode pembelajaran sesuai 
karakteristik mahasiswa. Pendekatan 
implementasi problem based learning sebagai 
salah satu model pembelajaran yang dapat 
diterapkan pada materi yang lebih luas. Untuk 
meningkatkan Metode pembelajaran Problem 
Based Learning diharapkan dapat 
melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas ini 
setiap Tahunnya sehingga dapat melihat 
perkembangan pembelajaran dalam mata 
kuliah Studio Perancangan Arsitektur. 
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PENGUKURAN KEMBALI ARAH KIBLAT MASJID  
AL-KAUTSAR DENGAN METODA PERHITUNGAN  

AZIMUT MATAHARI 
 

Muhammad Ismail Akbar 
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila 

Email : mia_1953@yahoo.com 
 
 

Abstrak 
 
Penentuan arah kiblat yang tepat, benar, dari sebuah Masjid atau Musholah merupakan hal pokok 
yang harus diupayakan, ini berkaitan dengan sahnya pelaksanaan ibadah sholat ditempat tersebut. 
Masjid Al-Kautsar, terletak didalam komplek Departemen Perindustrian dan Perdagangan, jalan 
Jenderal Gatot Subroto no.52-53 Jakarta Selatan,telah mengalami beberapa kali peremajaan,tetap 
bermasalah,ketepatan dari arah Kiblatnya diragukan. Karena itu diawal tahun1999,saat bergulirnya 
era reformasi, dilakukan peremajaan besar - besaran untuk yang ketiga kalinya, selain untuk tujuan 
memperluas ruang sholat, juga agar dapat dirancang arah kiblat yang tepat, benar, oleh ahlinya. 
Salat satu alat yang biasa dipakai mengukur ketepatan dan kebenaran arah kiblat ialah Theodolit. 
Alat yang dapat mengukur sudut horizontal, sudut vertikal, dan dengan berpedoman pada posisi 
pergerakan benda langit, seperti matahari, dapat mengetahui arah hingga skala detik busur. 
 
Kata kunci : Ketepatan arah kiblat, Theodolit. 
 

PENDAHULUAN 
 

Masjid Al-Kautsar adalah tempat beribadah 
sehari-hari bagi umat Islam yang beraktifitas 
dikomplek salah satu kantor kemeterian yang 
berada di Jakarta Selatan. Masjid ini pernah 
diremajakan minimal dua kali, pada periode 
dua Menteri yang berbeda. Dan di tahun 1999 
atas keinginan berbagai pihak, dilakukan lagi 
peremajaan, bangunan diperluas, agar dapat 
menampung kebutuhan tempat sholat khusus 
dihari Jum’at,dan sekaligus memperbaiki arah 
dari Kiblatnya. Karenanya dilakukan penelitian 
awal, pengecekan arah Kiblat terlebih dahulu. 
Penelitian dilakukan untuk mencari jawaban : 
 
- Apakah arah Kiblat yang ada saat itu 

menyimpang/tidak tepat dan tidak benar? 
- Arah Kiblat Masjid Al-Kautsar tersebut 

harusnya mengarah kearah mana ? 
- Kalau memang terjadi penyimpangan, 

berapa besar sudut penyimpangannya ? 
- Arah sudut penyimpangan tersebut, 

mengarah kesebelah sisi mana, kiri atau 
kanannya ? dan berapa derajatkah ? 

 
Dan jawaban dari pertanyaan - pertanyaan 
tersebut diatas akan berdampak kepada : 
- Seberapa besar akan / harus dilakukan 

peremajaan terhadap bangunan lama ? 
- Masih adakah bagian - bagian  bangunan 

lama yang tetap dapat dipertahankan ? 

- Dan pertanyaan - pertanyaan nya. 
 
Kemana Kiblat Masjid dan Musholah 
Diarahkan 
Sesuai kibat suci Al Qur’an surat Al-Baqarah 
ayat 144 berbunyi : 
“... dimana saja kamu berada, palingkanlah 
mukamu kearahnya, ……... Masjidil Haram itu 
adalah benar dari TuhanNya………..” Masjidil 
Haram, adalah masjid tempat sholat umat 
Islam yang ditengah - tengahnya terdapat 
pelataran terbuka, ada Ka’bah ditengahnya, 
yaitu sebuah bangunan sederhana berbentuk 
kotak, warna hitam dilapis batu alam, sebagai 
penanda kearah ka’bah itulah umat muslim, 
menghadapkan wajahnya waktu sedang 
sholat. Ka’bah sudah ada ribuan tahun lalu, 
berada dibagian wilayah Kerajaan Arab Saudi 
 
Theodolit alat bantu untuk menetapkan 
arah kiblat 
Untuk mendapatkan arah yang tepat dan 
benar umunya digunakan alat bantu 
Theodolit, dipakai untuk mengukur sudut 
horizontal (Horizontal Angle = HA) dan sudut 
vertikal (Vertikal Angle = VA). Alat ini banyak 
digunakan sebagai piranti pemetaan pada 
survey Geologi ( Ilmu Pemetaan Bumi ). 
Dengan berpedoman pada posisi pergerakan 
benda-benda langit seperti matahari sebagai 
acuan atau dengan bantuan satelit GPS maka 
theodolit akan menjadi alat yang mengetahui 

mailto:mia_1953@yahoo.com
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arah hingga skala detik busur (1/360 derajat). 
Theodolit terdiri dari sebuah teleskop kecil, 
terpasang pada sebuah kedudukan. Dan saat 
teleskop kecil ini digeser, maka angka 
kedudukan vertikal dan horizontal yang 
ditampilkan pada monitor secara otomatis 
akan berubah sesuai perubahan sudut 
pergerakannya. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERALATAN 
 

Untuk melaksanakan pengamatan atau 
pengukuran Tinggi Matahari dan hitungannya, 
peralatan yang diperlukan adalah sebagai 
berikut : 
 
- Theodolit 
- Prisma Roelofs 
- Penunjuk Waktu / Jam 
- Kalkulator / Komputer 
 
Theodolit sebaiknya yang mempunyai tingkat 
ketelitian minimal 1” ( satu detik ) bacaan 
langsung, bukan hasil interpolasi dan 
dianjurkan jangan memakai alat theodolit 
yang mempergunakan sistem magnetis sebab 

mudah terpengaruh oleh gaya/medan magnet 
disekitarnya. 
 
Prisma roelofs adalah suatu alat yang 
mempergunakan cara kerja dengan gabungan 
beberapa prisma,yangdapat memproyeksikan 
benda berbentuk lingkaran menjadi sebuah 
bidang segi empat, dengan demikian 
pengamatan matahari yang berbentuk bulat 
dapat dibidik lebih tepat pada pisisi titik 
tengahnya matahari, yaitu dengan cara 
menghimpitkan titik tengah theodolit dengan 
titik potong kedua diagonal segiempat dari 
proyeksi bulatan matahari. 
 
Penujuk waktu dapat dipergunaka arloji / jam 
tangan atau kronograf yang telat disesuaikan 
dengan tanda waktu standart Greenwich 
(GMT) dan mempunyai tingkat ketelitian 
minimal 1’ (satu detik). 
 
Kalkulator atau komputer untuk menghitung 
hasil pengamatan / pengukuran Tinggi 
Matahari, khususnya dapat menghitung fungsi 
trigonometri (Sinus, Cosinus, Tangen dst) dan 
diutamakan yang mempunyai digit lebih dari 9 
( sembilan ) desimal. 
Sebelum melakukan pengukuran arah kiblat 
dengan Theodolit dan data astronomi diatas, 
maka juga harus sudah siap : 
 
- Menentukan kota yang akan diukur arah 

kiblatnya 
- Menyiapkan data lintang dan bujur 

tempat tersebut 
- Melakukan perhitungan arah kiblat untuk 

tempat yang hendak diukur 
- Menyiapkan data astronomi pada hari 

atau tanggal diadakannya pengukuran 
 

METODA 
 

Metoda yang dipergunakan untuk penentuan 
arah adalah dengan penentuan azimut 
matahari sistem pengukuran tinggi matahari / 
sudut waktu. Dalam metoda ini perhitungan 
azimut matahari mempergunakan data 
sebagai berikut : 
 

- Tinggi Matahari 
- Deklinasi Matahari 
- Koordinat Geographi Tempat 

Pengamatan ( Lintang dan Bujur ) 
- Koordinat Geographi kota Mekkah / 

Ka’bah ( Lintang dan Bujur ) 
 
Rumus yang dipergunakan untuk menghitung 
arah kiblat : 
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A = Ctg (90 – LM) Sin (90 – LP) 
B = Sin (BP – BM) 
C = (Cos (90 – LP) Ctg (BP – BM)) 
 
Rumus yang dipergunakan untuk menghitung 
azimut matahari : 

       
    

 
 

 
D = Sin DM 
E = (Sin LP x Sin TM) 
F = Cos LP x Cos TM 
 
Keterangan rumus : 
AK : Arah Kiblat 
LP : Lintang tempat Pengamatan 
BP : Bujur tempat Pengamatan 
AM : Azimut Matahari 
LM : Lintang Mekkah 
BM : Bujur Mekkah 
TM : Tinggi Matahari 
Dm : Deklinasi Matahari 
 
Sedangkan Ctg, Sin dan Cos adalah fungsi 
dari trigonometris. 
 
Data LP, BP, LM, BM, dan Dm dapat 
diperoleh dari tabel / peta topografi atau 
pengukuran dengan satelit, sedangkan TM 
harus dilakukan langsung pengukuran atau 
pengamatan dilapangannya. 
 
Posisi lintang dan bujur tempat pengamatan 
dapat diperoleh dari interpolasi pada peta 
topografi atau dengan pengamatan satelit 
(Koordinat Geografi). 
 
Sedangkan data lintang dan bujur Mekkah / 
Ka’bah dapat diperoleh dari peta atau buku 
tentang hisab & Rukyat yang dikeluarkan oleh 
Departemen Agama Republik Indonesia yaitu 
sebagai berikut : 
 
- Posisi Lintang Mekkah ( LM) adalah = 21 

derajat dan 25 menit Lintang Utara 
- Posisi Bujur Mekkah ( BM) adalah = 39 

derajat dan 50 menit Bujur Timur 
 
Deklinasi Matahari ( DM ) dapat diperoleh dari 
Buku Almanak Matahari dan Bintang yang 
diterbitkan oleh Jurusan Geodesi Fakultas 
Teknik Sipil & Perencanaan, Institut Teknologi 
Bandung ( ITB) atau Tabel Deklinasi Matahari 
dari  Jawatan Topografi  Angkatan Darat. 
 

Untuk Tinggi Matahari ( TM ) harus 
dilaksanakan pengamatan atau pengukuran di 
tempat yang akan dihitung azimutnya, serta 
dilakukan koreksian terhadap refraksi dan 
paralaks terhadap ukuran tersebut dalam 
hitungannya. 

 
 

 
 

 
PELAKSANAAN 

 
A. Hitungan Arah Kiblat : 

Koordinat atau posisi Masjid Al Kautsar 
dapat diketahui dari hasil interpolasi pada 
peta topografi Jawa Barat Lembar 
37/XXXVII-I ( 23-I ) skala 1:25.000 yang 
dipublikasikan oleh Direktorat Geologi 
Bandung. Hasil Interpolasi tersebut adalah: 
 
- Posisi Lintang ( LP ) = 06 derajat, 14 

menit dan 19.24 detik (Lintang Selatan) 
- Posisi Bujur ( BP ) = 106 derajat, 49 

menit dan 45.23 detik ( Bujur Timur ) 
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Dengan didapatkannya data koordinat 
geografi tersebut diatas, maka dapat 
dihitung  Arah  Kiblat  sebagai  berikut : 

       
   

  
   

 
A  = Ctg (90 – LM) Sin (90 – LP) 
 = Ctg (68° 35’ 00.00”) x Sin (96° 14’ 19.24”) 
 = (0.39223131639 x 0.99407783200) 
 
B = Sin (BP – BM) 

 = Sin (66° 59’ 45.23”) 
 = (0.92047687202) 
 
C  = (Cos (90 – LP) Ctg (BP – BM)) 
 = (Cos (96° 14’ 19.24” x Ctg (66° 59’ 45.23”) 
 = (-0.10867043720 x 0.42455932782) 
 

Ctg AK = 0.469731022262 
AK        = 295° 09’ 39.24” ( Utara – Timur ) 

  

Jadi Arah Kblat Masjid Al Kautsar 
adalah = 295° 09’ 39.24” 

 
B. Pengukuran/Pengamatan Azimut Matahari 

Peralatan yang dipergunakan : 
 
1. Theodolit jenis Wild T-2 nomor : 

307410 (Ketelitian sampai persepuluh 
detik) 

2. Prisma Roelofs 
3. Jam tangan Seiko Quarz (bacaan 

langsung satu detik) 
4. Kalkulator Casio FX-550 (10 digit) & 

IBM Aptiva Personal Computer 
5. Peta Topografi dari Direktorat Geologi 

Bandung 
6. Almanak Matahari & Bintang 1999 dari 

Geodesi ITB 
 

Data pengukuran /pengamatan  diperoleh : 
 
Tempat Pengamatan : Masjid Al kautsar 

Dep.Perindustrian
dan perdagangan 
Jakarta selatan 

Koordinat Geografi : -06° 14’ 19.24” (LP) & 
106° 49’ 45.23” (BP) 

Tanggal Pengamatan : 12 Mei 1999 
Surveyor/Pengamat : Lasino & Surohyadi 
Supervisi : Ir. Ahmad Aqwan 

(Geodetic Engineer) 
Konsultant : Ir. H. M Ismail Akbar 

(Arsitek) 
 

Tahap Pertama : 

Waktu Sudut Horizontal 

08   18   50 121   03   07.00 

08   19   38 
08   20   30 
08   21   30 

300   58   46.00 
300   55   02.00 
120   50   56.00 

 
Waktu Sudut Vertikal 

08   18   50 
08   19   38 
08   20   30 
08   21   30 

57   14   55 
302   55   23 
303   06   35 
56   40   03 

 

Tahap Kedua : 

Waktu Sudut Horizontal 

08   25   34 
08   26   14 
08   26   51 
08   27   40 

120   38   23.00 
300   34   19.00 
300   30   24.00 
120   25   38.00 

 
Waktu Sudut Vertikal 

08   25   34 
08   26   14 
08   26   51 
08   27   40 

55   45   32 
304   22   53 
304   31   31 
55   17   27 

 

Tahap Ketiga : 

Waktu Sudut Horizontal 

08   31   00 
08   31   39 
08   32   15 
08   32   54 

120   16   42.00 
300   13   04.00 
300   08   53.60 
120   04   55.00 

 
Waktu Sudut Vertikal 

08   31   00 
08   31   39 
08   32   15 
08   32   54 

54   33   52 
305  34   28 
305   41   44 
54   08   03 

 
Bacaan horizontal ketitik Patok -1 : 

Tahap 
Pertama 

Tahap 
Kedua 

Tahap Ketiga 

000  00  03.00 
180  00  13.00 

000 00 13.00 
180 0019.00 

00000 17.00 
180 0026.00 

 
Bacaan vertikal ketitik Patok -1 : 
Kedudukan teropong biasa : 093  40  25.00 
Kedudukan teropong luar biasa : 266 1823.00 
Jumlah kedua bacaan vertikal : 3595948.00 
Salah indeks bacaan vertikal : 12”/2 = 6” 
(enam detik) 
 
C. Perhitungan Azimut Matahari 

Dari data pengukuran / pengamatan diatas 
dapat dihitung azimut matahari dari ketiga 
tahapan ( perhitungan terlampir ) dan 
diperoleh hasil sebagai berikut : 
Hitungan Azimut ke Patok-1 tahap pertama 
314°  43’  41.42” 
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Hitungan Azimut ke Patok-1 tahap kedua : 
314°   43’  46.15” 
Hitungan Azimut ke Patok-1 tahap ketiga : 
314°   43’  50.73” 
Nilai Azimut ke Patok-1 (rata-rata) : 
 314°  43’  46.10” 

D. Pembidikan Arah Kiblat 
Azimut ke Patok-1 = 314°43’46.10” 

Arah Kiblat Masjid Al Kautsar =  
295°   09’  39.24” 
Selisih =  19°  34’  06.86” 

 Pembidikan arah kiblat dengan cara 
menggeser kedudukan teropong dari arah 
Patok - 1 kekiri sebesar 19° 34’ 06.86”  
berlawanan arah jarum jam. 

 
HITUNGAN AZIMUTH MATAHARI 

METODA TINGGI MATAHARI 
 
Tahap Pertama 

 

Titik Pengamatan 

Tanggal Pengamatan 

Daerah / Area 

 

: Masjid Al Kautsar 

: 12 Mei 1999 

: Dep. Perindag 

 

Titik Acuan 

Surveyor 

Dihitung oleh 

 

: Patok-1 

: Lasino 

: Surohyadi 

Kedudukan Teropong Biasa Luar Biasa Luar Biasa Biasa 

Waktu Pengamatan 08   18   50.00 08   19   38.00 08   20   30.00 08   21   30.00 

Deklinasi Matahari (DM) 08   27   25.26 08   27   26.00 08   27   26.79 08   27   27.71 

 8.4570166667 8.4572222222 8.4574416667 8.4576972222 

     

Lintang Pengamatan (LP) -06  14   19.24 -06  14   19.24 -06  14    19.24 -06   14   19.24 

Bujur Pengamat (BP) 106  49   45.23 106  49   45.23 106  49   45.23 106   49  45.23 

     

Tinggi Ukuran 32   43   59.00 32   55   29.00  33   06   41.00 33   19   51.00 

Koreksi Refraksi ( - ) 00   01   30.10 00   01   28.90 00   01   28.90 00   01   27.80 

Koreksi Paralaks ( + ) 00   00   07.40 00   00   07.40 00   00   07.40 00   00   07.40 

     

Tinggi Matahari (TM) 32   42   36.30 32   54   07.50 33   05   19.50 33   18   30.60 

 32.710083333 32.902083333 33.088750000 33.308500000 

     

Sinus (DM) ....1 0.1470674092 0.1470709578 0.1470747462 0.1470791580 

Sinus (LP) ....2 -0.1086704372 -0.1086704372 -0.1086704372 -0.1086704372 

Sinus (TM) ....3 0.5403884074 0.5432049790 0.5459374648 0.5491468065 

Cosinus (LP) ....4 0.9940778320 0.9940778320 0.9940778320 0.9940778320 

Cosinus (TM) ....5 0.8414156934 0.8396001136 0.8378259273 0.8357259030 

    (  )  
   (     )

(     )
 

0.2460349250 0.2469379350 0.2478219304 0.2488697721 

75.756997183 75.703611364 75.651337406 75.589358795 

Azimuth Matahari (AM)  75  45   25.19  75  42   13.00  75   39   04.81 75   35   21.69 

Bacaan horizontal matahari ( - ) 121  03  07.00 300  58  46.00 300  55   02.00 120  50  56.00 

Bacaan horizontal patok-1 ( + )  00   00  03.00 180  00  13.00 180  00   13.00 00    00   03.00 

     

Azimuth ke titik patok-1 314   42   21.19 314  43  40.00 314   44   15.81 314   44   28.69 

     

Rata-rata 314   43   41.42 
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HITUNGAN AZIMUTH MATAHARI 
METODA TINGGI MATAHARI 

 
Tahap Kedua 

 

Titik Pengamatan 

Tanggal Pengamatan 

Daerah / Area 

 

 

: Masjid Al Kautsar 

: 12 Mei 1999 

: Dep. Perindag 

 

Titik Acuan 

Surveyor 

Dihitung oleh 

 

: Patok-1 

: Lasino 

: Surohyadi 

Kedudukan Teropong Biasa Luar Biasa Luar Biasa Biasa 

Waktu Pengamatan 08   25   34.00 08   26   14.00 08   2651.00 08   2740.00 

Deklinasi Matahari (DM) 08   27   31.44 08   27   32.05 08   27   32.61 08   27   33.36 

 8.4587333333 8.4589027778 8.4590583333 8.4592666667 

     

Lintang Pengamatan (LP) -06  14   19.24 -06  14   19.24 -06  14    19.24 -06   14   19.24 

Bujur Pengamat (BP) 106  49   45.23 106  49   45.23 106  49   45.23 106   49  45.23 

     

Tinggi Ukuran 34   14   22.00 342259.00  343137.00 3442 27.00 

Koreksi Refraksi ( - ) 00   01   24.60 00   01   24.60 00   01   23.40 00   01   23.50 

Koreksi Paralaks ( + ) 00   00   07.30 00   00   07.30 00   00   07.30 00   00   07.30 

     

Tinggi Matahari (TM) 34   13   04.70 342141.70 343020.80 344110.80 

 34.217972222 34.361583333 34.505777778 34.686333333 

     

Sinus (DM) ....1 0.1470970449 0.1470999700 0.1471026555 0.1471062520 

Sinus (LP) ....2 -0.1086704372 -0.1086704372 -0.1086704372 -0.1086704372 

Sinus (TM) ....3 0.5623427842 0.5644136401 0.5664893400 0.5690834026 

Cosinus (LP) ....4 0.9940778320 0.9940778320 0.9940778320 0.9940778320 

Cosinus (TM) ....5 0.8269042224 0.8254921216 0.8240690673 0.8222798069 

    (  )  
   (     )

(     )
 

0.2532910807 0.2540021676 0.2547194271 0.2556229573 

75.327652774 75.285533052 75.243039473 75.189498578 

Azimuth Matahari (AM)  75   19  39.55  75   1707.92  75   1434.94 75    11   22.19 

Bacaan horizontal matahari ( - ) 120  38  23.00 300  34 19.00 300  30   24.00 120  25  38.00 

Bacaan horizontal patok-1 ( + )  00   00  13.00 180  0019.00 180  00   19.00 00    00   13.00 

     

Azimuth ke titik patok-1 314   41   29.55 314  43  07.92 314   44   29.94 314   4557.19 

     

Rata-rata 314    43    46.15 
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HITUNGAN AZIMUTH MATAHARI 
METODA TINGGI MATAHARI 

 
Tahap Ketiga 

 

Titik Pengamatan 

Tanggal Pengamatan 

Daerah / Area 

 

 

: Masjid Al Kautsar 

: 12 Mei 1999 

: Dep. Perindag 

 

Titik Acuan 

Surveyor 

Dihitung oleh 

 

: Patok-1 

: Lasino 

: Surohyadi 

Kedudukan Teropong Biasa Luar Biasa Luar Biasa Biasa 

Waktu Pengamatan 08   3100.00 08   3139.00 08   32   15.00 08   3254.00 

Deklinasi Matahari (DM) 08   27   36.42 08   27   37.01 08   27   37.56 08   27   38.16 

 8.4601166667 8.4602805556 8.4604333333 8.460600000 

     

Lintang Pengamatan (LP) -06  14   19.24 -06  14   19.24 -06  14    19.24 -06   14   19.24 

Bujur Pengamat (BP) 106  49   45.23 106  49   45.23 106  49   45.23 106   49  45.23 

     

Tinggi Ukuran 352602.00 353434.00  354201.00 3551   24.00 

Koreksi Refraksi ( - ) 00   01   21.50 00   01   21.00 00   01   20.50 00   01   20.00 

Koreksi Paralaks ( + ) 00   00   07.20 00   00   07.20 00   00   07.20 00   00   07.20 

     

Tinggi Matahari (TM) 34   24   47.70 353320.20 34   40   47.70 3550   11.20 

 35.413250000 35.555611111 35.679916667 35.836444444 

     

Sinus (DM) ....1 0.1471209259 0.1471237552 0.1471263926 0.1471292699 

Sinus (LP) ....2 -0.1086704372 -0.1086704372 -0.1086704372 -0.1086704372 

Sinus (TM) ....3 0.5794696601 0.5814928601 0.5832565238 0.5854734545 

Cosinus (LP) ....4 0.9940778320 0.9940778320 0.9940778320 0.9940778320 

Cosinus (TM) ....5 0.8149938116 0.8135515064 0.8122880200 0.8106915777 

    (  )  
   (     )

(     )
 

0.2593194665 0.2600545593 0.2606996857 0.2615155773 

74.970314461 74.926700478 74.888416942 74.839989844 

Azimuth Matahari (AM)  745813.13  745536.12  745318.30 7450   23.96 

Bacaan horizontal matahari ( - ) 120  1642.00 300  13   04.00 300  0853.60 120  0455.00 

Bacaan horizontal patok-1 ( + )  00   00  17.00 180  00   26.00 180  00   26.00 00    00   17.00 

     

Azimuth ke titik patok-1 314   41   48.13 314  42 58.12 314   44   50.70 314   45   45.96 

     

Rata-rata 314    43    50.73 
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HITUNGAN ARAH KIBLAT MASJID AL-KAUTSAR 
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
JL. JEND. GATOT SUBROTO 52-53 JAKARTA SELATAN 

 

 
Titik Pengamatan 
Tanggal Pengamatan 
Daerah / Area 
 

 
: Masjid Al Kautsar 
: 12 Mei 1999 
: Dep. Perindag 

 
Surveyor 
Dihitung oleh 
Diperiksa oleh 

 
: Lasino 
: Surohyadi 
: Ir. Ahmad Aqwan 

    

Lintang Pengamatan (LP) -06°   14’   19.24” -06°   14’   19.24” -06°   14’   19.24” 

Bujur Pengamatan (BP) 106°   49’   45.23” 106°   49’   45.23” 106°   49’   45.23” 

    

Lintang Mekkah (LM)  21°   25’   00.00”  21°   25’   00.00”  21°   25’   00.00” 

Bujur Mekkah (BM)  39°   50’   00.00”  39°   50’   00.00”  39°   50’   00.00” 

    

Hitungan Arah Kiblat    

Ctg (90 – LM).....1  68°   35’   00.00” 68.58333333333 0.39223131639 

Sin (90 – LP).....2  96°   14’   19.24” 96.23897777778 0.99407783200 

Sin (BP – BM)....3  66°   59’   45.23” 66.99589722222 0.92047687202 

Cos (90 – LP).....4  96°   14’   19.24” 96.23867777778 -0.10867043720 

Ctg (BP – BM)....5  66°   59’   45.23” 66.99589722222 0.42455932782 

    

    (  )  
(     )

( )
 (     ) 0.469731022262 295.16090033 295°   09’   39.24” 

    

Arah Kiblat (U – T) 295°   09’   39.24” 

 
TABEL ALMANAK MATAHARI PADA BULAN MEI 1999 
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TABEL ALMANAK MATAHARI PADA BULAN APRIL 1999 

 
 

TABEL KONVERSI INTERVAL WAKTU BINTANG MENJADI INTERVAL WAKTU MATAHARI 
 

Waktu 
Bintang 

Koreksi Waktu 
Matahari 

Waktu 
Bintang 

Koreksi Waktu 
Matahari 

Waktu 
Bintang 

Koreksi Waktu 
Matahari 

j m   s m s s s 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

0   09,830 
0   19,659 
0   29,489 
0   39,318 
0   49,148 
0   58,977 
1   08,807 
1   18,636 
1   28,466 
1   38,296 
1   48,125 
1   57,955 
2   07,784 
2   17,614 
2   27,443 
2   37,273 
2   47,102 
2   56,932 
3   06,762 
3   16,591 
3   26,421 
3   36,250 
3   46,080 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

5,079 
5,242 
5,406 
5,570 
5,734 
5,896 
6,062 
6,225 
6,389 
6,553 
6,717 
6,881 
7,045 
7,208 
7,372 
7,536 
7,700 
7,864 
8,027 
8,191 
8,355 
8,519 
8,683 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

0,085 
0,087 
0,090 
0,093 
0,096 
0,098 
0,101 
0,104 
0,106 
0,109 
0,112 
0,115 
0,117 
0,120 
0,123 
0,126 
0,128 
0,131 
0,134 
0,137 
0,139 
0,142 
0,145 



JURNAL TEKNIK FTUP, VOLUME 30  NOMOR 3 OKTOBER 2017   151 

Waktu 
Bintang 

Koreksi Waktu 
Matahari 

Waktu 
Bintang 

Koreksi Waktu 
Matahari 

Waktu 
Bintang 

Koreksi Waktu 
Matahari 

j m   s m s s s 
24 3   55,909 54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 

8,847 
9,010 
9,174 
9,338 
9,502 
9,666 
9,830 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

0,147 
0,150 
0,153 
0,156 
0,158 
0,161 
0,164 

 
TABEL KONVERSI DERAJAT MENJADI WAKTU 

° h m ° h m “ s “ s 
 m s  m s 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

04 
08 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
00 
04 
08 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
00 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

04 
08 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
00 
04 
08 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
00 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0,07 
0,13 
0,20 
0,27 
0,33 
0,40 
0,47 
0,53 
0,60 
0,67 
0,73 
0,80 
0,87 
0,93 
1,00 
1,07 
1,13 
1,20 
1,27 
1,33 
1,40 
1,47 
1,53 
1,60 
1,67 
1,73 
1,80 
1,87 
1,93 
2,00 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

2,07 
2,13 
2,20 
2,27 
2,33 
2,40 
2,47 
2,53 
2,60 
2,67 
2,73 
2,80 
2,87 
2,93 
3,00 
3,07 
3,13 
3,20 
3,27 
3,33 
3,40 
3,47 
3,53 
3,60 
3,67 
3,73 
3,80 
3,87 
3,93 
4,00 

 
TABEL FAKTOR KORELASI TEMPERATUR UNTUK KOREKSI REFRAKSI 
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TABEL KOREKSI PARALAK 

 
       Kesimpulan : 

1.  Arah  kiblat dari  Masjid Al - Kautsar 
yang ada ( sebelum direnovasi ) 
ternyata salah 

2.  Penyimpangan dari arah  Kiblat  
yang  seharusnya cukup  besar, 
hampir 20  derajat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         PENGUKURAN  KETEPATAN  ARAH  KIBLAT DIHADIRI PARA AHLI  DAN  SAKSI - SAKSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         RANCANGAN  BLOK  BANGUNAN  SEBAGIAN  SESUAI  ARAH KIBLAT SEBAGIAN TETAP 
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UJI EKSPERIMEN PENGARUH KEAUSAN BANTALAN 
TERHADAP GETARAN CRANKSHAFT PADA MOTOR 

SINGLE CYLINDER 
 

Yuhani Djaja 
1) 

, M.Rusdy Hatuwe 
2) 

Dosen Teknik Mesin UPN “Veteran” Jakarta
1) 2) 

Jl.RS.Fatmawati no 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 
 
 

Abstract 
 

The vibration caused by the engine rotation must be within specified limits. A mechanism that is 
unbalanced or unstable will lead to noise, material fatigue and wear. Problems that have been 
encountered are bearing wear resulting in an imbalance round correlated directly with the resulting 
vibrations. The purpose of this study was to reduce engine vibration that occurs in order to maintain 
the performance of the motor as well as the prevention of unplanned downtime nature. Prevention 
"malfunction" will avoid the effects on other components of diesel engines, especially against 
disorders caused by wear compression ball bearing is to reduce the mass balancer so that the rest 
of the unbalanced force can be derived siginifkan. 
 
Keywords : Wear, Vibration, Crankshaft. 
 

Abstrak 
 

Getaran yang ditimbulkan oleh putaran mesin harus dalam batas yang ditentukan. Suatu 
mekanisme yang tidak seimbang atau tidak stabil akan mengakibatkan kebisingan, kelelahan 
material dan keausan. Permasalahan yang selama ini dihadapi adalah keausan bantalan 
mengakibatkan ketidakseimbangan putaran yang berkorelasi langsung dengan getaran yang 
ditimbulkannya. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengurangi getaran yang terjadi pada engine 
guna mempertahankan unjuk kerja motor sekaligus sebagai pencegahan terhadap downtime yang 
bersifat unplanned. Pencegahan “kegagalan fungsi” akan menghindariefeknya terhadap komponen 
diesel engine lainnya, terutama terhadap gangguan kompresi yang disebabkan oleh keausan ball 
bearing yaitu dengan mengurangi massa penyeimbang sehingga gaya sisa tak seimbang dapat 
diturunkan secara siginifkan. 
 
Kata  Kunci  : Poros Engkol , getaran , Aus. 
 

PENDAHULUAN 
 

Motor bakar adalah salah satu alat konversi 
energy yang berfungsi  untuk mengubah 
energi  kimia bahan bakar  menjadi energi  
kinetik. Dalam tulisan ini motor bakar satu 
silinder dipilih untuk menjadi objek  penelitian. 
Dimana motor ini dirancang untuk mencapai 
kecepatan tinggi. Sebuah motor pada kondisi 
kecepatan tinggi tentunya harus memenuhi 
persyaratan yang ketat agar layak digunakan , 
Salah satunya adalah motor harus stabil pada 
putaran tinggi, artinya getaran yang 
ditimbulkan oleh putaran mesin harus dalam 
batas yang ditentukan. Suatu mekanisme 
yang tidak seimbang atau tidak stabil akan 
mengakibatkan kebisingan, getaran, 
tegangan- tegangan akibat getaran, keausan 

dan terlepasnya sambungan-sambungan 
akibat getaran dan keausan.  
 
Permasalahan yang selama ini dihadapi 
adalah penggantian bantalan setelah 
mengalami kegagalan yang berdampak pada 
unplanned downtime yang disebabkan oleh 
gaya goyang yang berlebihan karena 
ketidakseimbangan putaran yang besar.  
Penelitian ini dibatasi pada pengujian 
pengaturan besaran balancing mass pada 
crankshat guna menurunkan getaran engine. 
Tujuan penelitian ini adalah  untuk 
meningkatkan unjuk kerja motor sekaligus 
sebagai pencegahan terhadap downtime yang 
bersifat unplanned. 
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TINJAUAN  PUSTAKA 
 

Konsep Keausan dan Kegagalan Bantalan 
Gelinding 
Pada bantalan gelinding terjadi gesekan 
gelinding antara bagian yang berputar dengan 
yang diam  melalui elemen gelinding  seperti 
bola (peluru), rol atau rol jarum atau rol bulat. 
Bantalan gelinding lebih cocok untuk beban 
kecil. Putaran pada bantalan gelinding 
dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul 
pada elemen gelinding tersebut. Apabila 
ditinjau dari segi biaya, bantalan gelinding 
lebih mahal dari bantalan luncur. 
Kelebihannya adalah Keausan dan panas 
yang ditimbulkan berkurang, gesekan yang 
terjadi relatif konstan, pemakaian pelumas 
minimum, ukuran lebarnya kecil, mudah 
penggantiannya dan ukurannya sudah 
distandarisasikan sehingga mudah 
mendapatkan dimana  saja. Sementara 
kekurangannya adalah untuk beban kejut 
(getaran karena ketidakseimbangan 
komponen mesin) bearing lebih cepat rusak, 
lebih sensitive terhadap debu dan 
kelembaban. 
 
Gaya Goncang (Shaking Forces) 
Motor bakar adalah salah satu alat konversi 
energy yang berfungsi  untuk mengubah 
energi  kimia bahan bakar  menjadi energi  
kinetik. Motor  dirancang untuk mencapai 
putaran tertentu. Sebuah motor pada kondisi 
putaran tersebut tentunya harus memenuhi 
persyaratan yang ketat agar layak digunakan, 
Salah satunya adalah motor harus stabil, 
artinya getaran yang ditimbulkan oleh putaran 
mesin harus dalam batas yang ditentukan. 
Suatu mekanisme yang tidak seimbang atau 
tidak stabil akan mengakibatkan kebisingan, 
getaran, tegangan- tegangan akibat getaran, 
keausan dan terlepasnya sambungan-
sambungan, tegangan-tegangan akibat 
getaran, keausan dan terlepasnya 
sambungan-sambungan akibat getaran dan 
keausan. 
 
Kekuatan komponen-komponen motor bakar 
adalah penting untuk menghitung besar gaya 
- gaya dan momen yang bekerja pada setiap 
komponen. Motor bakar sebagai salah satu 
contoh dari mekanisme engkol peluncur, 
mempunyai komponen-komponen kritis 
seperti bantalan (bearing) dan pena (pin). Hal 
ini  disebabkan oleh terkonsentrasinya gaya- 
gaya pada elemen ini. Dalam mekanisme 
yang beroperasi pada putaran tertentui, besar 
gaya-gaya yang timbul akibat adanya 

percepatan massa komponen akan lebih 
besar dibandingkan gaya – gaya statis yang 
bekerja pada komponen mesin itu sendiri 
[Reinholtz hal.395). 
 
Umur Ball Bearing 
Jika bantalan dipasang dan dioperasikan 
dalam keadaan tetap bersih (bebas dari abu 
dan kotoran), pelumasan yang sesuai 
dilumasi serta dioperasikan pada suhu yang 
sesuai, maka kegagalan lelah logam adalah 
satu–satunya penyebab kegagalan. 
 
Parameter yang menentukan umur bantalan 
secara umum adalah Jumlah putaran dari 
cincin bagian dalam sampai pada kemunculan 
bukti awal terjadinya lelah dan Jumlah jam 
yang digunakan pada kecepatan sudut 
standar  hingga muncul bukti awal terjadinya 
kelelahan. 
 
Umur didefinisikan sebagai jumlah putaran  
(atau jam pada keadaan konstan) total dari 
pengoperasian bantalan  sampai kriteria 
kegagalan terjadi. 
 
Umur efektif  (rating life) dari sekumpulan 
bantalan bola didefinisikan sebagai jumlah 
putaran (atau jam pada kecepatan konstan) 
dimana 90 % dari sekumpulan bantalan akan 
mencapai atau melampaui kondisi sebelum 
terjadi kegagalan.Istilah umur minimum 
(minimum life)  umur L10 dan umur B10 juga 
digunakan sebagai sinonim dari umur  efektif. 
Sedangkan umur median (median life) adalah 
persen kelima puluh dari sekumpulan 
bantalan. Istilah umur rata-rata (average life ) 
digunakan sebagai sinonim dari umur median. 
Pada sejumlah bantalan yang diuji umur 
median antara 4-5 kali dari L10. Umur bantalan 
sesuai katalog bantalan PYH   dihitung 
dengan rumus 1 
 

     (
     

 
) (
  
 
)
 

         (   ) 

 
Keterangan 
Lh10    = Basic rating life (Jam) 
Cr        = Basic dynamic load rating (N) 
n       = RPM. (revolutions per minute) 
L10h    = Basic rating life in operating hours 
P      = Equivalent load (N) 
 
Standar bantalan harus memiliki nilai Co yang 
lebih besar atau sama dengan yang 
diperlukan.  
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A. Perhitungan berdasarkan Dynamic load 
rating, 

     
     

  
           ( ) 

 
Harga P ditentukan sesuai standar 
bantalan dimana P dipilih sama dengan  

 Fr (P=Fr) jika P<Fr. 
 
B. Perhitungan berdasarkan Static load 

rating, 

      
   
  
            (   ) 

 
Harga Po ditentuk an sesuai standar 
bantalan dimana Po dipilih sama dengan Fr 
(Po=Fr) jika Po<Fr. Untuk deep groove 
ball bearing, Fa tidak boleh lebih dari 0.15 
Co. 
 
Dimana: 
Creq = Dynamic load rating yang 

diperlukan (kN) 
CO req  = Static load rating yang diperlukan 

(kN) 
Fa  = Gaya aksial (kN) 
Fr           = Gaya radial (kN) 
P = Beban dinamis ekivalen (kN) 
Po  = Beban statis ekivalen (kN) 
Sreq  = Faktor keamanan beban dinamis  
fT        = Faktor temperature  

 
Analisis Sinyal Getaran 
Analisis Sinyal Getaran dan Identifikasi 
Penyebab Getaran; Kecenderungan (trend) 
getaran nilai acuan (baseline) dan standar 
pada mesin yang beroperasi dalam kondisi 
paling baik sekalipun pemantauan sinyal 
getaran akan memunculkan amplitude 
meskipun berada pada tingkat getaran yang 
dapat diterima. Suatu perubahan adalah 
dampak yang wajar dan adanya perubahan 
kondisi operasi misalnya perubahan suhu, 
perubahan beban, keausan dan fluktuasidari 
lingkungan mesin. Dan pada saat amplitude 
berada diatas baselinemaka trend perlu 
dicermati  agar tetap secara kontinu menguji 
kebutuhan potensial terhadap : 
a. Adanya perubahan kondisi operasi mesin 

yang sementara 
b. Penjadwalan dini terhadap tindakan 

perbaikan 
c. Penghentian  segera operasi mesin oleh 

karena adanya kenaikan yang signifikan 
dari amplitude getaran mesin. 

 
 
 

Perhitungan Realibilitas  (Keandalan) 
Reliabilitas (Keandalan) adalah suatu ukuran 
kemungkinan lamanya suatu komponen atau 
sistem berfungsi sesuai dengan yang 
diharapkan. Secara umum, ukuran reliabilitas 
ada dua yaitu Mean Time Between Failure 
(MTBF), yaitu total waktu operasi per jumlah 
kegagalan dan Failure rate atau Laju 
kegagalan, yaitu total waktu operasi per 
jumlah kegagalan. Singkatnya, reliabilitas 
merupakan kemampuan suatu komponen 
yang secara konsisten bekerja sesuai dengan 
spesifikasinya.Jadi suatu komponen 
dikatakan reliabel bilamana komponen 
tersebut bebas dari kegagalan. 
 
 

METODOLOGI  PENELITIAN 
 

Rancangan Penelitian 
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada 
penelitian ini adalah untuk menentukan 
hubungan antara batas jam operasi dan batas 
keausan ball bearing maksimum yang 
ditetapkan pembuatnya. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu  melalui mekanisme 
pengujian eksperimental pada Diesel engine 
Yanmar 15 HP, 1700 RPM dengan 
menggunakan 3 spesimen yang telah 
divalidasi dilaboratorium Teknik Mesin UPN 
Veteran Jakarta.. Dari data tersebut akan 
diperoleh suatu distribusi tertentu yang 
memberikan gambaran distribusi 
lajukeausan.Selanjutnya dapat diketahui 
fungsi densitasprobabilitas (fungsi kepadatan) 
atau fungsi distribusi probabilitas sehingga 
dapat ditetapkan tingkat keandalan ball 
bearing sesuai dengan karakteristik 
operasinya. Menyangkut  tahapan penelitian 
ini secara rinci yaitu seperti pada gambar 
1.dan gambar 2.Dalam penelitian ini, data uji 
keausan yang dipergunakan adalah data 
untuk jam operasi 100 jam, 200 jam, 300 jam, 
400 jam dan 500 jam dan dikonversi terlebih 
dahulu ke dalam fungsi linier untuk 
mendapatkan ambang batas keausan 
masing-masing spesimen. Untuk 
mendapatkan jam operasi yang andal 
walaupun hanya menggunakan tiga 
spesimen, maka selanjutnya ketiga data 
ambang batas tersebut diproses dengan 
pendekatan distribusi Weibull.  
 
Untuk mencapai tujuan penelitian, kegiatan 
penelitian dibagi menjadi dua tahapan 
sebagai berikut: 
a. Tahap awal 
    1. Persiapan spesimen. 
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    2. Identifikasi spesifikasi ball bearing 
    3. Identifikasi batas operasi ball bearing 
    4. Persiapan Instrumen/mesin uji 
 

 
 

Gambar 1 Tahapan pengujian secara umum 
 

 
 

Gambar 2.  Tahapan pengujian secara  
spesifik 

 

b. Pengujian 
   1. Uji getaran pada batas ambang keausan 
   2. Uji Keausan ball bearing 
 
Batasan Operasi 
Data batasan operasi yang dimaksudkan 
pada penelitian ini adalah yang berhubungan 

langsung dengan parameter pemilihan 
specimen bearing sebagaimana terlihat pada 
tabel 1. 
 
 

Tabel  1. Parameter batasan operasi 
Diesel engine Generator 

Mesin las 

 
Daya, 
HP 

 
Putaran 
stationer, 
RPM 

 
Torsi 
maksimum, 
kgf-cm 

 
Temperatur 
operas, 

o
C 

 
Daya 
output, 
kW 

 
Operasi 
intermitent, 
jam/hari 
 

 
15 

 
1700 

 
880 

 
80-100 

 
5,75 

 
8 
 

 
Persiapan Spesimen 
Spesimen  Ball bearing yang dipergunakan 
dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan 
kondisi       dan batasan operasi, secara 
umum mengacu pada diameter dudukan  
crankshaft dan diameter lubang case engine 
seperti pada tabel 2. berikut ini. 
 

Tabel 2. Atribut dan nilai SKF Radial ball 
bearing 

 
Atributtes 

 
Values 

Bore Dia (d) 45 mm 

Outer Dia (D) 100 mm 

Width (B) 25 mm 

Ball Qty 8 

Ball Dia (Dw) 17.463 mm 

Contact angel 0 degree 

 
 

 PEMBAHASAN 
 

Beban Ekivalen Bantalan 
Beban bantalan ditentukan berdasarkan 
beban yang diteruskan dari poros engkol yang 
dihasilkan oleh tekanan pembakaran didalam 
ruang bakar engine sesuai dengan spesifikasi 
motor diesel yang digunakan seperti pada 
tabel 3. 
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Tabel 3  Parameter beban bantalan 
 

 
Gambar 3.. Diagram Pembebanan pada Crank shaft 

 

Reaksi di B=Beban vertical dan horisontal murni yang diterima oleh Radial ball bearing 
sebesar:  

RBV=Fr=(FL1+W1L3+W2L4))/L2 dan RBH=FtL4/L2 

Beban radial murni yang dipikul oleh radial ball bearing, Fr=(RBV
2
+RBH

2
) 

 
Gambar . 4. Gaya resultan radial yang bekerja pada ball bearing 
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Gaya-Gaya yang bekerja pada crank dari 
hasil pembakaran: 
A. Gaya yang bekerja pada posisi piston di 

titik mati atas (TMA) yang merupakan gaya 
maksimum yang dihasilkan oleh engine. 
Berdasarkan tabel 11 dan mengacu pada 
gambar 26, maka gaya ini besarnya 

adalah F = (/4) Ds
2
p = (3.14/4) x 7.5

2 
x 

15.25 = 674 kg = 6629 N ditambah dengan 
berat crank shaft 4 kg menjadi 678 kg 
(6651N) yang bekerja pada arah radial 
vertical terhadap kedua bearing (bearing A 
dan B). 

B. Gaya yang berkerja crank pada sudut 18
o
 

dari pusat TMA yang menghasilkan torsi 
maksimum. Berdasarkan rumus. dan tabel 
3. diperoleh sudut connecting rod, 

sebesar,  = arc sin (R sin /L) = arc sin 
(0.5 x 7.7 x sin 18

o
/12.75) = 5.24

o
. Gaya 

dorong yang dihasilkan oleh connecting 

rod (gambar 26) adalah Fc = (/4) x Ds
2
pe/ 

cos  = (3.14/4) x 7.5
2 
x 12.8 = 567.7 kg = 

5568.8N. Gaya ini adalah gaya yang 
menghasilkan gaya radial terhadap kedua 
bearing dan gaya tangensial untuk 
transmisi daya terpakai dan besarnya 

berturut-turut adalah Fr= cos (+)= 5568.8 
cos (18+5.24)= 5113 N dan Ft=Fc sin 

(+)=5568.8 sin (18+5.24)= 2206 N. Gaya 
tangsensial ini adalah untuk mengatasi 
seluruh beban putar dan yang akan 
diterima oleh pulley yang digerakkan 
hanya sebesar daya yang diperlukan oleh 
generator. 

 
Berdasarkan pada tabel 3.dan gambar 4. 
diperoleh gaya dorong pada connecting rod 
yang sama dengan beban makimum yang 
diterima oleh piston yaitu sebesar 6629 N dan 

beban horizontal yang ditransmisikan oleh 
pulley Ft=Ptransmisi/Vtransmisi=5750/11.3=508 N, 
sehingga  beban vertical maksimum dan 
beban horizontal transmisi yang  diterima oleh 
Radial ball bearing adalah beban radial murni 
dimana untuk putaran bantalan lebih besar 
dari 10 RPM (sub bab 2.10) sehingga harus 
mengacu pada Dynamic load rating, maka 
rumus 2.10 untuk “cincin dalam yang 
berputar” dan bantalan tunggal dengan 
Fa/V.Fr<e dimana factor V=1 dapat 
disederhanakan menjadi Pr=Fr. Berdasarkan 
rumus pada tabel 4.1. diatas, dimana RBV = ( 
6651 x 51 + 142.2 x 108 + 34.32 x 245) /108 = 
3350.4 N = 3.35 kN dan RBH =508 x 245 /108 
= 1152.4 N=1.15 kN, maka  diperoleh 
Fr=Pr=3541 N = 3.54 kN yang bekerja pada 

=arc tan RBV/RBH=71
o
 atau pada sudut 

crank, =(270+71)=341
o
. 

 
Gaya Penyeimbang 
Hasil pengukuran terhadap parameter gaya 
goncang adalah seperti pada tabel 4. berikut 
ini, 

 
Tabel. 4. Data pengukuran parameter gaya 

goncang 

m1 
(kg) 

m 
(kg) 

r2  
(m) 

b 
(m) 

Mc 

(kg) 
N 

(RPM) 

1.75 1.295 0.0385 0.05 2 1700 

 
Berdasarkan rumus 2.3.diperoleh c= 
0.65436494 yaitu memenuhi harga diantara ½ 
s.d 2/3.    Selanjutnya dengan menggunakan 

rumus 2.4.untuk sembarang harga   (derajat) 
di peroleh gaya residual unbalance, GRU (N) 
seperti pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Hasil perhitungan Gaya sisa tak seimbang (GRU) 

 

 GRU  GRU  GRU  GRU  GRU  GRU 

0 547 20 624 40 786 60 937 80 1023 100 1023 

1 547 21 631 41 794 61 943 81 1026 101 1021 

120 937 140 786 160 624 180 547 200 624 220 786 

259 1021 279 1026 299 943 319 794 339 631 359 547 

 
Dimana GRU maksimum 1034.8 N (1035 N) 
pada 270

o
.dan minimum 546.6 N (547 N) 

pada 180
o
 dengan rata-rata 809.6 N (810 N). 

Dengan menggunakan rumus yang sama dan 
untuk mengurangi gaya goncang ternyata 
gaya sisa tersebut masih dapat diturunkan 
(yang terbaik) yaitu dengan mengurangi Mc 
hingga sebesar 1.85 kg dengan c=0.5 

sehingga GRU manjadi maksimum 790.7 N 
pada susdut crank 270

o
 dan minimum  784.5 

N pada sudut crank 180
o
 dengan rata-rata 

790.7 N. 
 
Validasi dan Pemilihan Spesimen Bantalan 
Sesuai dengan pemakaian bantalan untuk 
beban 4.56 kN  dan operasi selama 8 jam 
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secara intermittent. Sesuai dengan rumus , 
maka untuk putaran 1700 rpm pada 
temperature operasi80

o
C-100

o
C, sehingga 

bantalan kering radial yang sesuai 
berdasarkan tabel untuk 8 jam/hari dengan 
factor keamanan dinamis Sreq=10 (tabel 6, 7 
dan 8 ) untuk T=80

o
-100

o
C diperoleh harga 

fT=1. 
 

Tabel 6 .Faktor keamanan dinamis 

 
 

Tabel 7. Faktor temperatur operasi 

 
 
Oleh karena beban radial murni Fr=3.54 kN 
sehingga Creq=10x3.54/1=35.4 kN. Harga Creq 

harus lebih kecil atau sama dengan C. Untuk 
bantalan yang memiliki nilai C yang berada 
dibawah 55.3 kN sangat memungkinkan 
penggunaan varian 6309 VA (juga karena 
disesuaikan dengan kebutuhan ukuran 
“diameter dalam” bantalan, lampiran 1). 
Sebagaimana ditunjukan oleh tabel 16. 
 

Tabel 8. Dimensi, harga C dan varian 
bantalan 

 
Sehubungan dengan bantalan yang gagal 
tidak lagi dapat dikonfirmasi nilai dari 
clearance minimumnya, namun untuk 
keperluan pengujian ini dalam hal pemilihan 
spesimen yang sesuai dengan operasi  
dimana pemilihan Clearance akan 

disesuaikan dengan diagram pada gambar 
14. Dengan demikian untuk T hingga 
100

o
Cdiperlukan C3 clearance. Kapabilitas 

putaran bantalan juga harus diperiksa yaitu 
berdasarkan rumus diameter rata-rata 
dm=72,5 mm dari diagram gambar 14  maka 
putaran dapat digunakan 100% untuk 
clearance C3, maka batas ndm =ndm/factor 

penurunan = 1700x72.1/1=123250120000 
mm/menit dimana batas ndm yang sesuai 
adalah pada tabel 18 dan merujuk pada 
gambar 15, maka varian yang digunakan 
adalah VA267 dengan ndm limiting = 12000 
mm/menit. Dengan demikian pilihannya 
adalah 6309VA237 atau 6309VA267 untuk 
spesimen, digunakan adalah varian VA267. 
 

Tabel. 9. Batas keausan radial minimum 90 
mikron dan maksimum 272 mikron 

 
 

 
Gambar 5. Batas putaran yang dibolehkan 

sebesar 2700 RPM 
 

 
Gambar 6. Varian bantalan digunakan 

(VA267) 
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Umur  Empirik 
Salah satu metode penggantian bantalan 
secara praktis untuk bantalan operasi  Inner 
rotating ring  yaitu dengan menggunakan 
rumus. Sedangkan untuk keperluan pengujian 
ini, data tersebut berguna sebagai data 
pembanding.Dalam hal ini untuk  Cr=55.3 
kN=55300 N ,  P=3.54 kN=3540 N   diperoleh 
L10h= 37374 jam 
 
Pengukuran Spesimen 
Berdasarkan  hasil  validasi  bantalan  maka  
spesimen  yang  digunakan yang sesuai 
adalah data spesifikasi bantalan tersebut 
seperti terlihat pada tabel 10. 
 

Tabel. 10. Data bantalan kriteria operasi 
(6309VA267) 

 
Pengukuran dimensi dan internal radial 
clearance (CIR): 
Pada pengujian ini menggunakan 3 spesimen 
dengan hasil pengukuran sebelum dan 
sesudah pengujian 500 jam seperti pada 
Tabel 11. 
 

Tabel. 11. Dimensi spesimen 

 

Validasi Kondisi Motor Diesel 
Untuk memastikan bahwa kegagalan bantalan 
bukan merupakan akumulasi dari getaran 
yang ditimbulkan oleh motornya, maka 
pengkuran getaran juga dilakukan terhadap 
getaran yang ditimbulkan oleh mesin 
khususnya perhatian diarahkan pada bagian 
yang terpasang ball bearing (titik DE). Hasil 
pengukuran overall velocity dalam zero-pick 
sebagaimana lampiran 2 halaman 2 untuk 
kecepatan horizontal sebesar 63.21 mm/s 
(44.69 mm/s RMS) dan vertical 34.54 mm/s 
(25.13 mm/s RMS), dan berdasarkan standar 
getaran cartepillar IDS 73.1, dimana masih 
dibolehkan diatas  25 mm/s RMS atau dalam 
0-pick adalah diatas 35.36 mm/s 
(25/(0.5x2^0.5)). Sedangkan untuk hasil 
pengukuran Spectrum velocity DE horizontal 
(lampiran 2 halaman 3) dimana spectrum 
tertinggi pada frekuensi 21.49cpm pada 
ampitudo 45.59 mm/s (32.24 mm/s RMS) 
pada 1xN  Spectrum velocity padaDE-vertical, 
spectrum tertinggi pada 1xN yaitu 22.31 mm/s 
(15.78 mm/s RMS). Untuk mengetahui kondisi 
getaran mesin, dimana dengan menggunakan 
gambar 2.7c (dalam g RMS). maka untuk 
horizontal overall velocity, vertical 
overallvelocity, horizontal spectrum velocity,  
vertical spectrum velocity  dalam g RMS 
secara berturut-turut diperoleh 1.023g,  0.58g, 
0.74g dan 0.36 g. Mengacu pada gambar .7. 
maka efek getaran engine terhadap bantalan 
masih aman.  
 

 
Gambar 7. Validasi getaran engine 

 

 
Gambar 8. Kondisi BPFO pada batas 

keusan radial 272 mikron 

Simbol Deskripsi Metrik Toleransi 

D Diameter dalam 45 mm +21 m 

D Diameter luar  100 mm -10  m 

B Lebar 25 mm  

C Kapasitas nominal 
dinamis spesfik 

55,3 kN  

Co Kapasitas statis 
dinamis spesfik 

31,5 kN  

N Putaran 
maksimum  

1700 
rpm 

 

Cir Kelonggaran 
internal  arah 
radial 

Min 90 

m 

 

Maks. 

272 m 
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Validasi Getaran Pada Batas Keausan 
Untuk memastikan bahwa batas keusan 
bantalan sebesar 272 mikron, maka dilakukan 
pengampelasan terhadap 8 bola bantalan dan 
alurnya hingga batas 272 mikron kemudian 
kembali dipasang lalu diuji dengan pengukur 
getaran. Hasil pengukuran pada spectrum 
enveloping bearing (lampiran 2 halaman 3), 
dimana pada DE-horizontal terlihat lonjakan 
percepatan pada FTF maksimum sekitar 1g 
(0-pick) atau 0.707g RMS pada 1xN dan 
BPFO sekitar 2.2g (0-pick) atau 1.56g RMS 
pada 2xN. Sedangkan pengukuran shock 
pulse/layak atau tak layak(lampiran 2 
halaman 4) terjadi lonjakan sekitar 34 dBn 
(warning 25dBndan alarm/penggantian 35 
dBn-lampiran 2. halaman 8).Demikian pula 
time signal bearing pada sekitar 17 detik 
terjadi lonjakan percepatan sekitar 45 
m/s

2
.Sedangkan pengukuran pada DE-vertikal 

masih dibawah hasil pengukuran pada DE-
Horisontal.Dengan demikian batas 
kelonggaran radial yang ditetapkan oleh 
standar SKF sebesar 272 mikron adalah valid. 
 

 
Gambar 9. Kondisi kelayakan bearing 
pada batas keausan radial 272 mikron 

 

Gambar 10. Kondisi Kerusakan bearing 
pada batas keausan 272 mikron 

 

Uji Keausan 
Berdasarkan rumus, maka prediksi hubungan 
linieritas antara jam operasi dan perubahan 
keausan hingga batas ambang 272 mikron 
masing-masing spesimen  
 

 
Gambar 11. Fungsi linier SP1 

 
Gambar 12. Fungsi linier SP2 

 

 
Gambar 13. Fungsi linier SP3 

 
Prediksi Kegagalan 
Berdasarkan tabel, maka hubungan 
regresi.ln(Kegagalan) versus   ln(ln(1/(1-Mean 
Ranks))) seperti terlihat pada tabel 11. dan 
tabel 12. selanjutnya shape parameter,           

 = 24.5 dan scale parameter, = 36969.9 
(tabel 3) dapat ditentukan yang merupakan 
parameter distribusi weibull. 
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Tabel 12.ln(Kegagalan) versus ln(ln(1/(1-Mean Ranks))) 
 

 

 
Gambar 14.  Fungsi linier Ambang batas keausan  

 
Tabel 13 .Regresi  ambang batas keausan 

 
 

Mengacu pada rumus , maka Reliabilitas dan 
laju  kegagalanradial ball bearing sebagai 
fungsi jam operasi dapat ditentukan  seperti 
pada tabel 15. dimana deteorisasi terjadi 

mulai pada jam opersi 15000  jam.  
Selanjutnya laju kegagalan terus meningkat 
seiring dengan akumulasi dari keausan yang 
terjadi. 

 
 

y = 24,664x - 259,43 
R² = 0,9924 

-2
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-0,5

0

0,5

1
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-M
R

))
) 

ln(kegagalan) 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,99618164

R Square 0,99237786

Adjusted R Square 0,98475571

Standard Error 0,119253

Observations 3

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,85156348 1,851563 130,1967 0,055650867

Residual 1 0,014221279 0,014221

Total 2 1,865784759

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -259,4303 22,69624974 -11,4305 0,055553 -547,813495 28,952897 -547,81349 28,9528971

X Variable 1 24,6642772 2,161565578 11,41038 0,055651 -2,80101763 52,129572 -2,8010176 52,1295719

Shape parameter, =:24,6642771578168 (Coeficient of ln(Kegagalan))

Characteristic Life ,  = 36992.24193 (Exp(-Coef. Of Intercept/Coef. Of ln(kegagalan))
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Tabel 14 .Prediksi  batas jam operasi 

Jam Operasi 
f  

(Fungsi Densitas) 
Survival 

Probability, % 
Reliability. % 

Hazard rate (Laju 
kegagalan), % 

0 0 0 100 0 

1000 5,197E-41 2,1071E-37 100 5,197E-39 

15000 3,52454E-13 2,14351E-08 99,99999998 3,52454E-11 

31000 1,00506E-05 1,271355357 98,72864464 0,001018003 

32000 2,09836E-05 2,760927895 97,2390721 0,002157938 

33000 4,21032E-05 5,805121221 94,19487878 0,004469793 

 

 
Gambar 15.  Kurva Jam operasi vs Laju 

kegagalan 
 

 
Gambar 16.  Kurva jam operasi vs Keandalan  

 
Penggantian Bantalan 
Mengacu pada tabel 14, gambar 15 dan 
gambar  16. terlihat bahwa peningkatan laju 
kegagalan sebesar 0.001 % dan penurunan 
keandalan dari 100% menjadi sebesar 
98,73%adalah signifikan terjadi dimulai pada 
jam operasi 31000 jam jauh dibawah 
perhitungan umur empirik 37374 jam. Namun 
untuk keamanan operasi penggantian 
bantalan selayaknya dilakukan pada 31000 
jam mengingat terkonfirmasi pada pengujian 
getaran ketika ball bearing diperlakukan 
hingga batas ambang keausan 272 mikron 
telah menghasilkan getaran warning.. 
 
 

KESIMPULAN   DAN  SARAN. 
 

Kesimpulan 
a. Umur ball bearing dipengaruhi oleh tiga 

parameter utama yaitu; beban,putaran 
dan temperature. Untuk diesel engine 

stationer, dua parameter awal dapat 
terjaga namun temperatur operasi 
melewati batas ambang sangat berperan 
dalam menentukan penurunan umur 
bantalan karena berhubungan langsung 
dengan perubahan clearance ketika 
dioperasikan.Sehingga untuk bantalan 
yang diteliti dengan temperature operasi 
maksimum 100

o
C memerlukan initial 

clearance 90 mikron dengan batas 
ambang keausan (final clearance) 272 
mikron. 

b. Penurunan reliabilitas 99.99%dan 
peningkatan laju kegagalan 3,5x10

-11
% 

radial ball bearing sebagai fungsi jam 
operasi dimana deteorisasi mulai terjadi 
yaitu pada jam opersi 15000 jam, dan 
berikutnya laju kegagalanterus 
meningkat seiring dengan akumulasi dari 
keasan yang terjadi. Pada reliabilitas 
98.73 % atau laju kegagalan 0.001% 
merupakan awalakumulasi peningkatan 
laju kegagalan yaitu terjadi pada 31000 
jam operasi. Untuk mempertahanakan 
umur andal dan antisipasi akumulasi laju 
kegagalan bantalan maka penggantian 
sebaiknya dilakukan pada jam operasi 
31000 jam. Walaupun penggantian 
bantalan pada operasi 31000 jam jauh 
dibawah umur empirik pada 37374 jam, 
namun dapat diterima oleh karena 
perhitungan umur empirik mengacu pada 
sepuluh persen populasi bearing yang 
tidak akan mencapai  batas umur yang 
ditentukan disamping itu umur empirik 
mengacu pada asumsi bahwa komponen 
lainnya beroperasi normal. 

 
Saran 
a. Untuk menjamin validitas penggantian 

pada operasi 31000 jam, 
makatemperature pendinginan engine 
harus mampu dijaga dibawah 125

o
C. 

b. Munculnya beban aksial harus benar-
benar terjaga agar tidak mempengaruhi 
hasil   perhitungan. Namun bila menjadi 
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tuntutan operasi, maka harus dilakukan 
perhitungan ulang. 

c. Ikatan pondasi harus benar-benar 
mampu meredam getaran engine 
disamping level datar harus terjaga 
dengan baik. 

d. Ketika penggantian radial ball bearing 
harus disertai dengan penggantian    
pasangannya (radial roll bearing). 

e. Untuk mengurangi efek getaran yang 
ditimbulkan oleh gaya goncang (shaking 
force), maka sebaiknya berat massa 
penyeimbang diturunkan dari 2 kg 
menjadi 1.85 kg. 
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Abstrak 

 
Baja karbon rendah (mild steel) adalah material yang banyak digunakan dalam konstruksi mesin, 
karena memiliki sifat yang ulet mudah di bentuk, kuat maupun mampu keras serta memiliki 
weldability yang baik. Dalam pengelasan baja karbon rendah selalu diberikan informasi batas atas 
dan batas bawah dalam menetukan arus. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan arus yang 
tepat digunakan dalam proses MMAW dengan elektroda E 7018 pada Baja st 42 dengan 
berdasarkan beberapa hasil pengujian mekanik yang akan dilakukan.  
Jenis kampuh yang digunakan adalah kampuh X, penyiapan bahan dengan menggunakan mesin 
sekrap sehingga persiapan spesimen bisa cepat dan tepat dalam waktu maupun dimensi. Variasi 
arus yang digunakan adalah 140, 150, 160 dan 170 A dengan polaritas DC +. Hasil pengelasan 
dengan beberapa variasi arus kemudian dibentuk spesimen uji tarik dengan berdasarkan ASTM E 
8. Kemudian dibuat juga spesimen uji Impak dengan berdasarkan ASTM E 23. Setelah selesai 
kemudian dilakukan uji tarik, impak dan kekerasan.  
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah : kekuatan tarik, kekerasan 
didapatkan pada spesimen dengan arus 170 A. Sedangkan hasil impak yang baik didapatkan pada 
spesimen dengan arus 140A. 
 
Kata Kunci : ST. 42, E.7018, MMAW, Uji Tarik, Keras, Impak. 
 

PENDAHULUAN 
 

Dewasa ini penggunaan teknik pengelasan 
dalam konstruksi sangat luas dipergunakan 
dalam penyambungan batang–batang pada 
konstruksi bangunan dan konstruksi mesin, 
meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, 
pipa saluran dan lain sebagainya. Karena 
konstruksi bangunan dan konstruksi mesin 
tidak semuanya dapat di cetak melalui proses 
casting, maka hal ini dapat di lakukan melalui 
proses ikatan metalurgi pada sambungan 
logam atau logam paduan yang dilaksanakan 
dalam keadaan lumer atau cair, berdasarkan 
definisi las dari Deutche Industrie Normen 
(DIN). [Harsono, 1994] 
 
Dari standar pengelasan, kualitas kekuatan 
hasil pengelasan sangat di perhatikan dari 
prosedur pelaksanaan pengelasan. Kekuatan 
hasil lasan dipengaruhi oleh tegangan busur, 
besar arus, kecepatan pengelasan, besarnya 
penembusan dan polaritas listrik. Penentuan 
besarnya arus dalam penyambungan logam 
menggunakan las busur mempengaruhi 
efisiensi pekerjaan dan bahan las. Selain 
polaritas faktor penentu yang menjadi salah 
satu parameter dalam pengelasan adalah: 
Permukaan yang bersih akan menghasilkan 
sambungan las yang jauh lebih kuat, oksida 

permukaan harus dibuang karena dapat saja 
terperangkap dalam logam yang membeku. 
[B.H Amstead, 1997] Sehingga 
memungkinkan terjadinya cacat las yang 
menyebabkan berkurangnya kekuatan pada 
logam las. Untuk itu tujuan dilakukannya 
pengujian adalah untuk menentukan kualitas 
spesimen-spesimen tertentu, sedangkan 
tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan 
standar-standar kualitas tertentu atau tidak 
dengan kata lain tujuan pengujian dan 
pemeriksaan adalah untuk menjamin kualitas 
dan memberikan kepercayaan terhadap 
kontruksi yang dilas. [Hery Sunaryo, 2008]. 
 
Baja karbon rendah (mild steel) adalah 
material yang banyak digunakan dalam 
konstruksi mesin, karena memiliki sifat yang 
ulet mudah di bentuk, kuat maupun mampu 
keras serta memiliki weldability yang baik. 
Dalam pengelasan baja karbon rendah selalu 
diberikan informasi batas atas dan batas 
bawah dalam menetukan arus. Seperti yang 
tertera literatur bahwa elektroda E 7018 
tertera batas bawah arus 150 Ampere dan 
batas atas arus 165 Ampere. [Sunari, 2007] 
kemudian tertera pada literatur yang lain, 
batas bawah arus 115 Ampere dan batas atas 
arus 165 Ampere.[Sriwidharto, 2008] 
[Soedjono, 1985] Sehingga hal ini akan 

mailto:fbudhi@ymail.com
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membingungkan bagi seorang welder yang 
akan melakukan pengelasan.  
 
Berdasarkan paparan di atas maka peneliti 
akan meneliti pengelasan baja karbon rendah 
(mild steel)  dengan elektroda E 7018 dengan 
beberapa variasi arus. 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian ini berisikan langkah-
langkah dalam melakukan penelitian dari awal 
hingga selesai dengan tujuan untuk 
mendapatkan sistematika pelaksanaan 
penelitian secara lebih jelas dan terarah. Alur 
proses penelitian ini dapat dilihat secara 
lengkap dan jelas pada Gambar 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Bagan Alur Proses Penelitian 
 

Proses-proses yang dilakukan dalam 
penelitian adalah sebagai berikut: 
 
Alat dan Bahan 
Alat dan Bahan yang digunakan untuk 
penelitian ini, antara lain: 
a. Mesin MMAW DC+ 
b. Alat Uji Tarik 
c. Alat Uji Kekerasan  
d. Alat Uji Impak 
e. Baja St 42 
f. Elektroda AWS E 7018 dia 3,2 
g. Mesin Sekrap 
h. Palu Terak 

i. Tang Penjepit 
j. Gerinda/Sikat  
k. Perlengkapan K3 Pengelasan 
 
Proses Pengelasan 
a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

proses pengelasan adalah: 
b. Menyiapkan mesin las MMAW dan 

perangkat pendukungnya. 
c. Preparasi benda kerja yang akan dilas. 
d. Menyiapkan elektroda AWS E 7018 

dengan diameter 3,2 mm. 
e. Posisi pengelasan menggunakan posisi 

pengelasan mendatar atau bawah tangan 
(posisi 1 G). 

f. Jenis kampuh yang digunakan adalah 
kampuh X, dengan root pass 2-3 mm, 
sudut pembevelan 60

o
, gap root 2 mm, 

ketebalan pelat 10 mm.  
g. Melakukan pengelasan dengan variasi 

arus 140 A, 150 A, 160 A dan 170 A. 
 
Pengujian Spesimen 
Pengujian spesimen dengan menggunakan 
pengujian impak, penguji tarik, dan pengujian 
kekerasan. Pengujian dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan penyerapan energi, 
kekuatan tarik hasil pengelasan serta 
kekerasan hasil pengelasan  pada material 
baja st 42 setelah benda kerja dilas. 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Uji Tarik [Susetyo, 2015] 
Data hasil pengujian tarik spesimen yang 
menggunakan kampuh X dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
 

Tabel 3.1 Hasil Uji Tarik 

No Variasi Tegangan 
Max. (N/mm

2
) 

Rata – rata 
(N/mm

2
) 

1 Tanpa 
Las 

433,21 408,86 

385,17 

408,22 

2 140 A 399,29 413,7 

418,57 

423,25 

3 150 A 413,45 415,24 

404,21 

428,07 

4 160 A 399,29 417,6 

430,10 

423,42 

5 170 A 403,64 421,76 

433,92 

427,72 

MULAI 

IDENTIFIKASI MASALAH 

PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN 

PENGELASAN SPESIMEN 

 UJI TARIK 

 UJI KEKERASAN 

 UJI IMPAK 

STUDI  LITERATUR 

SELESAI 

KESIMPULAN  

ANALISIS HASIL 

PEMBUATAN KAMPUH 
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Data dari tabel 3.1 selanjutnya dimasukan 
kedalam diagram batang berikut ini : 
 

 
Gambar 3.1 Diagram Rata – Rata Tegangan 

Tarik Maksimum  
 
Pada hasil uji tarik dari gambar 3.1 spesimen 
yang dilas dengan arus 170 A memiliki nilai 
tegangan tarik maksimum. Sedangkan 
spesimen yang dilas dengan arus 140 A 
memiliki tegangan tarik paling minimum. Jika 
dibandingkan dengan spesimen tanpa las, 
untuk lasan dengan arus 140, 150, 160 dan 
170A memiliki tegangan tarik rata-rata diatas 
baja tanpa las.  
 
Hasil Uji Kekerasan 
Hasil uji kekerasan pada Base Metal dengan 
beban 10 Kgf seperti pada Tabel 3.2 dibawah 
ini : 
 
Tabel 3.2 Hasil Uji Kekerasan di Base Metal 

No Variasi 
Arus 

Titik Uji 
Base 
Metal 

Nilai 
Kekerasan 

(VHN) 

Rata-
rata 

(VHN) 

1 140 A  1 149,1 149,
80 2 149,5 

3 150,8 

2 150 A 1 164 165,
37 2 168,7 

3 163,4 

3 160 A 1 169,5 170,
03 2 171,7 

3 168,9 

4 170 A 1 206,1 220,
73 2 227,7 

3 228,4 

 
Data dari tabel 3.2 selanjutnya dimasukan 
kedalam diagram batang berikut ini : 
 

 
Gambar 3.2 Grafik Rata-Rata Uji Kekerasan 

pada Base Metal 
 
Dari gambar 3.2 yaitu pada grafik rata – rata 
pengujian kekerasan pada base metal dapat 
dilihat bahwa pengelasan dengan kampuh X 
nilai kekerasan terendah ada pada spesimen 
dengan arus 140 A yaitu 149,80 VHN. 
Sedangkan untuk nilai kekerasan tertinggi 
didapatkan pada spesimen dengan arus 170 
A yaitu 220,73 VHN. 
 
Hasil uji kekerasan pada weld metal dengan 
beban 10 kgf  seperti pada Tabel 3.3 dibawah 
ini : 
 
Tabel 3.3 Hasil Uji Kekerasan di Weld Metal 

No Variasi 
Arus 

Titik Uji 
Weld Metal 

Nilai 
Kekerasan 

(VHN) 

Rata-
rata 

(VHN) 

1 140 A 1 192,5 194,6
0 2 195,8 

3 195,5 

2 150 A 1 207,2 212,3
0 2 216,6 

3 213,1 

3 160 A 1 225,2 216,4
7 2 206,5 

3 217,7 

4 170 A 1 215,7 218,6
3 2 222,6 

3 217,6 

 
Data dari tabel 3.3 selanjutnya dimasukan 
kedalam diagram batang berikut ini : 

 
Gambar 3.3  Grafik Rata-Rata Uji Kekerasan 

pada Weld Metal 
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Dari gambar 3.3 yaitu pada grafik rata – rata 
uji kekerasan material pada weld metal dapat 
dilihat bahwa pengelasan dengan kampuh X 
nilai kekerasan terendah ada pada spesimen 
dengan arus 140 A yaitu 194,60 VHN. 
Sedangkan untuk nilai kekerasan tertinggi 
didapatkan pada spesimen dengan arus 170 
A yaitu 218,63 VHN. 
 
Hasil Uji Impak 
Hasil uji impak dapat dilihat pada pada Tabel 
3.4 dibawah ini : 
 

Tabel 3.4 Hasil Uji Impak 

No Variasi 
Arus 

Spesimen Energi 
(joule) 

Rata-rata 
(joule) 

1 140 
A 

1 299,95 300,04 

2 299,80 

3 300,38 

2 150 
A 

1 295,15 293,05 

2 293,24 

3 290,75 

3 160 
A 

1 288,21 287,13 

2 283,25 

3 289,92 

4 170 
A 

1 279,19 271,83 

2 269,12 

3 267,17 

 
Data dari tabel 3.4 selanjutnya dimasukan 
kedalam diagram batang berikut ini : 

 

 
Gambar 3.4 Grafik Rata-Rata Uji Impak 

 
Dari gambar 3.4 yaitu pada grafik rata – rata 
pengujian impak untuk dapat dilihat bahwa 
pengelasan dengan kampuh X nilai 
penyerapan energi tertinggi pada spesimen 
dengan arus 140 A yaitu 300,04 joule. 
Sedangkan penyerapan energi terendah pada 
spesimen dengan arus 170 A yaitu 271,83 
joule. 

 
 
 
 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan dari hasil pengujian pada variasi 
arus yang berbeda dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Semakin tinggi arus yang digunakan maka 

akan semakin tinggi nilai rata-rata 
tegangan tarik.  

2. Semakin tinggi arus yang digunakan maka 
akan semakin tinggi rata-rata nilai 
kekerasan.  

3. Semakin tinggi nilai arus yang digunakan 
maka akan semakin rendah nilai 
penyerapan energinya. 

4. Arus 140 sampai dengan arus 170 A dapat 
digunakan dalam pengelasan, karena nilai 
kekuatan tariknya lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan spesimen tanpa las. 
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Abstrak 
 

Blow out preventer merupakan salah satu perangkat untuk mencegah semburan liar dari dalam 
sumur minyak dan gas. Fungsinya menahan tekanan yang timbul dari formasi dan dapat dilalui 
semua tools, sebagai media menggantung tools dan memotong wire. Sering dijumpai blow out 
preventer yang telah diuji dan dinyatakan baik digunakan masih mengalami kebocoran yang 
mengakibatkan penundaan pekerjaan. 
Untuk menganalisa kerusakan dilakukan identifikasi masalah, pengumpulan data dengan cara 
wawancara, menentukan faktor penyebab kerusakan dengan metode diagram sebab akibat serta 
diagram pareto. Berdasarkan hasil kuisioner kedua didapatkan penyebab dominan kerusakan 
kemudian  dilakukan perbaikan dari penyebab dominan kerusakan tersebut. Pengujian fungsi 
setelah perbaikan untuk mengetahui hasil perbaikan. Perhitungan pressure drop dan tekanan 
hidrostatik dilakukan untuk menganalisa hasil pengujian. 
Setelah dilakukan analisa dari hasil wawancara crew lapangan terdapat 17 item penyebab 
kerusakan dan terdapat 9 item yang dipilih terbanyak berdasarkan kuisioner pertama penyebab 
kerusakan. Berdasarkan hasil kuisioner kedua terdapat 3 penyebab dominan kerusakan dengan 
persentase terbesar dan dilakukan perbaikan terhadap 3 penyebab dominan kerusakan tersebut. 
Pengujian fungsi yang dilakukan dinyatakan baik dan perhitungan pressure drop yang terjadi 

adalah sebesar 42254,79   ⁄ , serta tekanan hidrostatik sebesar              ⁄ . 

 
Kata kunci :Blow Out Preventer, Pressure Drop, Tekanan Hidrostatik, Penyebab Kerusakan. 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Untuk memastikan blow out preventer 
berfungsi dengan baik sebelum dikirim ke 
lapangan baik lepas pantai maupun darat 
dilakukan pengetesan terlebih 
dahulu.Kegiatan pengetesan tersebut dapat 
dilakukan oleh pihak ketiga atau perusahaan 
yang mengoperasikan BOP tersebut. 
 
Seringkali dijumpai BOP yang telah di uji yang 
dinyatakan baik ini setelah dikirim ke 
lapangan untuk digunakan ternyata bocor. 
Kebocoran blow out preventer ini 
mengakibatkan penundaan pekerjaan slickline 
sehingga terjadidengan kerugian yang besar 
untuk perusahaan minyak, gas dan slickline 
services. 

 
Tujuan 
Tujuan analisis pada penelitian ini adalah: 
1. Menganalisa penyebab utama kerusakan 

BOP 3,5 inch 34473800    ⁄ . 

2. Menganalisa perbaikan terhadap 
penyebab kerusakan blow out preventer. 

3. Untuk mneganalisa rugi-rugi tekanan. 
4. Menganalisa tekanan hidrostatik pada 

saat pengujian fungsi 
 

Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Blow out preventer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ukuran 3,5 inch 
dengan tekanan maksimum 34473800 
 
  ⁄ . 

2. Standard yang digunakan API 6A. 
3. Wawancara dan kuisioner dilakukan 

kepada petugas di lapangan. 
 

 
LANDASAN TEORI 

 
Slickline Services 
Slickline Services adalah suatu pekerjaan 
untuk memelihara, perbaikan berbagai 
macam sumur. Salah satu fungsi dari 
pekerjaan slickline adalah pemasangan dan 

mailto:uparanafsan@gmail.com
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pencabutan safety valve, pengatur tekanan, 
membersihkan pasir dan paraffin dari dalam 
sumur, menurunkan instrumen untuk 
mencatat tekanan dan suhu di dalam sumur 
dan memasang maupun mencabut gas lift 
valve. 

 
(BOP) Blow Out Preventer 
Blow out preventer adalah salah satu 
perangkat untuk mencegah semburan liar dari 
dalam sumur. BOP diinstal atau dipasang 
diantara christmast tree dan lubrikator. BOP 
diinstal atau dipasang dalam kondisi normal 
atau tidak ada tekanan pada BOP. BOP dapat 
dioperasikan secara manual dan dengan 
menggunakan hidraulik. 
1. Fungsi Utama  
Fungsi utama dari BOP  antara lain: 
a. Menahan tekanan yang timbul akibat 

formasi dari dalam sumur. 
b. Dapat dilalui oleh tools untuk melakukan 

pekerjaan. 
c. Sebagai media menggantung. 
d. Memotong kawat dalam keadaan darurat. 
2. Jenis-jenis BOP  
Berdasarkan jenisnya, BOP dibagi menjadi 
beberapa bagian. Yaitu: 
a. Pengoperasian dengan cara manual. 
b. Pengoperasian dengan cara hidraulik. 

 
Pengendalian Mutu 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
beberapa cara. Yaitu: 
 
1. Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, penulis melakukan 
wawancara pada personal yang bekerja 
dilapangan  untuk mengetahui penyebab 
kerusakan yang terjadi pada blow out 
preventer, dari wawancara diperoleh sejumlah 
item penyebab kerusakan blow out preventer, 
dari data-data wawancara tersebut dibuatlah 
kuisioner dan selanjutnya dari kusioner 
tersebut digunakan untuk analisis penyebab 
kerusakan. 

 
2. Diagram Sebab Akibat 

 
Gambar 1. Diagram Sebab Akibat 

 

3. Diagram Pareto 

 
Gambar 2. Diagram Pareto 

 
Sistem Perpipaan 
Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya 
berpenampang lingkaran yang digunakan 
untuk mengalirkan fluida dengan tampang 
aliran penuh.Fluida yang di alirkan melalui 
pipa bisa berupa zat cair atau gas dan 
tekanan bisalebih besar atau lebih kecil dari 
tekanan atmosfer.

[6]
 

 
Viskositas terjadi pada temperature 
tertentu.Kekentalanadalah sifat zat cair yang 
dapat menyebabkan terjadinya tegangan 
geser pada waktubergerak.Aliran viskos 
adalah aliran zat cair yang mempunyai 
kekentalan (viskositas). 

 
Mekanika Fluida 
1. Rugi-Rugi Tekanan 
a. Aliran 

Bila kecepatan tinggi, gerak tidak lagi 
tenang tetapi bervariasi baik pada besar 
maupun arahnya pada sembarang titik.Jenis 
aliran ini disebut aliran turbulen.Aliran 
turbulen jika Re > 4000, bentuk aliran pecah 
membentuk pusaran-pusaran asimetrik. Aliran 
laminar jika Re < 2000, dimana bentuk aliran 
tenang dan tidak dipengaruhi oleh dinding 
pipa.

[1] 

 

    
    

 
    (2.1) 

 
Dimana: 
V = kecepatan aliran fluida (  ⁄ ) 
D = diameter dalam pipa (m) 
   = kekentalan kinematik 

 
b. Head Kerugian Gesek dalam Pipa 

Persamaan yang dapat digunakan dalam 
menentukan kehilangan akibat kerugian 
gesek salah satunya adalah perseamaan 
Darcy-Weisbach yaitu: 

 

    
 

 
 
  

   
  (2.2) 
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Di mana : 
  = faktor gesekan (Darcy friction factor), 

nilainya dapat diperoleh dari diagram 
Moody. 

L  = panjang pipa (m) 
D  = diameter pipa (m) 
  

   
 = head kecepatan 

 
Kekerasan permukaan material pada benda 
dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 
 

Tabel 1. Kekerasan Permukaan Material 

 
 

c. Kerugian Akibat Sambungan, Belokan, 
Katup dan Lainnya 
Kerugian minor adalah kerugian head 

yang disebabkan karena sambungan, 
belokan, katup, pembesaran atau pengeilan 
penampang. Kerugian head di tempat-tempat 
transisi yang demikian itu dapat dinyatakan 
secara umum dengan rumus : 

 

  
   

   
    (2.4) 

 
Di mana : 
v = kecepatan rata-rata di dalam pipa (m/s) 
k  = koefisien kerugian 
g = percepatan gravitasi (9,81 m/s

2
) 

H = kerugian head (m) 
 

1.) Koefisien Kerugian Pada Belokan Pipa 
Untuk belokan lengkung sering dipakai 

rumus Fuller
[5]

. Di mana f daripersamaan 
sebelumnya dinyatakan sebagai berikut: 

 

  [           (
 

  
)
   

]  (
 

  
)
   

 (2.5) 

 
Di mana : 
D = diameter dalam pipa (m) 
R = jari-jari lengkung sumbu belokan (m) 

  = sudut belokan 
  = koefisien kerugian 
 
Hubungan antara sudut dan koefisien 
kerugian dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Koefisien Kerugian Belokan Pipa  

 
2.) Kerugian Karena Pembesaran Secara 

Gradual 
Kerugian ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
 

   
(     )

 

   
   (2.7) 

 
Di mana : 
   = kecepatan rata-rata di penampang 

yang kecil (m/s) 
    = kecepatan rata-rata di penampang 

yang besar (m/s) 
  = Koefisien kerugian 
g  = percepatan gravitasi (9,81 m/s

2
) 

H = kerugian head (m) 
 

 
Gambar 3. Koefisien Kerugian Pada 

Pembesaran Gradual 
 

3.) Pembesaran Pipa Secara Mendadak 
Kerugian dapat dihitung dengan cara: 
 

   
(     )

 

   
  (2.8) 

 
Gambar 4. Koefisien Kerugian Pada 

Pembesaran Mendadak 
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4.) Pengecilan Pipa Secara Mendadak 
Kerugian head untuk pengecilan 

mendadak dinyatakan dengan rumus L. 
 

5.) Ujung Keluar Pipa 
Kerugian keluar pada ujung pipa keluar 

diberikan menurut rumus : 
 

   
  

   
    (2.9) 

 
Di mana : 
  = 1,0 dan V adalah kecepatan rata-rata di 

pipa keluar. 
 

d. Rugi-Rugi Tekanan 
Kerugian tekanan dapat dihitung dengan 

rumus: 
 

          (2.10) 
 
Dimana : 
  = massa jenis fluida yang digunakan 

(kg/m
3
) 

  = gravitasi bumi 9,81 (m/s
2
) 

H = kerugian head (m) 
 
Hidrostatika 
Tekanan Hidrostatik adalah tekanan yang 
diberikan oleh gravitasi pada suatu titik 
tertentu dalam cairan yang berada dalam 
kesetimbangan, meningkat sebanding dengan 
kedalaman dari permukaan. 
 

a. Tekanan Hidrostatik Di Dalam Zat Cair 
Zat cair hampir-hampir tak termampatkan, 

sehingga dalam hidrostatika dapat 
mengabaikan variasi kerapatannya. Pada 
tekanan hidrostatik di dalam zat cair variasi 
kerapatan zat cair dapat diabaikan.

[7] 

 

 
Gambar 5. Distribusi Tekanan Hidrostatik Di 

Lautan dan Atmosfer 
 
Persamaan untuk tekanan hidrodtatik di 
dalam zat cair dapa dilihat pada rumus 2.11 di 
bawah ini. 
 
           (2.11) 

Dimana : 
     tekanan hidrostatik (N/m

2
) 

    tekanan atmosfer (N/m
2
) 

   berat jenis fluida yang digunakan (N/m
3
) 

 
Perbaikan dan Pengujian 
Perbaikan blow out preventer pada tempat 
penulis bekerja dilakukan oleh teknisi yang 
berpengalaman. Untuk pengujian blow out 
preventer dengan melakukan pengujian 
hidrostatik menggunakan air dan  pengujian 
fungsi dengan membuka dan menutup ram 
dengan baik. 
1. Perbaikan BOP 

Perbaikan blow out preventer dilakukan 
oleh teknisi yang berpengalaman. Perbaikan 
dilakukan dengan mengganti seal yang sudah 
tidak layak pakai dan diganti dengan seal 
yang baru. 

 
2. Pengujian Fungsi BOP 

Pengujian BOP dilakukan oleh teknisi dan 
QC perusahaan yang mengoperasikan BOP. 
Pengujian disaksikan oleh pihak ketiga yang 
ditunjuk langsung oleh klien atau pihak ketiga 
yang ditunjuk oleh kontraktor. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Gambar 6. Diagram Alir Analisis Kerusakan 

BOP 
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HASIL DAN ANALISA DATA 
 

Pengumpulan Data 
1. Spesifikasi BOP 

Berikut adalah data BOP manufaktur 
dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Spesifikasi BOP Cromar 

 
 

2. Wawancara 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap 

petugas lapangan diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

 
Tabel 4. Hasil Wawancara Item-Item 

Penyebab Kerusakan 

 
 

3. Kuisioner 
Dari hasil wawancara penyebab 

kerusakan BOP, dapatlah dibuat kuisioner 
dan disampaikan kepada 15 orang petugas 
lapangan untuk menilai item-item yang 
umumnya menjadi penyebab kerusakan dan 
diperoleh sebagai berikut: 

 
 

Tabel 5. Hasil Kuisioner Penyebab Kerusakan 

 
 
 

PENGOLAHAN DATA 
 
Diagram Sebab-Akibat 

 
Gambar 7. Diagram Sebab-Akibat 

 
Diagram Pareto 
Dari diagram sebab-akibat dapat dibuat 
kembali kuisioner kembali untuk menetapkan 
penyebab dominan kerusakan. Hasil kuisioner 
diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 6. Hasil Kuisioner Rangking Penyebab 
Kerusakan BOP 

 
 

 
Gambar 8. Diagram Pareto 

 

a.) Perbaikan 

 
 

PENGUJIAN SESUDAH PERBAIKAN 
 
Pengujian yang dilakukan sesudah perbaikan 
adalah pengujian rugi-rugi tekanan dan  
hidrostatik test. 

 
1. Rugi-Rugi Tekanan 
Menghitung rugi-rugi pada sistem pemipaan 
sangat mempengaruhi pada pengujian 
fungsi.Karena, sering terjadinya rugi-rugi 
tekanan pada saat melakukan pengujian 
fungsi blow out preventer. 
 
Berdasarkan perhitungan, hasil rugi-rugi 
tekanan dari sisi hisap sampai dengan blow 
out preventer diperoleh sebagai berikut: 
 

No Jenis Kehilangan   (     ⁄ ) 

a.1 

Pipa stainless 
steel 

304  0,009525 m 
panjang 0,2 m 

204,19 

b.1 Elbow    92,84 

c.1 
Reducer 0,0127 m 
ke 0,009525 m 

92,87 

d.1 
Check Valve 
0,0127 m 

519,54 
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a.2 
Check Valve 
0,0127 m 

519,54 

b.2 
Reducer 0,0127 m 
ke 0,00635 m 

64,95 

c.2 

Pipa stainless 
steel 304  
0,00635 m 
panjang 0,065 m 

165,19 

d.2 Tee 0,00635 m 1615,5 

e.2 Selang 0,00635 m 37217,66 

f.2 Tee 0,0127 m 1615,5 

g.2 Long Nipple 146,99 

h.2 BOP 0,0132 

Total 42254,79 

 
2. Hidrostatik Test 

a. Pengujian Fungsi 
Pengujian fungsi bertujuan untuk 

memastikan bahwa BOP bekerjaa dengan 
baik. Pengujian fungsi meliputi: 

1. Pengujian body 
2. Pengujian ram atas 
3. Pengujian ram bawah 
Berdasarkan pengujian fungsi setelah 

perbaikan, diperoleh laporan sebagai berikut: 
 

 
Gambar 9. Laporan Pengujian  Fungsi 

 

b. Pengujian Tekanan Hidrostatik 
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa BOP tidak mengalami kebocoran 
berdasarkan tekanan yang diberikan pada 
fluida, jika pada pencatatan tekan terlihat 
adanya penurunan maka dipastikan BOP 
mengalami kebocoran dan dinyatakan gagal 
atau tidak baik. 

Berdasarkan perhitungan, didapatkan 

tekanan hidrostatik sebesar              ⁄ . 

 
 
 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 
analisa kerusakan blow out preventer adalah 
sebagai berikut: 
1. Didapatkan 2 penyebab kerusakan 

dominan dengan persentase terbesar 
berdasarkan hasil kuisioner kedua dan 
diagram pareto dengan urutan sebagai 
berikut : 
 Urutan 1 : Cara pengiriman BOP tidak 

diberi oli untuk diameter dalam 
dengan ditutup protektor dengan 
17,33%. 
Tindakan yang dilakukan :memberi oli 
pada diameter dalamBOPkemudian 
ditutup protektor. 

 Urutan 2 : Tidak berfungsi buka tutup 
sehingga outter seal rusak dengan  
14,67%. 
Tindakan yang dilakukan :ganti outter 
seal rusak dengan yang baru 
kemudian perbaiki buka tutup BOP. 

2. Tidak terjadi penurunan tekanan pada 
saat melakukan pengujian fungsi yang 
dilakukan maka dinyatakan baik. 

3. Rugi-rugi tekanan yang terjadi adalah 

sebesar             ⁄ . 

4. Tekanan hidrostatik adalah 

sebesar             ⁄ . 

 
Saran 
1. Perlu dilakukan perencanaan yang 

matang oleh planner agar tidak terjadi 
kerusakan hingga mengakibatkan 
kerugian waktu dikemudian hari. 

2. Perlu dilakukan pengujian struktur secara 
berkala seperti NDT yaitu uji keseluruhan 
terhadap blow out preventer. 

3. Pihak manajemen perlu memperhatikan 
langkah selanjutnya terhadap kerusakan 
blow out preventer yaitu, teknisi 
melakukan perawatan ke lapangan agar 
tidak terjadi kerusakan dikemudian hari. 

4. Perlu dilakukan buka dan tutup ram pada 
saat sebelum melakukan pekerjaan. 
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Abstract 
 

PT Tehnikatama Precision Industrial is a Real company engaged in Precision Parts, Mold Making, 
and Plastic Injection. There are still concerned with activities that do not add value (waste) and the 
percentage of defects in products of high reach 7.8%, disesbabkan temperature machines that 
often change, Setting the mold products and installation is often less precise as well as inspection 
and finishing operators. The purpose of the research approach Lean Sigma is to eliminate activities 
no value-added and improve the production process through the design of making repairs to the 
cause of defects and waste in the production process. And the purpose of science is a method of 
TRIZ method to resolve the problem and way of thinking systematically tothe idea of a creative 
development based on table 39 contradictionmatrix and 40 principle solution. Results from studies 
using Lean Sigma obtained weights activity from the activity process mapping Value Added i.e. the 
operation of 44.4%, weighting of Non Value Added activity, i.e. Transport, Storage, Delay of 29.6% 
and weighted activity not value-added but necessary in the activity that is the inspection of 26%. 
The result of the Value stream mapping obtained the value of process cycle efficiency of 39.78% or 
132.45 seconds time waster that should be reduced inside and to the method of TRIZ obtained 
proposed improvements, namely Principle No. 28 (Mechanics Substitution) that replace the 
mechanical mounting of the mold from becoming a sensory, Principle No. 1 (Segmentation) that 
divide the section into a number of sections, and mold installation, Principle No. 11 (cushioning 
Beforehand) that prepared the emergency conditions first before an error machine/mold , Principle 
No. 10 (Preliminary Action) that is early action before there is a change on the engine temperature, 
and Principle No. 15 (Dynamics), namely making objects and the use of products be optimal. 
 
Keywords: Lean Sigma, Value stream mapping, Waste dan TRIZ. 
 

Abstrak 
 
PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Precision 
Part, Mold Making, dan Plastic Injection. Diperusahaan masih terdapat aktivitas-aktivitas  yang 
tidak bernilai tambah (pemborosan) dan persentase cacat pada produk yang cukup tinggi 
mencapai 7,8%, disebabkan temperature mesin yang sering berubah, Setting produk dan  
pemasangan mold yang sering kurang tepat serta inspeksi dan finishing operator kurang baik. 
Tujuan dari penelitian pendekatan Lean Sigma ini untuk mengeliminasi aktivitas-aktivitas  tidak 
bernilai tambah dan meningkatkan proses produksi melalui rancangan pembuatan perbaikan untuk 
penyebab cacat dan waste pada proses produksi. Serta tujuan metode TRIZ adalah metode untuk 
menyelesaikan masalah dan cara yang berfikir sistematis untuk ide pengembangan yang kreatif 
berdasarkan table 39 contradiction matrix dan 40 principle solution. Hasil dari penelitian 
menggunakan Lean Sigma didapatkan bobot aktivitas dari  process activity mapping yang Value 
Added yaitu operasi sebesar 44,4%, bobot aktivitas Non Value Added yaitu Transportasi, Storage, 
Delay sebesar 29,6%  dan bobot aktivitas tidak bernilai tambah tapi diperlukan dalam aktivitas 
yaitu Inspeksi sebesar 26%. Hasil dari Value stream mapping didapatkan nilai process cycle 
efficiency sebesar 39,78% atau 132,45 menit waktu pemborosan yang harus dikurangi 
diperusahaan dan untuk metode TRIZ didapat usulan perbaikan yaitu Principle No.28 (Mechanics 
Substitution) yaitu mengganti alat pemasangan mold dari mekanis menjadi sensorik, Principle No.1 
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(Segmentation) yaitu membagi bagian pemasangan mold menjadi beberapa ruas, Principle No.11 
(Beforehand  cushioning) yaitu menyiapkan kondisi darurat terlebih dahulu sebelum terjadi error 
mesin/mold, Principle No.10 (Preliminary Action) yaitu tindakan awal sebelum terjadi perubahan 
temperature pada mesin, dan Principle No.15 (Dynamics) yaitu membuat objek produk dan 
penggunaan alat menjadi optimal. 
 
Kata kunci: Lean Sigma, Value stream mapping, Pemborosan dan TRIZ. 
 

PENDAHULUAN 
 
Kualitas menjadi salah satu hal yang utama 
dalam memproduksi produk yang akan dijual 
kepada customer. Hal ini menjadi penting 
karena customer sangat teliti dalam hal 
pemilihan kualitas produk yang akan dibeli. 
Kualitas yang dihasilkan harus baik sesuai 
keinginan customer.  
 
PT. Yogya Presisi Tehnikatama Industri  
adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
Precision Part, Mold Making, dan Plastic 
Injection. Produk utama perusahaan ini  yaitu 
Plastic Injection, salah satu  produk dari 
Plastic Injection ini adalah  produk Cover 
Roofrack. Permasalahan  pada  PT Yogya 
Presisi Tehnikatama Industri  adalah masih 
terdapat aktivitas yang tidak bernilai tambah 
(pemborosan) seperti produk Cover Roof 
Rack  yang mengalami produk cacat melebihi 
batas toleransi dari ketentuan perusahaan  
yaitu  1 %.  Jumlah produk  Cover RoofRack  
pada  bulan Januari  hingga Juli 2016  
sebesar  18814  produk, dengan  produk 
cacat  sebanyak 2404 produk atau  
persentase produk cacat sebesar 7,8%,  
sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 
mengidentifikasi penyebab produk cacat dan 
pemborosan yang ada untuk menemukan 
perbaikan kualitas pada produk Cover 
RoofRack. 
 
Penyelesaian masalah diperusahaan sudah 
cukup baik, tetapi ada beberapa sistem yang 
tidak maksimal dalam pengerjaan proses 
produksi. Penyelesaian masalah untuk 
menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah 
adalah menggunakan pendekatan Lean 
Sigma untuk mengidentifikasi dan 
menghilangkan pemborosan melalui 
peningkatan terus-menerus secara radikal 
untuk mencapai tingkat 6 sigma, dengan 
mengalirkan produk dan informasi 
menggunakan sistem tarik dari pelanggan 
eksternal dan internal untuk mengejar 
kesempurnaan 3,4 cacat DPMO.(Gaspersz, 
2011). Sedangkan metode TRIZ (Theoriya 
Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch)  
merupakan metode kreatif  yang digambarkan 

sebagai suatu proses pemecahan masalah 
terstruktur yang menunjukkan bagaimana 
teknologi memecahkan hambatan yang 
muncul dengan 39 parameter sistem 
permasalahaan dan 40 solusi dalam 
menyelesaikan masalah. (Skrupskis dan 
Ungvari, 2000). 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana cara menentukan tingkat dan 
penyebab kecacatan produk Cover Roofrack 
yang paling dominan, bagaimana cara 
menentukan jenis dan faktor penyebab 
pemborosan pada proses produksi serta 
bagaimana usulan perbaikan kualitas produk 
Cover Roofrack menggunakan konsep Lean 
Sigma dan TRIZ ? 

 
 

METODE PENELITIAN 
 
Objek yang diteliti adalah  Produk Cover 
Roofrack  di mesin 01 JSW 330T pada Divisi 
Produksi di PT. Yogya Presisi Tehnikatama 
Industri. Data komponen kritis menggunakan 
9 jenis pemborosan/E-DOWNTIME.  
 
Pengolahan data dilakukan dengan 
Pendekatan Lean Sigma dan Metode TRIZ.  
Lean Sigma dan TRIZ sebagai suatu metode 
untuk menghilangkan aktivitas tidak bernilai 
tambah, dan memberikan ide/ solusi yang 
kreatif  yang didasarkan pada 39 contradiction 
matrix dan 40 principle solusi. (Nakagawa 
dalam Susilowati, 2006). 
Lean Sigma  memiliki 5 langkah 
penyelesaian yaitu sebagai berikut (Altshuller, 
2007): 
1. Define adalah langkah awal dalam 

peningkatan kualitas dimana masalah 
mulai diidentifikasi. Fase menentukan 
masalah dan mengetahui CTQ. 

2. Measure merupakan aktifitas pengukuran 
proses sebelumnya (pengukuran dasar), 
yang bertujuan untuk mengevaluasi 
berdasarkan goals yang telah ada.  

3. Analyze merupakan tahap dimana 
dilakukan identifikasi akar penyebab 
masalah dengan berdasarkan pada 
analisa data. Hasil dari analisa tersebut 
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dapat digunakan untuk membuat solusi 
dalam melakukan pengembangan dan 
improvement terhadap proses yang 
diamati.  

4. Improve adalah tahap dimana pengujian 
dan implementasi dari solusi dilakukan 
untuk mengeliminasi penyebab masalah 
yang ada dan improve proses yang ada. 
Metode perbaikan yang digunakan 
menggunakan TRIZ. 

5. Control adalah tahap terakhir yang 
dilakukan dalam peningkatan kualitas 
menggunakan DMAIC.  
Langkah terakhir ini bertujuan untuk 
melakukan kontrol dalam setiap kegiatan 
(Anjario, 2014). 

 
Theoriya Resheniya Izobreatatelskikh 
Zadatch (TRIZ) 
1. Kontradiksi, menyelesaikan sebuah 

masalah berarti membuang kontradiksi 
2. Sumber daya, sumber daya tersedia 

tetapi tidak dipakai, energi, sifat atau 
benda lain dalam atau di dekat sistem 
dapat digunakan untuk menyelesaikan 
kontradiksi. 

3. Hasil akhir ideal, dicapai pada saat 
kontradiksi diselesaikan. Fitur yang  
diinginkan harus diperoleh tanpa 
kompromi. 

4. Pola evolusi, dapat digunakan untuk 
mendapatkan ide baru dan memprediksi 
sistem. 

5. Prinsip-prinsip inovatif, memberikan 
isyarat konkrit bagi solusi. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHANSAN 
 

Berdasarkan masalah mengenai aktivitas 
yang tidak bernilai tambah didapatkan : 
1. Define 

Dari hasil penyebaran Waste workshop 
dilakukan untuk memperoleh informasi 
berkaitan dengan pemborosan-pemborosan 
yang terjadi pada proses produksi. Waste 
workshop dilakukan dengan penyebaran 
kuisioner pembobotan waste.  Penyebaran 
dilakukan kepada 11 responden yang telah 
mengetahui secara luas proses produksi dan 
pemborosan-pemborosan yang terjadi. 
Berikut hasil rekapitulasi kuisioner: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Kuisioner Workshop 

Waste 
 Responden (Score) 

 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Environmental, Health, and Safety 
(EHS) 

4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 4 34 

Defect 5 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 46 

Overproduscton 1 3 2 1 3 2 2 1 1 1 2 19 

Waiting 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 39 

Not utilizing employees 
knowledge, skills and abilities 

2 3 2 2 4 4 3 4 2 2 2 30 

Transportasi 2 3 1 3 3 2 3 1 1 3 2 24 

Inventory 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 17 

Motion 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 15 

Expresprocess 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 19 

 
Selanjutnya menentukan CTQ dari setiap 
waste. Waste yang digunakan hanya 4 waste 
dengan nilai tertinggi dari hasil kuisioner: 
a. Waste Defect 

Waste Defect ditemukan pada proses 
mesin injeksi awal proses sampai jadi 
produk. Waste defect pada produk Cover 
Roofrack ini terdiri dari 11 jenis kecacatan 
yaitu Silver, Shoot Short, Bintik, Sinkmark, 
Over cut, Gram, Kontaminasi Oil, Finger 
mark, Scratch, White mark, Over buring, 
dan Flashing. Pada saat memproduksi 
produk Cofer Roofrack di PT Yogya Presisi 
Tehnikatama Industri, ditemukan adanya 

produk yang cacat. Kemudian peneliti 
mendapat data dilapangan tentang critical 
quality control diantaranya Setting mold 
yang kurang tepat, Temperature mesin 
sering berubah, Material kurang diopen 
dan Finishing oleh operator kurang baik. 

b. Waste Waiting 
Jenis waste waiting adalah waktu 
menunggu lamanya start up mesin 
produksi yang bisa memakan waktu 60 
menit dan mengatur ulang setting 
temperature yang bisa memakan waktu 20 
menit. Kegiatan mengatur ulang 
temperature kegiatan yang dapat dihindari 
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jika perawatan dan pengecekan mesin 
ataupun material rutin dilakukan. Serta 
waktu menunggu start up mesin yang tidak 
dapat dihindari karena merupakan aktivitas 
utama dimulainya produksi. 

c. Waste Environmental, Health, and Safety 
(EHS) 
Pada PT  Yogya Presisi Tehnikatama 
Industri teridentifikasi critical to quality 
untuk bagian produksi produk Cover 
roofrack berupa tidak menggunakan alat 
keselamatan, seperti masker, sarung 
tangan dan sepatu yang berakibat tangan 
operator sering terluka, batuk dan bersin, 
serta konsentrasi operator sering 
terganggu. 

d. Waste Not utilizing employees knowledge, 
skills and abilities 
Faktor - faktor yang berkaitan dengan 
pengetahuan, keterampilan, kemampuan 
operator memiliki tingkat resiko yang tinggi 
karena pada mesin yang beroperasi selalu 
mengalami kendala, diantaranya operator 
hanya tahu keadaan mesin saat 
pengaturan otomatis, semi otomatis dan 
manual, tapi tidak berani untuk setting 
temperature ketika banyak produk yang 
rusak,  sehingga waktu pengerjaan produk 
terhambat, karena bagian setter harus 
mengatur ulang temperature.  

 
2.  Tahap Measure 
Pada tahap measure dilakukan penentuan 
atau pemilihan karakteristik yang paling kritis 
dan dijadikan focus perbaikan. Dengan 
adanya focus perbaikan ini diharapkan produk 
yang dihasilkan dapat sesuai dengan 
keinginan dan memenuhi harapan pelanggan. 
Pada penelitian yang dilakukan, pemilihan 
karakteristik Critical To Quality yang menjadi 
focus perbaikan dilakukan pada proses 
setting mold yang kurang tepat, Temperature 
sering berubah, pengopenan material dan 
inspeksi operator. Pemilihan proses critical to 
quality  ini dengan tujuan dapat mengurangi 
cacat produk yang sampai ke konsumen. 
Untuk mengetahui efisiensi proses produksi, 
dilakukan identifikasi menggunakan Value 
Stream Mapping (VSM). Pembuatan value 
stream mapping dilakukan dengan membuat 
Process Activity Mapping (PAM) terlebih 
dahulu untuk mengidentifikasi aktivitas-
aktivitas yang dilakukan. 
 
Dari 27 aktivitas yang ada didapatkan hasil  
pada tabel 4.9 sepanjang proces activity 
mapping yang telah dibuat , diketahui bahwa 
aktivitas yang value added sebesar 44,4% 

sebanyak 12 kegiatan, aktivitas yang non 
value added sebesar 29,6% sebanyak 8 
kegiatan, dan aktivitas yang necessary but 
non value added sebesar 26% sebanyak 7 
kegiatan. 
 
Value Stream Mapping (VSM) 
Value Stream Mapping digunakan untuk 
mengidentifikasi awal dari seluruh aktivitas 
yang ada dalam proses produksi Cofer 
roofrack  saat ini. Dalam pembuatan value 
stream mapping menjadi tahapan penting 
karena dengan peta ini waste dapat 
teridentifikasi dan dapat dijadikan bahan 
untuk proses analisa dan perbaikan. Value 
Stream Mapping memperlihatkan keadaan 
yang ada pada perusahaan. Untuk proses 
pembuatan Cofer roofrack  dikelompokkan 
menjadi dua bagian yaitu alur informasi dan 
alur material. Alur informasi berkaitan dengan 
alur komunikasi, informasi yang dilakukan 
perusahaan seperti supplier/vendor, 
marketing, customer, plan production control. 
Sedangkan alur material berkaitan dengan 
alur pemindahan material secara fisik 
sepanjang proses produksi, mulai dari 
pemenuhan bahan baku hingga tahap 
penyimpanan. Berikut Value Stream Mapping 
proses produksi Cofer roofrack (Hines and 
Rich, 2001) : 
 
Hasil dari Value Stream Mapping didapat 
pada nilai process cycle efficiency yaitu : 

PCE = 
   

                
  

       = 
    

     
 

       = 39,7 % 
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Gambar 1 Value Stream Mapping 

 
Setelah data  terkumpul dari pengamatan, 
Maka dilakukan perhitungan kapabilitas 
sigma produk defect yang ditunjukkan pada 
tabel berikut : 

 
         Tabel 2. Kapabilitas Sigma produk 

defect 

Proses produksi Cover Roofrack 

Jumlah Ketidaksesuaian (Defect) 2404 

Jumlah Unit yang diproduksi 18814 

Kesempatan cacat (CTQ) 11 

Proses produksi Cover Roofrack 

DPO 0,127 

DPMO 11,616 

Nilai Sigma 3,76 σ 

 
3. Tahap Analyze 
Pada tahap analyze dilakukan identifikasi 
dan analisis penyebab waste dan cacat 
produk sehingga dapat dirancang tindakan 
perbaikan terhadap penyebab waste. 
 
 

a. Environmental, Health, and Safety (EHS) 
 

 
 

Gambar 2  Diagram Fishbone Environmental, Health, and Safety 
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b. Defect 
 

 
 

Gambar 3 Diagram Fishbone Waste Defect 
 
c. Waiting 

 
 

Gambar 4 Diagram fishbone waste waiting 
 

d. Not utilizing employees knowledge, skills and abilities 
 

 
         

Gambar 5  Diagram fishbone Not utilizing employees knowledge, skills and  abilities 
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Setelah selesai tahap identifikasi 4 waste, 
dapat teridentifikasi faktor penyebab critical to 
quality pemborosan, kemudian dilakukan 

dengan tabel poka yoke guna mengetahui 
letak kesalahan yang terjadi.  

                       
Tabel 3. Faktor penyebab pemborosan berdasarkan jenis kesalahan dalam poka yoke 

 

No 
Jenis 

pemborosan 
produk Critical to Quality Faktor penyebab 

Kontak 
alat dan 
produk 

Terdapat 
langkah proses 

yang tidak 
dilakukan 

1 
Defect 

 
Produk 
defect 

Setting mold 
kurang tepat 

Pengencang mold kurang 
kencang ,nozel tidak lurus. 

  

Temperature 
sering berubah 

Mesin terlalu panas, material yang 
tidak complete, material 

menggumpal, material tidak turun. 

 
 
 

 

Material kurang 
open 

Operator lalai dan kurang 
komunikasi dengan operator 

sebelumnya 

  

Inspeksi dan 
Finishing oleh 

operator kurang 
baik 

Operator banyak interaksi,tekanan 
pada finishing produk terlalu 

kuat,kelelahan operator 

  

2 
Waiting 

 
waktu 

Menunggu waktu 
start up mesin 

Mesin sudah tua,kurang 
perawatan mesin, kelalaian unit 

  

Mengatur ulang 
temperature 

Material tidak turun , perbaikan 
oleh setter sehingga operator 

tidak melakukan kegiatan. 

  

3 

Environment
al, Health, 
and Safety 

(EHS) 
 

Penggunaan 
alat 

keselamatan 

Tidak 
menggunakan 

masker dan 
sepatu serta 

menggunakan 
sarung tangan 

yang kurang tepat 

Kurangnya kesadaran operator   

4 

Not utilizing 
employees 
knowledge, 
skills and 
abilities 

 

Kemampuan 
dan skill 

Kemampuan dari 
operator tidak 

maksimal 

Operator selalu tertekan,tidak 
diberi kesempatan untuk 

mencoba. 
  

 
4. Improve 
Perbaikan terhadap penyebab critical to 
quality defect  dilakukan dengan 
menggunakan TRIZ untuk memberikan 
usulan perbaikan yang lebih baik. Setelah 

selesai tahap analyze, dapat teridentifikasi 
faktor penyebab pemborosan dengan jenis 
poka yoke guna mengetahui letak kesalahan 
yang terjadi. Selanjutnya dilakukan perbaikan 
dengan metode TRIZ. 

                      
 Tabel 4. Perbaikan Penyebab critical to quality defect dengan metode TRIZ 

                 Worse 
feature 

 
Improve feature 

lost of 
time 

 

 
Quantity of 
substance 

 

speed 
 

Lost of 
time 

 

Lost of 
substan

ce 
 

shape 

Measurement 
accuracy 

25,28,27      

Difficully of detecting 
and measuring 

 
1,8,11,13,16,

3 
    

Area stationary object   11,13,20    

Stability of object 
composition 

   
6,10,16,1

9 
  

Temperature    10 15  

speed      15 
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5. Control 
Tahap control merupakan tahap terakhir 
dalam upaya peningkatan kualitas 
berdasarkan  six sigma. Bagaimana cara 
melakukan perubahan atau usulan perbaikan 
guna mencapai 6 sigma berdasarkan control 
yang ada dalam fase improve dan 

mempertahankan proses yang telah diperbaiki 
dan memantau perbaikan untuk memastikan 
kesuksesan yang berkelanjutan. Berikut 
mekanisme Control dan instruksi kerja untuk 
critical to quality pada tiap jenis waste 
(Pyzdek, 2003) 

 
Tabel 5. Mekanisme control dan instruksi kerja perbaikan proses 

CTQ Perbaikan control dan instruksi kerja 

Alat 
control Periode 

control 
Penanggu
ng jawab visua

l 
Manua

l 

Setting mold  
kurang tepat 

Mold harus periodik di 
cek,dibersihkan,diberi pelumas, serta 
pengecekan dengan detail dan 
perawatan rutin, serta perubahan alat 
dari manual ke sensorik agar dalam 
pemasangan mold tidak terjadi 
kecacatan/error. 

  
Setiap 

pergantian 
mold 

Bagian 
Molding 

Temperature 
sering berubah 

Sebaiknya bagian setter selalu 
mengecek setiap 1 jam sekali 
terhadap mesin  serta pelatihan  
kepada operator agar bisa mengatur 
temperature  

  
Setiap 1 

jam sekali 

Bagian 
Setter 
dan 

Operato
r 

Material 
kurang open 

Operator harus mengopen tepat 
waktu 4 jam sebelum proses produksi 
di mulai 

  
Sebelum 

pergantian 
shift kerja 

Operator 
bagian 
material 
(crusher) 

Inspeksi dan 
Finishing 
produk oleh 
operator 
kurang baik 

Penambahan training untuk operator 
semua tipe jenis cacat dan cara 
memegang produk, mengamplas 
produk, mengcutter produk agar 
produk tidak terjadi cacat 

  

Saat proses 
produksi 

berlangsun
g 

Operator 
dan 

Leader 

Menunggu 
waktu start up 
mesin 

Start up mesin di lakukan oleh setter, 
operator bisa membantu bagian 
mesin lain dulu agar ada kegiatan 
yang dikerjakan 

  
Setiap 
awal 

produksi 

Leade
r 

Mengatur 
ulang 
temperature 

Bagian setter terkadang  sedang 
mengatur mesin lain, jadi mesin yang 
bermasalah dimatikan dan 
menunggusetter. Sebaiknya bagian 
setter di bantu bagian lain agar 
pekerjaan dapat optimal 

  1 jam sekali 
  Bagian 
setter 

Tidak 
menggunakan 
masker,sepatu
,dan 
penambahan 
jenis sarung 
tangan yang 
tepat 

Perusahaan memberi sanksi bagi 
operator yang tidak menggunakan 
masker, sepatu, agar pekerjaan 
operator lebih optimal. Serta 
penggunaan sarung tangan yang 
lebih baik. 

  
Setiap awal 

mulai 
produksi 

Kesehata
n dan 

keselamat
an kerja 

(K3) 

Kemampuan 
dari operator 
tidak maksimal 

Operator selalu mengandalkan 
bagian setter dan Qc untuk 
mensetting temperature dan 
pengecekan kepastian produk 

  

Pelatihan 
kerja setiap 
2 minggu/ 1 
bulan sekali 

Leader 
dan 

Setter 
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan :  
1. Kecacatan produk Cover Roofrack  yang 

terjadi pada hasil produksi bulan Januari – 
Juli 2016 sebanyak 18814 produk, dengan 
kecacatan jenis tertinggi terdapat pada 
defect Silver berjumlah 1551 NG , Shoot-
Short berjumlah 381 NG, Gram 171 NG, 
Sinkmark berjumlah 58 NG, Scratch 38 
NG, Finger mark 25 NG, Over cut 25 NG, 
Over burning 17 NG, White mark 14 NG, 
Finishing 2 NG, Bintik 0 NG. 

2. Penyebab utama dari kecacatan produk 
berdasarkan hasil critical to quality adalah 
Setting mold kurang tepat, Temperature 
sering berubah, Material kurang open dan 
Finishing oleh operator kurang baik. 

3. Berikut 4 jenis waste tertinggi berdasarkan 
kuisioner workshop. Penyebab terjadinya 
waste produk defect karena kurangnya 
waktu dalam pengopenan material, setting 
mold kurang tepat, Temperature sering 
berubah serta Finishing oleh operator 
kurang baik. Penyebab terjadinya waste 
waiting adalah pemasangan mold dan 
setting produk yang terlalu lama memakan 
waktu 90,2 menit. Penyebab waste 
Environmental, Health, and Safety adalah 
tidak mengikuti peraturan kesehatan dan 
keselamatan kerja diperusahaan, 
perusahaan juga tidak menyediakan 
sarung tangan yang tepat untuk operator 
dan lingkungan kerja sangat bising karena 
berdekatan dengan gudang crusher serta 
penyebab waste  Not utilizing employees 
knowledge, skills and abilities karena 
operator tidak bisa mensetting temperature 
sehingga proses produksi terhambat 
karena setter memperbaiki temperature 
dan kemampuan operator dalam proses 
finishing produk  kurang baik. 

4. Dari hasil perhitungan Process Activity 
Mapping didapatkan aktivitas yang bernilai 
tambah dari proses operasi sebesar 
44,4%, aktivitas tidak bernilai tambah dari 
transportasi, storage, delay sebesar 29,6% 
dan aktivitas tidak bernilai tambah tapi 
diperlukan dalam aktivitas dari proses 
inspeksi sebesar 26%.  

5. Hasil dari Value Stream Mapping 
didapatkan nilai Value added time selama 
proses produksi Cover Roofrack sebesar 
87,6 menit, total lead time dalam proses 
produksi Cover Roofrack sebesar 132,45 
menit didapat nilai process cycle efficiency 
sebesar 39,78%. Maka masih ada 

kegiatan yang non value added yang 
menyebabkan pemborosan yang harus 
diminimasi atau dihilangkan untuk 
medapatkan  proses produksi yang optimal 
(100% value added). 

6. Usulan perbaikan menggunakan metode 
TRIZ berdasarkan 40 principle TRIZ 
adalah mengganti alat pemasangan mold 
dari mekanis menjadi sensorik (Mechanics 
Substitution), membagi bagian 
pemasangan mold menjadi beberapa ruas 
(Segmentation), pelatihan kepada operator 
cara inspeksi dan finishing yang 
sempurna, menyiapkan kondisi darurat 
sebelum terjadi error mesin/mold 
(Beforehand cushioning), tindakan awal 
sebelum terjadi perubahan temperature 
(Preliminary Action), membuat objek 
produk dan penggunaan alat menjadi 
optimal (Dynamics). 
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Abstrak 
 

Peningkatan effisiensi dari kompresor aksial dapat dilakukan dengan perbaikan pada desain 
aerodynamic blade. Kombinasi antara endwall dengan tip clearance flow dekat casing didalam 
compressor rotor akan membentuk passage vortex dan tip clearance vortex, hal itulah yang 
menyebabkan terjadinya aliran sekunder. Kerugian yang ditimbulkan adalah secondary losses, 
blockage effect dan turning angle distribution sepanjang blade span.  
Eksperimen dilakukan pada compressor cascade dengan sudu tipis  bercamber dan tanpa tip 
clearance. Selama eksperimen konfigurasi sudu yang digunakan bervariasi dengan melakukan 
perubahan sudut masuk. 
Penelitian ini akan mengamati secara detail medan aliran pada cascade exit, sedikit dibelakang 
trailing edge. 

Parameter-parameter yang diukur adalah tekanan stagnasi, tekanan statis, dan sudut aliran (  dan 

 ) dengan bidang pengukuran dari tengah span kearah dinding sepanjang satu  pitch diantara dua 
sudu. Parameter dari inlet boundary layer pada posisi sedikit didepan leading edge diukur, 
sebelum pengukuran pada cascade exit dilakukan.   

 
Abstract 

 
The increasing efficiency of axial compressor could be done by improving aerodynamic blade 
design. Combination between endwall and tip clearance flow near casing in compressor rotor will 
make passage vortex and tip clearance vortex, this cause secondary flow. Disadvantages are 
secondary losses, blockage effect and turning angle distribution along blade span. 
Experiment is conducted at compressor cascade with camber thin blade and without tip clearance. 
The experiment use various blade configuration by changing inlet angle. It will investigate flow field 
at cascade exit ( behind   trailing adge ) in detail. 

Parameters measured are stagnation pressure, static pressure and flow angle (  and  ), with 
measurement area from the middle of span to wall along one pitch between two blades. 
Parameter of inlet boundary layer infront of leading edge is measured, before measuring cascade 
exit is conducted. 

 
Keywords : Axial compressor, Three dimensional flow, Secondary flow, Secondary vorticity 
distribudtion, Inlet  flow angle.   

 
 

PENDAHULUAN 
 

Faktor-faktor fisis aliran yang mempengaruhi 
terbentuknya aliran sekunder belum begitu 
jelas diketahui, hal ini disebabkan aliran 
viscous yang melintasi blade cascade adalah 
aliran tiga dimensi, terutama fenomena fisis 
yang menyangkut three dimensional boundary 
layer separation sesungguhnya sangat rumit.  
 

Aliran viscous yang melintasi sudu-sudu 
kompresor aksial, kombinasinya dapat 
merupakan hubungan antara endwall dengan 
tip clearance flow dekat casing didalam 
compressor rotor atau endwall flow dengan tip 
clearance flow dekat hub didalam compressor 
stator. Dari hubungan ini masing-masing akan 
terjadi interferensi dua boundary layer, yaitu 
antara blade boundary layer dengan hub 
boundary layer atau antara blade boundary 
layer dengan casing boundary layer. Separasi 
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dari dua boundary layer  yang berinterferensi 
tersebut akan membentuk pola aliran yang 
spesifik, yang disebut aliran sekunder.  
Kerugian-kerugian yang diakibatkan dari 
terjadinya aliran sekunder tersebut adalah 
secondary losses, blockage effect dan turning 
angle distribution sepanjang blade span. 
 
 

TUJUAN 
 

a. Untuk mengetahui pengaruh terbentuknya 
aliran sekunder terhadap karakteristik kerja 
mesin. 

b. Didasarkan pada pemikiran bahwa hasil-
hasil penelitian secara eksperimen pada 
compressor cascade selalu memberikan 
informasi tambahan yang penting, 
terutama yang berkaitan dengan sebab-
sebab terbentuknya aliran sekunder. 
Dengan demikian dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan dan masukan dalam suatu 
perancangan. 

 
 

METODA 
 

Kegiatan yang dilakukan meliputi : 
- Pembuatan model eksperimen. 
- Pembuatan peralatan pendukung. 
- Pengadaan alat ukur yang sudah  

dikalibrasi ( five holes  probe ). 
- Pengambilan data. 

Pengambilan data-data yang diperlukan 
meliputi : 

- Pengukuran distribusi tekanan pada 
cascade inlet.  

- Pengukuran medan aliran pada cascade 
exit. 

 
Parameter yang diukur untuk memperoleh 
karakteristik medan aliran adalah tekanan 

stagnasi, tekanan statis dan sudut aliran ( , 

), dengan bidang pengukuran dari tengah 
span kearah dinding sepanjang satu pitch 
diantara dua sudu. 
Parameter dari inlet boundary layer pada 
posisi  didepan leading edge diukur sebelum 
pengukuran pada cascade exit dilakukan. 

 
Gambar 1. Skema Instrumentasi Pengukuran. 

 
Dalam percobaan  ini, pengukuran dilakukan 
sepanjang pitch ( y1 : 5 mm s/d y21 : 100 mm ) 
pada berbagai jarak dari dinding cascade ke 
tengah span ( z1 : 4 mm s/d z25 : 250 mm ).  
Untuk lebih jelasnya, pada gambar ( 3.5 ) 
diperlihatkan daerah pengukuran medan 
aliran 2-D  pada cascade exit. 

 
Gambar 2. Bidang ukur 2-D, di tengah span 
 
z1 - z10 = 4 mm,  z11 - z15 = 7 mm, z16 - z20  = 
10 mm dan z21 - z25 = 25 mm 
Dari tengah span ke dinding cascade 
(setengah span). 
 
Pembahasan  
Setelah memperoleh data eksperimen berupa 
tekanan statis dan stagnasi, selanjutnya 
dilakukan perhitungan data. 
 
Dengan mengunakan rumusan baku diatas,  
diambil suatu contoh perhitungan guna 
memperjelas urutan dalam analisa 
selanjutnya.  
 
Satuan data dalam milimeter kolom kerosine 
dan data yang diambil sebagai contoh 
perhitungan dibuat sedemikian rupa sehingga 
memberikan informasi yang menyeluruh 
(mewakili) keseluruhan data eksperimen.  
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Dengan s = +30
0
 s = 

+0
0
, hal tersebut dilakukan untuk menghindari 

pengukuran yang terjadi diluar kalibrasi. 
 
Contoh perhitungan yang diambil adalah 
sebagai berikut: 

 
Perhitungan delta pressure “ p ”, dari pers. ( 

3.8 ) sebagai berikut :  
 

Perhitungan delta pressure “ p ”, dari pers. 

(3.8) sebagai berikut : 
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 Perhitungan harga sudut , , Kp dan Kpt. 

Harga , , Kp dan Kpt yang merupakan 

persamaan polinomial fungsi k dan k derajat     
dua belas, nilai konstanta untuk masing-

masing , , Kp dan Kpt dapat dilihat di 
Lampiran C. 
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m : 12  dan n : 12 
 
Bila persamaan diatas diuraikan menjadi, 
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Bila nilai konstanta, nilai  k dan  k dimasukan 
pada pers. diatas diperoleh : 
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Sehingga diperoleh : 
- Sudut aliran udara keluaran : 

s  = 30
o
 – 

(18.425
o
 )= 11.575

o
 

-    Sudut aliran udara keluaran “   “  sebesar 
:   -2.028

o 

-    Koefisien tak berdimensi tekanan statis, kp 
= 1.386 

- Koefisien tak berdimensi tekanan total, kpt 
= -0.953 

 

 Mencari harga perbandingan tekanan 
dinamis saat keluar dan masuk cascade. 
 Perhitungan harga dari selisih tekanan 
total per tekanan dinamis saat masuk 
cascade. 
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 Perhitungan harga dari selisih tekanan 
statis per tekanan dinamis masuk cascade.   
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Selanjutnya perbandingan kecepatan keluar 
dan masuk  adalah, 
         
                         
 
 
 
 
 
 

 Mencari komponen kecepatan tanpa 
dimensi yang proyeksikan pada koordinat 
cartesian. 
 Komponen kecepatan tanpa dimensi pada 
bidang “ y “ 
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 Komponen kecepatan tanpa dimensi pada 
bidang “ z “ : 
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 Komponen kecepatan tanpa dimensi 
pada bidang  “ x “ : 
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KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh 
dengan melakukan perubahan blade loading 
dengan cara penambahan incidence sebesar 
4

o
 pada konfigurasi sudu tetap yakni sudut 

stagger   : 30
o
, sudut camber  : 32.5

o
 dan 

jarak pitch  S tetap : 10 cm, dapat disimpulkan 
hal-hal sebagai berikut :  
  Pada daerah aliran dekat dinding 

cascade, pada kedua konfigurasi 
ditemukan passage vortex berupa pola 
vortex sekunder dengan secondary losses 
meningkat sesuai penambahan incidence.  
Komponen vektor kecepatan didekat 
dinding yang terarah dari pressure side ke 
suction side menyebabkan curl flow, akan 
bertumbukan dengan interferensi antara 
wall boundary layer dan blade boundary 
layer di sudut antara dinding cascade 
dengan suction side  telah menghancurkan 
aliran energi, hal tersebut menyebabkan 
blockage effect ditengah span. Pada 
penambahan incidence sebesar 4

o
 

menyebabkan curl flow di trailing edge 
semakin kuat, selanjutnya menyebabkan 
blockage  effect   semakin  kuat   ditandai  
dengan  peningkatan axial velocity ratio 
(AVR) rata-rata ditengah span sebesar  
0,028.  

Sudut keluar cascade “ 2  “ ditengah span  
bertambah 3.73

o
 sesuai  penambahan 

incidence.  
Adanya  passage vortex tadi 

menyebabkan distribusi turning angle (1 -

2) disekitar dinding menunjukkan karakter 
under turning over turning.  
Penambahan incidence sebesar 4

o
, 

menyebabkan distribusi under turning 
disekitar dinding  semakin kuat.  

 Dengan penambahan incidence sebesar 
4

o
 dan membandingkan keduanya   

ditengah span diperoleh perubahan 
sebagai berikut : 

 Sudut keluar “2 “ untuk i = 0
o
 adalah 

15,59
o
 dan i = 4

o 
 adalah 19.29

o
   

 Secondary losses “ v ” untuk i = 0
o
 

adalah 10.60% dan i = 4
o 

 adalah 
11.40%   

 Axial  velocity  ratio “ AVR  “ untuk  i = 
0

o
  adalah  1,096  dan i = 4

o 
 adalah   

1,124 

 Kenaikan tekanan statis “ p/q1” untuk i 
= 0

o
 adalah 0,29 dan i = 4

o 
 adalah 0,32 

  Secondary losses keseluruhan satu 
konfigurasi cascade adalah: 

 Untuk incidence 0
o
 : 16,77% 

     Untuk incidence 4
o
 : 18,20 % 

 Jadi dengan penambahan incidence 
sebesar 4

o
 , secondary losses rata-rata 

naik   sebesar  8.53 % 
  Kenaikan tekanan statis rata-rata  satu  

cascade : 

 Untuk incidence 0
o
 : 0.29 

 Untuk incidence 4
o
 : 0.31 

Dengan penambahan incidence sebesar 
4

o
 kenaikan tekanan statis bertambah 

sebesar  10,71% 
Berdasarkan hasil tersebut, penambahan 
incidence sebesar 4

o
 meningkatkan 

tekanan statis sebesar 10,71 %, walaupun 
juga menaikkan secondary losses sebesar 
8,53 %, sehingga perlu dipertimbangkan 
untung dan ruginya pada aplikasi 
selanjutnya.  

 Dari hasil yang telah disampaikan diatas, 
bila dibandingkan dengan penelitian yang 
pernah dilakukan oleh Sven Baumgarten [ 
14 ], dengan menggunakan bentuk sudu : 
British Profile 9 C7/32.5 C 50 ; sudut 
stagger 30

 o 
( profil sudu tidak tipis ), pada 

sudut aliran masuk “  1 “ yang sama 
diperoleh : Kenaikan  tekanan  statis “ 

p/q1 “ yang  dapat  dicapai dengan 
menggunakan sudu tipis lebih  rendah  
sekitar 30 %, sehingga  dengan  alasan  
tersebut diatas,  penggunaan sudu tipis 
pada aplikasi khusus ( turbin gas ) perlu 
dipertimbangkan.  
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