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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi H2SO4 pada aktivasi  terhadap kemampuan 

zeolit alam dalam proses pemurian biodiesel, mengetahui pengaruh suhu pada proses aktivasi zeolit terhadap 

kemampuan zeolit alam dalam proses pemurnian biodiesel, mengetahui suhu dan konsentrasi H2SO4 yang 

menghasilkan bilangan asam terendah serta mengetahui kenaikan luas permukaan zeolite pada proses 

aktivasi.  Penelitian ini diawali dengan penghancuran zeolit alam untuk mempermudah proses aktvasi.  

Selanjutnya dilakukan proses aktivasi dengan merendam zeolit alam dalam larutan H2SO4  pada berbagai 

konsentrasi sambil dilakukan pengadukan.  Hasil yang diperoleh kemudian disaring dan dipanaskan pada 

berbagai suhu.  Produk zeolit alam hasil aktivasi selanjutnya diuji morfologi permukaan dan luas permukaan 

untuk mengetahui karakterisasinya.  Disamping itu untuk mengetahui  pengaruh proses aktivasi, maka 

produk zeolit hasil aktivasi digunakan untuk proses pemurnian pada pembuatan biodiesel.  Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi H2SO4 maka  bilangan asam semakin rendah.  

Sedangkan pada rentang suhu aktivasi 350 sampai 550 semakin tinggi suhu maka  bilangan asam semakin 

rendah. Luas permukaan zeolite sebelum aktivasi adalah 70 m
2
/g sedangkan setelah aktivasi 96 m

2
/g. 

Kata kunci: Zeolit alam, aktivasi, H2SO4, biodiesel, pemurnian, adsorben.  

 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat akan berdampak pada peningkatan 

kebutuhan bahan bakar minyak atau energi.  Sementara ini kebutuhan akan bahan bakar minyak 

masih tergantung pada minyak bumi.  Ketersediaan bahan bakar minyak bumi semakin lama 

semakin menipis akibat eksploitasi yang terus menerus, sedangkan bahan bakar minyak bumi 

merupakan energi yang tidak terbarukan.  Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan upaya untuk 

mencari sumber energi lain yang terbarukan sehingga tidak akan habis meskipun dilakukan 

eksploitasi terus menerus.   

Salah satu kandidat energi alternatif yang terbarukan adalah biodiesel.  Biodiesel merupakan 

bahan bakar nabati sebagai pengganti solar.  Bahan yang digunakan pada pembuatan biodiesel 

adalah minyak nabati, minyak hewani dan minyak bekas.  Beberapa bahan yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku pada pembuatan biodiesel antara lain minyak kelapa, minyak sawit, minyak 

biji kapas, minyak nyamplung, minyak biji bunga matahari, minyak dedak, minyak kedelai, minyak 

jagug dan masih banyak lagi. Penelitian pembuatan biodiesel dari berbagai bahan telah banyak 

dilakukan antara lain penelitian pembuatan biodiesel dalam reaktor batch dan fixed batch [1], 

pembuatan biodiesel dari minyak sawit [2],  penelitian tentang produksi biodiesel menggunakan 

katalis alumina yang disangga kalsium Oksida [3] dan penelitian pembuatan biodiesel dari minyak 

goreng bekas [4].   

Proses pembuatan biodiesel dilakukan dalam beberapa tahap transesterifikasi dan tahap 

pemurnian. Pada tahap transesterifikasi bahan baku berupa minyak nabati atau minyak hewani 

direaksikan dengan methanol menggunakan katalis basa.  Hasil yang diperoleh berupa metil ester 

atau yang disebut biodiesel dan hasil samping berupa gliserol. Hasil yang diperoleh pada tahap 

transesterifikasi selanjutnya dipisahkan lalu masuk pada tahap pemurnian.  

Tahap pemurnian dimaksudkan untuk menghilangkan pengotor yang terdapat pada biodiesel 

hasil tahap transesterifikasi. Beberapa pengotor yang terdapat dalam biodiesel antara lain sisa 

katalis, metanol yang tidak bereaksi, dan sisa gliserol yang akan mempengaruhi kualitas dari 
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 biodiesel sehingga harus dihilangkan dari produk. Metode yang digunakan pada proses pemurnian biodiesel 

antara lain water washing, yaitu pemurnian menggunakan air.  Kelemahan menggunakan water washing  adalah 

yaitu memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak.  Untuk itu diperlukan metode baru untuk 

memurnikan biodiesel salah satunya  dengan menggunakan metode dry washing  yaitu pemurnian menggunakan 

proses adsorbsi.   

Pada proses adsorbsi diperlukan bahan penyerap atau biasa disebut adsorben.  Beberapa 

bahan dapat digunakan sebagai adsorben antara lain kaolin, zeolit alam, bentonit, alumina silikat 

dan magnesium silikat.  Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan penyerapan suatu 

adsorben adalah luas permukaan aktif adsorben.  Pada penelitian ini akan dilakukan digunakan 

adsorben zeolit alam.  Karena pada zeolit alam masih terdapat pengotor maka akan berpengaruh 

pada luas permukaan aktif yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuannya dalam 

memurnikan biodiesel.  Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

penyerapan zeolit dalam memurnikan biodiesel adalah menggunakan proses aktivasi.  

Zeolit alam banyak ditemukan di Indonesia, khususnya pada lokasi yang secara geografis 

terletak di jalur pegunungan vulkanik. Posisi strategis Indonesia yang terletak pada daerah jalur 

gunung vulkanik memberikan beberapa kelebihan, salah satunya sebagai negara yang memiliki 

kekayaan sumber daya alam mineral yang beragam termasuk banyaknya lokasi sumber zeolit alam. 

Indonesia memiliki sejumlah sumber zeolit alam yang terdapat di beberapa daerah seperti Malang, 

Wonosari dan Bogor. Diperkirakan deposit zeolit tersebar dipulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, 

dan Maluku dengan potensi deposit sebesar 16,6 juta ton.  Di Indonesia sampai saat ini telah 

dieksplorasi meneral zeolit yang tersebar lebih dari 50 daerah diantaranya dari daerah Sumatra, 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Nusatenggara, Maluku hingga Sumatra. 

Hingga sekarang terdapat lebih dari 40 jenis zeolit yang diketahui dengan pasti baik sebagai hasil 

proses hidrotermal, maupun proses diagenesa dari batuan vulkanik [5]. 

Zeolit alam memiliki harganya yang jauh lebih murah  dari pada zeolit sintetis. Namun 

zeolit alam memiliki beberapa kelemahan, di antaranya mengandung banyak pengotor serta 

kristalinitasnya kurang baik. Untuk memperbaiki karakter zeolit alam biasanya dilakukan aktivasi 

dan modifikasi terlebih dahulu. [6] 

Dalam aplikasinya zeolit secara luas digunakan sebagai molekular sieve, adsorben, ion-

exchange dan katalis [7].  Salah  satu  kegunaan  zeolit  alam  yang  menjadi banyak sorotan adalah 

sebagai bahan penyerap (adsorben). Pada penelitian ini akan dilakukan aktivasi zeolit alam 

menggunakan H2SO4 dan pemanasan.  Produk zeolit hasil aktivasi selanjutnya dikarakterisasi 

melalui uji morfologi permukaannya menggunakan SEM, luas permukaan menggunaan surface 

analyzer BET dan diaplikasikan pada proses pemurnian biodiesel berbahan baku jarak kepyar. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Mengetahui pengaruh konsentrasi H2SO4 

pada aktivasi  terhadap kemampuan zeolit alam dalam proses pemurian biodiesel, mengetahui 

pengaruh suhu pada proses aktivasi zeolit terhadap kemampuan zeolit alam dalam proses 

pemurnian biodiesel, mengetahui suhu dan konsentrasi H2SO4 yang menghasilkan bilangan asam 

terendah serta mengetahui kenaikan luas permukaan zeolite pada proses aktivasi.   

 

 
DASAR TEORI 

Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian aktivasi zeolit dan pembuatan biodiesel yang telah dilakukan antara 

lain: penellitian tentang aktivasi zeolit menggunakan perlakuan asam dan kalsinasi [8]. Penelitian 

pembuatan biodiesel dalam reaktor batch dan fixed batch [9], penelitian pembuatan biodiesel dari 

minyak sawit [10] penelitian tentang memproduksi biodiesel menggunakan katalis alumina yang 

disangga kalsium Oksida [11]  kemudian penelitian pembuatan biodiesel dari minyak goreng bekas 

[12].   
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Biodiesel  

ASTM (American Society for Testing and Materials) mendefinisikan bahan bakar biodiesel 

sebagai monoalkil ester dengan rantai asam lemak panjang yang diperoleh dari lemak yang dapat 

diperbaharui, seperti minyak nabati dan lemak hewani. Biodiesel atau FAME (Fatty Acid Methyl 

Ester) juga dapat diartikan sebagai minyak nabati atau lemak hewani yang diubah melalui proses 

transesterifikasi yang pada dasarnya mereaksikan minyak-minyak tersebut dengan metanol dan 

katalisator NaOH atau KOH [13]  

Pemurnian 

 

Tahap pemurnian dalam pembuatan biodiesel dimaksudkan untuk menghilangkan pengotor 

yang terdapat pada biodiesel hasil tahap transesterifikasi.  Beberapa pengotor yang terdapat dalam 

biodiesel antara lain sisa katalis, metanol yang tidak bereaksi, dan sisa gliserol yang akan 

mempengaruhi kualitas dari  biodiesel sehingga harus dihilangkan dari produk. Metode  yang 

digunakan pada proses pemurnian biodiesel antara lain water washing, yaitu pemurnian menggunakan air.  

Kelemahan menggunakan water washing  adalah yaitu memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang 

banyak.  Untuk itu diperlukan metode baru untuk memurnikan biodiesel salah satunya  dengan menggunakan metode 

dry washing  yaitu pemurnian menggunakan proses adsorbsi.   

Solusi teknologi untuk memperbaiki proses tersebut adalah dengan metode adsorbsi adalah 

peristiwa penyerapan suatu zat ke permukaan zat lain. Adsorben yang digunakan pada metode ini 

adalah zeolit. Metode ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan metode water washing, 

diantaranya tidak memerlukan air, tidak terjadi proses emulsifikasi, meminimalkan loss, 

mengurangi biaya investasi, mempercepat proses pemurnian biodiesel, dan mengurangi kadar air 

lebih baik. Dengan demikian, seluruh keuntungan tersebut pada akhirnya akan mengurangi biaya 

produksi. 

 

Adsorbsi 

 

Adsorpsi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses pemisahan, seperti 

halnya dengan metode proses absorbsi, distilasi, dan ekstraksi. Adsorpsi adalah proses penjerapan 

solute dari fluida ke permukaan aktif padatan.  Fenomena ini terjadi karena terdapat gaya-gaya 

yang tidak seimbang pada batas antar permukaan. Adanya gaya ini menyebabkan padatan 

cenderung menarik molekul-molekul yang lain yang bersentuhan dengan permukaan padatan.  

Adsorpsi berkaitan dengan proses akumulasi atau pemusatan substansi adsorbat pada permukaan 

adsorben.  Hal ini dapat terjadi melalui antarmuka dua fasa, misal fasa cair dengan cair, fasa gas 

dengan cair, fasa gas dengan padat atau fasa cair dengan padat.  Molekul yang terjerap akan berada 

dibawah pengaruh medan listrik pada permukaan adsorben, sehingga molekul akan kehilangan 

kekuatan bergerak bebas.  Proses ini digambarkan dengan meningkatnya suhu bila adsorbat 

berinteraksi dengan adsorben. 

Gaya tarik menarik dari suatu padatan  dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya fisika yang 

menghasilkan adsorpsi fisika dan gaya kimia yang menghasilkan adsorpsi kimia. Adsorpsi fisika : 

melibatkan gaya antar molekul (gaya Van Der Waals atau ikatan hydrogen). Adsorpsi fisik 

biasanya berlangsung pada temperatur rendah, jumlah zat yang terjerap semakin kecil dengan 

naiknya temperatur. Entalpi proses ini tidak mencukupi untuk terjadinya pemutusan ikatan, 

sehingga spesies yang teradsorpsi secara fisika umumnya tetap utuh.  Adsorbsi fisika menghasilkan 

ikatan yang lemah pada permukaan adsorben dan bersifat reversible, sehingga substansi yang sudah  

terikat tersebut relative mudah dilepaskan kempali dengan cara menurunkan tekanan gas atau 

konsentrasi zat terlarut.  Akibat lemahnya ikatan yang terbentuk, proses desorpsi dimungkinkan 

terjadi pada temperatur yang sama. 

Adsorpsi kimia berlangsung dengan melibatkan ikatan koordinasi dari hasil penggunaan 

pasangan elektron secara bersama-sama oleh adsorben dan adsorbat.  Pada adsorpsi jenis ini 

dihasilkan panas yang tinggi, yaitu mendekati harga untuk terjadinya ikatan kimia. Besarnya energi 
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yang terlibat menyebabkan adsorbat sangat sukar dilepaskan kembali, dan banyaknya substansi 

yang teradsorpsi merupakan fungsi dari tekanan, konsentrasi serta temperatur. 

Syarat – syarat adsorben yang baik antara lain mempunyai daya serap yang besar,  berupa zat 

padat yang mempunyai luas permukaan yang besar, tidak boleh larut dalam zat yang akan 

diadsorbsi, tidak boleh mengadakan reaksi kimia dengan campuran yang akan dimurnikan,  dapat 

diregenerasi kembali dengan mudah dan tidak beracun.  

 

 Zeolit Alam 

Zeolit merupakan material yang memiliki banyak kegunaan. Zeolit adalah mineral kristal 

alumina silika tetrahidrat berpori yang mempunyai struktur kerangka tiga dimensi, terbentuk oleh 

tetrahedral [SiO4]4
-
 dan [AlO4]5

-
 yang saling terhubungkan oleh atom-atom oksigen sedemikian 

rupa. Zeolit alam terbentuk dari reaksi antara batuan tufa asam berbutir halus dan bersifat rhyiolitik 

dengan air pori atau air meteorik.  Muatan listrik yang dimiliki oleh kerangka zeolit, baik yang 

terdapat dipermukaan maupun di dalam pori menyebabkan zeolit dapat berperan sebagai penukar 

kation, penyerap, dan katalis.  Pori-pori terbentuk dengan cara pengusiran air pada pemanasan di 

atas 100 
o
C. Keadaaan itu memungkinkan zeolit dapat penyerap molekul-molekul yang bergaris 

tengah lebih kecil dari pori-pori zeolit tersebut. Kandungan air yang terperangkap dalam rongga 

zeolit biasanya antara 10 – 35 %.   

Perbandingan antara atom Si dan Al yang bervariasi akan menghasilkan banyak jenis atau 

spesies zeolit yang terdapat di alam. Sampai saat ini telah ditemukan lebih dari 50 jenis zeolit. 

Namun mineral pembentuk zeolit terbesar hanya ada sembilan jenis, yaitu analsim, khabazit, 

klinoptilolit, erionit, mordenit, ferrierit, heulandit, laumontit, dan fillipsit.  Di Indonesia, jenis 

mineral zeolit yang terbanyak adalah klinoptilolit dan mordenit.  Struktur kristal zeolit membentuk 

suatu kerangka tetrahedron berantai dalam bentuk tiga dimensi. Pada kristal zeolit, kedudukan atom 

pusat tetrahedron ditempati oleh atom Si dan Al, sedangkan atom-atom oksigen berada pada sudut-

sudutnya.  Kedudukan atom Al dalam posisi tetrahedron perlu tambahan muatan positif sebagai 

penetral muatan listrik, seperti kation logam alkali atau alkali tanah. Keadaan itu menyebabkan 

zeolit dapat bersifat sebagai penukar kation. Sementara pori-pori yang tedapat di dalam struktur 

kristal zeolit diisi oleh molekul air. Pada umumnya pori-pori tersebut mencapai 20 – 30% dari total 

volume kristal.  Struktur kristal zeolit mempunyai sifat hidrofoik serta memperlihatkan sifat 

afinitas yang sangat kuat terhadap molekul air. Dengan demikian semua aplikasi penyerapan dan 

reaksi-reaksi lainnya memerlukan proses dehidrasi terlebih dahulu untuk mencapai kondisi bebas 

air. Perlu diketahui bahwa semua proses penyerapan, katalis dan penukaran kation terjadi di dalam 

struktur kristal zeolit ini. 

Pada keadaan awal, adsorben memiliki kemampuan adsorpsi yang rendah. Kapasitas 

adsorpsi dari adsorben dapat dinaikkan dengan proses aktivasi untuk memberikan sifat yang 

diinginkan sehubungan dengan penggunaannya. Aktivasi adalah semua proses untuk menaikkan 

kapasitas adsorpsi untuk memberikan sifat yang diinginkan sehubungan dengan penggunaannya. 

Pengaktifan adsorben bertujuan untuk memperluas permukaan kontak adsorben melalui 

pembentukan struktur porous dan berguna untuk mempertinggi daya adsorpsinya. 

Berdasarkan teori ada dua cara perlakuan dalam meningkatkan aktifitas adsorben, yaitu 

pemanasan dan pengasaman. Aktivasi dengan pemanasan bertujuan agar air yang terikat di celah-

celah molekul dapat teruapkan, sehingga porositas adsorben meningkat. Aktivasi zeolit alam dapat 

dilakukan baik secara fisika maupun kimia. aktivasi secara fisika dilakukan melalui pengecilan 

ukuran butir, pengayakan, dan pemanasan pada suhu tinggi, tujuannya untuk menghilangkan 

pengotor-pengotor organik, memperbesar pori, dan memperluas permukaan. Sedangkan aktivasi 

secara kimia dilakukan melalui pengasaman. Tujuannya untuk menghilangkan pengotor anorganik. 

Pengasaman ini akan menyebabkan terjadinya pertukaran kation dengan H
+
 [14].   
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METODE  

Tahapan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:  

a. Perlakuan awal zeolit alam 

b. Aktivasi zeolit alam  

c. Analisa zeolit hasil aktivasi 

d. Pemurnian biodiesel 

 

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan untuk aktivasi zeolit yang 

terdiri dari zeolit alam dan H2SO4.  Adapun bahan yang digunakan pada pembuatan biodiesel 

adalah minyak jarak kepyar, Metanol dan NaOH. 

Variabel Penelitian  

 Suhu Pemanasan  = 350 °C, 450 °C, 550 °C 

 Konsentrasi H2SO4  = 0,25 N,  0,5 N,  0,75 N,  1 N,  1,25 N 

 

Skema Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema penelitian. 

Zeolit Alam 

Merendam dalam larutan H2SO4 pada konsentrasi 0,25 N,  0,5 

N,  0,75 N,  1 N,  1,25 N 

Memanaskan pada suhu 350 °C, 450 

°C, 550 °C 

Mencuci Zeolit dengan Aquades 

Mengeringkan pada suhu 100 °C 

Zeolit Alam Teraktivasi 

Uji daya adsorpsi 

Uji BET, SEM 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Pengaruh suhu terhadap penurunan bilangan asam pada pemurnian biodiesel 

Pengaruh suhu terhadap kemurnian biodiesel diketahui berdasarkan datar pengukuruan 

bilangan asam.  Bilangan asam tinggi menunjukkan biodiesel dengan kemurnian rendah sedangkan 

kemurnian biodiesel dengan kemurnian tinggi ditunjukkan dengan bilangan asam yang rendah.  

Dari penelitian yang telah dilakukan zeolite hasil aktivasi kemudian digunakan untuk memurnikan 

biodiesel selanjutnya hasilnya diuji bilangan asam.  Berdasarkan data yang diperoleh kemudian 

dibuat grafik dan disajikan dalam Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Pengaruh suhu terhadap bilangan asam 

  

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu aktivasi maka semakin 

rendah bilangan asam.  Bilangan asam rendah menunjukkan kemurnian biodiesel yang tinggi 

sehingga dapat dinyatakan bahawa semakin tinggi suhu aktivasi semakin tinggi kemurnian 

biodiesel.  Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kemampuan zeolite dalam menyerap 

pengotor daam biodiesel dengan semakin tinggi suhu.  Pada proses aktivasi semakin tinggi suhu 

semakin luas permukaan aktif zeolite karena pengotor yang menutup pori zeolite semakin sedikit 

dengan semakin tinggi proses aktivasi dengan pemanasan.  Suhu terbaik dalam penelitian ini adalah 

550
0
C 

 

Pengaruh Konsentrasi H2SO4 terhadap bilangan asam pada  pemurnian biodiesel 

 

 
 

Gambar 3. Pengaruh konsentrasi H2SO4 terhadap nilanngan asam 
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Seperti halnya dengan penngaruh suhu, maka untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

terhadap kemurnian biodiesel dilihat berdasarkan bilangan asamnya.  Berdasarkan Gambar 3 dapat 

dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi semakin kemurnian biodiesel yang ditunjukkan dengan 

semakin rendahnya bilangan asam.  Hal ini disebabkan karena dengan semakin tinggi konsentrasi 

maka penghilangan alumina dalam zeolit semakin banyak sehingga luas permukaan semaik besar 

sehingga kemampuan menyerap pengotor biodiesel semakin baik. Konsentrasi yang menghasilkan 

kemurnian tertinggi dalam penelitian ini adalah 1,25 N. 

 

Kenaikan Luas permukaan zeolite hasil aktivasi 

Salah satu sifat fisik zeolit yang dipengaruhi oleh proses aktivasi adalah luas permukaan 

spesifik.  Pada penelitian ini luas permukaan dianalisis menggunakan metode serapan gas dan 

dihitung menggunakan metode Brauner-Emmet-Teller (BET) berdasarkan data adsorpsi-desorpsi 

N2.  Analisis luas permukaan pada penelitian ini dilakukan pada zeolite sebelum aktivasi dan 

zeolite setelah aktivasi yang pada uji aktivitas pemurnian biodiesel menghasilkan bilangan asam 

terendah.  Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa luas permukaan zeolite 

sebelum aktivasi adalah 70 m
2
/g sedangkan setelah aktivasi adalah 96

2
/g.  Kenaikan luas 

permukaan disebabkan oleh berkurangnya H2O  diantara struktur zeolite akibat pemanasan dan 

berkurang nya alumina karena perendaman menggunakan asam. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa proses aktivasi zeolite yang dilkakukan pada penelitian ini mampu meningkat luas 

permukaan zeolite alam. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai beikut : 

1. Semakin tinggi suhu aktivasi maka bilangan asam biodiesel semakin rendah 

2. Semakin tinggi konsentrasi  H2SO4 pada aktivasi maka bilangan asam bioidiesel semakin 

rendah 

3. Suhu yangt menghasilkan biodiesel dengan kemurnian tinggi dalam penelitian ini adalah 

550
0
C dan konsentrasi yang menghasilkan kemurnian tertinggi adalah 1,25N 

4. Luas permukaan zeolite sebelum aktivasi adalah 70 m2/g sedangkan setelah aktivasi 96 

m2/g. 
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ABSTRAK 
Perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatan produksi harus melakukan pendekatan 

dengan konsumen, agar produk yang dihasilkan dapat diterima dengan baik. Dalam hal ini kepuasan 

pelanggan merupakan fondasi yang harus dibangun, dijaga dan dikembangkan oleh perusahaan agar 

memberikan dampak positif bagi industri, baik dalam kualitas maupun kuatitasnya. Banyak faktor-faktor 

yang mempengaruhi variabel kualitas pelayanan yang meliputi : tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan emphaty terhadap kepuasan pelanggan.    

Variabel kualitas pelayanan tersebut, mempunyai pengaruh  yang signifikan pada kepuasan pelanggan 

secara parsial dan simultan. Dalam mengetahui variabel yang paling dominan yang berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dapat menggunakan metode Berneoulli. Analisa uji hipotesis menunjukan bahwa secara 

keseluruhan kualiatas pelayanan masih dapat diterima, sehingga berpengaruh juga secara nyata terhadap 

kepuasan pelanggan PDAM Surya Sembada Surabaya 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka  variabel responsiveness mempunyai koefisien paling besar 

sehingga mempunyai pengaruh yang paling dominnan terhadap kepuasan pelanggan sebesar  0,175 yang 

dilihat dari hasil perhitungan regresi. Secara parsial dan simultan dari kelima variabel juga berpengaruhi 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

Kata Kunci:  Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, Regresi Berganda 

 
ABSTRACT 

 Companies in maintaining the sustainability of production activities should approach with 

consumers, so that the product can be well received. In this case the customer satisfaction is the foundation 

that must be built, maintained and developed by the company in order to provide a positive impact for the 

industry, both in quality and kuatitasnya. Many factors affect the service quality variables include: tangible, 

reliability, responsiveness, assurance and empathy towards customer satisfaction.  

The service quality variable, has a significant influence on customer satisfaction partially and 

simultaneously. In knowing the most dominant variables that influence consumer satisfaction can use 

Berneoulli method. Analysis of hypothesis testing showed that the overall poor quality of service is still 

acceptable, and therefore contributes also significantly to customer satisfaction PDAM Surabaya Surya 

Sembada  

Based on the results of data processing, the variable responsiveness has the greatest coefficient so as 

to have the most influence on customer satisfaction dominnan of 0.175 is seen from the results of the 

regression calculation. Partially and simultaneously of the five variables are also significant consequences 

for the customer satisfaction.   

 

Keywords: Quality of Service, Customer Satisfaction, Multiple Regression 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

Pengertian kualitas atau makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh banyak pakar  

dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan definisi-definisi yang 

berbeda pula. kualitas diartikan sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan[1]. 

mailto:esterlita_brigida@yahoo.com
mailto:jakapurnama99@yahoo.com
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Pengertian pelayanan atau service  berarti setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu [1]. 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila  jasa atau pelayanan 

yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas 

yang ideal.  

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pesatnya pertumbuhan penduduk pada umumnya 

diprovinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya tuntutan terhadap jasa air bersih pun terus 

mengalami peningkatan. Untuk itu PDAM Surya Sembada Surabaya sebagai salah satu perusahaan 

daerah yang ditunjukkan pemerintah untuk mengelolah di bidang jasa air bersih, harus senantiasa 

dan mampu melayani kebutuhan air bersih baik untuk keperluan rumah tangga, instansi 

pemerintah/swasta maupun industri. 

Namun akhir-akhir ini pihak PDAM Surya Sembada Surabaya mengalami peningkatan 

banyak keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan yang terjadi yaitu turunnya debit air, turunnya 

kualitas air, pencatat meteran sampai pembayaran melalui online service dan pelayanan yang sering 

macet. 

Kenyataan demikian menunjukkan bahwa PDAM Surya Sembada Surabaya dihadapkan 

pada masalah yang menyangkut pelayanan, yakni masih kurangnya kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada para pelanggannya. karena itu kualitas pelayanan PDAM Surya Sembada 

Surabaya yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya menjadi salah satu isu penting 

dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang profesional dan dapat diandalkan. 

Dengan adanya permasalahan di atas pada perusahaan perlu untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap konsumen agar konsumen merasa puas, sehingga peneliti menggunakan 

Dimensi Kualitas Pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

emphaty [2] untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dari atribut-atribut 

produk atau jasa tersebut. Dari penggunaan dimensi kualitas pelayanan tersebut diharapkan 

perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen yang ada  pada PDAM 

Surya Sembada Surabaya. 

 

Perumusan Masalah 

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance 

dan emphaty) terhadap kepuasan pelanggan secara simultan dan parsial? 

2. Kelima variabel kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

emphaty) variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan? 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui  bagaimana pengaruh kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan emphaty) terhadap kepuasan pelanggan secara simultan dan parsial 

2. Mengetahui dari kelima  variabel kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan emphaty) yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. 

 

 

DASAR TEORI 

 

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai 

[3]. Sedangkan kepuasan  sebagai   perasaan   senang  atau  kecewa  seseorang yang  dialami 

setelah  
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membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya [4]. 

Secara tradisional pelanggan diartikan orang yang membeli dan menggunakan produk [5]. 

Dalam perusahaan yang bergerak dibidang jasa, pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa 

pelayanan. Dalam dunia perbankan pelanggan diartikan nasabah. Pandangan tradisional ini 

menyimpulkan bahwa pelanggan adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum 

proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk.  

Untuk mendefinisikan kepuasan pelanggan sebenarnya tidaklah mudah, karena pelanggan 

memiliki berbagai macam karakteristik, baik pengetahuan, kelas sosial, pengalaman, pendapatan 

maupun harapan. Kepuasan pelanggan dapat diketahui setelah pelanggan menggunakan produk dan 

jasa pelayanan. Dengan kata lain kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil 

evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Dari penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas 

penggunaan produk dan jasa, sama atau melebihi harapan [5]. 

 

Dimensi Kualitas 

Penelitian terhadap beberapa jenis jasa, dan berhasil mengidentifikasi lima dimensi 

karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan telah 

dilakukan [5]. Kelima dimensi karakteristik kualitas pelayanan tersebut adalah : 

1. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan 

memuaskan serta sesuai dengan telah yang dijanjikan. 

2. Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3. Assurance ( jaminan ), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan. 

4. Empathy, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan 

perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. 

5. Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana 

komunikasi. 

Dimensi kualitas berpengaruh pada harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka terima 

[5]. Jika kenyataannya pelanggan menerima pelayanan melebihi harapannya, maka pelanggan akan 

mengatakan pelayanannya berkualitas dan jika kenyataannya pelanggan menerima pelayanan 

kurang atau sama dari harapannya, maka pelanggan akan mengatakan pelayanannya tidak 

berkualitas atau tidak memuaskan. 

 

 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen 

(tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty) terhadap variabel dependen 

(kepuasan pelanggan).  

 
Analisis F – test  

Analisis F  test digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel tangible (X1), 

reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), emphaty (X5) berpengaruh terhadap variabel 

kepuasan pelanggan (Y). 

Analisis t – test 

Analisis t  test digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel tangible (X1), 

reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), emphaty (X5) berpengaruh terhadap variabel 

kepuasan pelanggan (Y).  

 

 

METODE   

Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variable terikat, 

berikut identifikasi dari variabel tersebut: 
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a. Variabel Bebas (independent Variabel) 

Variabel ini sering juga disebut variabel stimulus, predictor. Variabel bebas (X) adalah 

variabel yang menjadi sebab perubahan yang akan menjelaskan atau mempengaruhi secara 

positif maupun negatif variabel tidak bebas di dalam pola hubungannya. Yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian berupa : tangible, reliability, responsiveness,  assurance dan 

emphaty 

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

a. Variabel terikat / Y adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variable bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya : kepuasan pelanggan 

 

 
Gambar 1 Flowchart Metode Penelitian  

Pemodelan Dan Simulasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner. Kuisioner presampling 

dibagikan kepada 30 orang pelanggan PDAM  Surya Sembada Surabaya dan dari 30 kuisioner yang 

disebarkan, 28 diisi secara lengkap, sedangkan sisanya kurang lengkap. Rumusan yang digunakan 

dalam menentukan jumlah sample yang dibutuhkan adalah : 

𝑛′ =
𝑍(𝛼/2)2𝑝𝑞

𝑒2                                                                                      (1) 

𝑛′ =
(1.96)2 ×  28

30 × ( 2
30

)

𝑒2
= 95.61 = 96 

Dari perhitungan diatas (persamaan Berneoulli) dapat diketahui bahwa jumlah sampel lanjutan 

yang harus disebarkan sebanyak 96 responden. Tetapi menjaga kemungkinan terjadinya kesalahan 

pengisian kuisioner lagi maka peneliti menambah menjadi 100 responden, sehingga data dianggap 

cukup karena n ≥ 𝑛′ 
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Pengolahan data dilakukan terhadap data yang diperoleh (hasil kusioner), dengan menggunakan 

bantuan SPSS16.0. 

 

Uji Validitas 

 Uji validitas merupakan alat ukur untuk melihat atau mengetahui apakah kuesioner dapat 

digunakan untuk mengukur keadaan responden sebenarnya. Pengujian validitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Product Moment Pearsons yang selanjutnya diolah dengan menggunakan 

program SPSS ver 16 for Windows. Hasil uji validitas dengan jumlah data 100 responsen dapat 

dilihat tabel 1sebagai berikut :  

 
Tabel 1 Uji Validitas  

variabel 
Item 

Pertanyaan 
r hitung r  tabel Sig Keterangan 

kepuasan 

pelanggan (Y) 

1  

2  

3  

4  

0,721 

0,584 

0,715 

0,658 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,000  

0,000  

0,000  

0,000  

Valid  

Valid  

Valid  

Valid  

Tangible (X
1
) 1  

2  

3  

4  

       0,842 

       0,825 

0,657 

0,760 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,000  

0,000  

0,000  

0,000  

Valid  

Valid  

Valid  

Valid  

Reliability (X
2
) 1  

2  

3  

4  

5 

0,748 

0,581 

0,648 

0,608 

0,649 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,000  

0,000  

0,000  

0,000  

0,000  

Valid  

Valid  

Valid  

Valid  

Valid  

Responsiveness 

(X
3
) 

1  

2  

3  

0,856 

0,842 

0,790 

0,197 

0,197 

0,197 

0,000  

0,000  

0,000  

Valid  

Valid  

Valid  

Assurance  (X
4
) 1  

2  

3  

4 

0,835 

0,698 

0,795 

0,681 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,000  

0,000  

0,000 

0,000  

Valid  

Valid  

Valid  

Valid 

Emphaty (X
5
) 1  

2  

3  

4 

5 

0,664 

0,698 

0,763 

0,775 

0,621 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,000  

0,000  

0,000 

0,000  

0,000  

Valid  

Valid  

Valid  

Valid 

Valid 

 
Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu alat ukur yang dapat diandalkan dan sejauh mana hasil pengukuran 

konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang 

sama. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif dapat dipercaya, maka 

perlu diuji reliabilitasnya atau untuk mengetahui signifikansinya. Hasil dari uji dapat dikatakan 

reliabel apabila cronbach alpha > 0,6 atau suatu  pertanyaan dikatakan reliabel jika r > 0,6 dan jika 

r < 0,6 maka pertanyaan tersebut tidak reliable [7].  Berdasarkan dasil kuisioner ber jumlah 100 

responden maka dapat dilihat tabel 2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

                                      Tabel 2 Uji Realibilitas 
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Variabel Cronbach`s alpha Kriteria Keterangan 

Kepuasan pelanggan (Y) 0,7440 0,6 Reliable 

Tangibel (X1) 0,7663 0,6 Reliable 

Reliability (X2) 0,7641 0,6 Reliable 

Responsiveness (X3) 0,7692 0,6 Reliable 

Assurance (X4) 0,7448 0,6 Reliable 

Emphaty (X5) 0,7381 0,6 Reliable 

 
 Uji F (Uji secara Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat . 

Langkah-langkah pengujiannya adalah : 

a. Menentukan Hipotesis Nihil (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ho : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance 

dan emphaty terhadap kepuasan pelanggan) 

Ha : 1  2   3   4 5  0 (Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

variable tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

emphaty terhadap kepuasan pelanggan) 

b. Kriteria Pengujian 

 

  

              Gambar 2 Daerah Penerimaan Dan Penolakan Uji F 

 
c. Kesimpulan  

Nilai F hitung (9,907) > dari nilai F tabel ( 2,311 ) maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh 

secara bersama-sama variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty 

terhadap  

kepuasan pelanggan 

 

Uji t (Uji secara Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a. Menentukan Hipotesis Nihil (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) 

Daerah Terima 

Daerah Tolak  

2,311 
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Ho : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 0 artinya variabel tangible, reliability, responsivenes, 

assurance dan emphaty, secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha : 1  2  3  4  5  0 artinya variable tangible, reliability, responsivenes, 

assurance dan emphaty, secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel kepuasan pelanggan. 

b. Menentukan level of significance ( = 0,05) 

Df        = ( /2 ; n – k – 1 ) 

     = (0,05/2 ; 100 – 5 – 1) 

     = 0,025 ; 94 

     = 1,986  

c. Kriteria Pengujian 

 
Gambar 3 Daerah Penerimaan Dan Penolakan Uji t 

 

d. Kesimpulan 

Hasil pengolahan data SPSS 16 diperoleh nilai t hitung variabel tangible (2,327), reliability  

(2,062), responsiveness (3,535),  assurance (2,232) dan emphaty  (2,194) > dari t tabel 

(1,986) maka Ho ditolak, jadi kelima variabel tersebut berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas tangibel (X1), reliability 

(X2), responsiveness (X3), assurance (X4) dan empathy (X5) terhadap variabel terikat kepuasan 

pelanggan (Y). Persamaan garis regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :  

 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3   + b4X4  + b5X5                                      (2) 

 

Tabel 3. Anova dan koefisien analisis regresi berganda. 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,328 ,271   4,906 ,000     

  X1 ,107 ,046 ,195 2,327 ,022 ,992 1,008 

  X2 ,131 ,064 ,180 2,062 ,022 ,910 1,098 

  X3 ,175 ,049 ,314 3,535 ,001 ,885 1,130 

  X4 ,084 ,038 ,194 2,232 ,005 ,926 1,080 

  X5 ,092 ,042 ,188 2,194 ,021 ,949 1,054 
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        Berdasarkan tabel 3, maka diperoleh model sebagai berikut : 

 

Y  = 1,328 + 0,107 X1 + 0,131 X2 + 0,175 X3 + 0,084 X4 + 0,092 X5         (4) 

 

  Berdasarkan hasil analisa variabel independent, maka variabel yang berpengaruh secara 

signifikan adalah responsiveness (X3), dari hasil analisa regresi didapatkan nilai variabelnya = 

0,175 dan berpengaruh secara nyata, karena nilainya positif maka usulan perbaikan untuk 

perusahaan sebaiknya memperbaiki Responsiveness agar lebih baik seperti: 

1) Tanggapan petugas pada saat pelanggan menyampaikan keluhan. 

2) Kecepatan petugas melakukan tindakan terhadap keluhan yang disampaikan oleh 

pelanggan. 

3) Ketersediaan petugas dalam membantu keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. 

4) Cara petugas memberikan tanggapan atas keluhan yang terjadi. 

5) Petugas cepat dalam merespon keluhan pelanggan.  

 

 KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dibawah 

ini: 

1. Hasil penelitian pengaruh variabel-variabel terhadap kepuasan pelanggan secara parsial, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel tangible memiliki nilai t hitung 2,327 > nilai t 

tabel = 1,986, reliability memiliki nilai t hitung 2,062 > nilai t tabel = 1,986, 

responsiveness memiliki nilai t hitung  3,535 > nilai t tabel = 1,990, assurance memiliki 

nilai t hitung 2,232 > nilai t tabel = 1,986 dan empathy memiliki nilai t hitung 2,194 > nilai 

t tabel = 1,986  maka hipotesis secara keseluruhan diterima, sehingga berpengaruh juga 

secara nyata terhadap kepuasan pelanggan sedangkan  hasil penelitian pengaruh variabel 

terhadap kepuasan pelanggan secara simultan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty memiliki nilai F hitung 9,907 

> nilai F tabel 2,311 maka hipotesis diterima, sehingga berpengaruh juga secara nyata 

terhadap kepuasan pelanggan PDAM Surya Sembada Surabaya dengan koefisien 

determinasi 58,7 %. 

2. Pengaruh ke-lima variable tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  

dididapatkan hasil persamaan regresi yaitu  Y= 1,328 + 0,107 X1 + 0,131 X2 + 0,175 X3 + 

0,084 X4 + 0,092 X5 , jadi Variabel responsiveness (X3) mempunyai pengaruh yang paling 

dominan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Surya Sembada Surabaya sebesar 0,175. 
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ABSTRAK 

 

Terdapat berbagai macam industri manufaktur di Indonesia, salah satunya adalah industri karoseri. 

Saat ini persaingan yang ketat terhadap sesama industri karoseri baik dalam negeri maupun dengan karoseri 

dari luar negeri, membuat industri karoseri dalam negeri harus dapat memproduksi produknya secara 

optimal. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan jumlah produksi yang optimal dan untuk 

memperoleh keuntungan yang paling maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan 2 metode 

penyelesaian yaitu fuzzy linear programming dan metode peramalan. Metode fuzzy linear programming 

digunakan untuk mengoptimalkan jumlah produksi agar mendapatkan laba yang paling maksimal. Sedangkan 

metode peramalan digunakan untuk mengetahui jumlah produksi untuk bulan depan berdasarkan data 

produksi 36 bulan kebelakang. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah produksi 

yang paling optimal untuk produksi bak truk ukuran 8 kubik sebesar 61 unit, untuk produksi bak truk ukuran 

9 kubik sebesar 10 unit, sedangkan untuk produksi bak truk ukuran 10 kubik sebanyak 40 unit dan jumlah 

produksi bak truk ukuran 15 kubik sebesar 12 unit. Keuntungan maksimal yang bisa didapatkan CV. Surya 

Indah Pratama sebesar Rp. 4.650.971.000 dengan nilai λ sebesar 0,72. 

Kata Kunci : Karoseri, Fuzzy Linear Programming, Peramalan. 

 

ABSTRACT  

There are a wide variety of manufacturing industries in Indonesia, one of which is the body of a car 

industry. Currently stiff competition against the body of a fellow industry both domestically and with the 

body of a car from abroad, making body of the domestic industry must be able to produce an optimal 

product. This study discusses the problem of optimal production quantities and to obtain the maximum 

benefit. To achieve these objectives, we used 2 methods of settlement of the fuzzy linear programming and 

forecasting methods. Fuzzy linear programming method is used to optimize the amount of production in 

order to gain maximum profit. While the forecasting methods used to determine the amount of production for 

the next month based on 36 months of production data backward. The results of the study showed that the 

most optimal production quantities for the production of truck 8 cubic size by 61 units, for the production of 

tailgate 9 cubic size by 10 units, while truck production size of 10 cubic size by 40 units and for the 

production of tailgate 15 cubic at 12 units. Maximum benefit that can be obtained CV. Surya Indah Pratama 

Rp. 4.650.971.000 with a λ value of 0.72. 

Keywords : Autobody, Fuzzy Linear Programming, Forecasting. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Terdapat berbagai macam industri manufaktur yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah 

industri manufaktur dalam bidang industri karoseri. Industri karoseri merupakan usaha yang 

bergerak di bidang otomotif [1].  Karoseri berasal dari bahasa Belanda ―Carrosserie” adalah 

rumah-rumah kendaraan yang dibangun di atas rangka/chasis mobil atau chasis khusus bus ataupun 

truk. Saat ini persaingan yang ketat terhadap sesama industri karoseri baik dalam negeri maupun 

dengan karoseri dari luar negeri, membuat industri karoseri dalam negeri harus dapat memproduksi 

produk – produknya se efektif dan efisien mungkin. Hal ini ditujukan untuk menekan biaya 

produksi tanpa melupakan kualitas produk yang dihasilkan serta memperoleh keuntungan yang 

lebih maksimal.  

Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal adalah dengan cara membuat 

strategi untuk mengoptimalkan kombinasi output yang dapat menghasilkan keuntungan yang paling 

mailto:miftahul92huda@gmail.com
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optimal. Hal ini ditujukan untuk memfokuskan pemasaran pada hasil produksi yang sudah optimal. 

Karena jika pemasaran dilakukan tanpa mengetahui produk mana yang merupakan prioritas 

penjualan, maka perusahaan tersebut hanya akan mengeluarkan sumber daya yang sia-sia karena 

sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut tidak optimal. 

CV. SIP (Surya Indah Pratama) merupakan salah satu industri karoseri di Jawa Timur yang 

berlokasi di daerah Sidorejo KM 24 Krian, Sidoarjo. CV. SIP memfokuskan usahanya hanya pada 

pembuatan bak truk, tidak seperti industri karoseri yang lain yang juga memproduksi truk trailer, 

mobil box, bus, dll. Produk bak truk yang dihasilkan oleh CV. SIP pun beragam, ada yang 

berdasarkan pada ukuran / volume, fungsinya, dan juga keinginan konsumen.  

Untuk mengetahui bagaimana kombinasi output yang paling optimal yang dapat memberikan 

keuntungan paling besar bagi perusahaan, dapat dilakukan perhitungan menggunakan linear 

programming. Metode ini tidak hanya dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan  

perusahaan dengan sumber daya yang terbatas, metode ini dapat juga digunakan untuk 

meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengalokasikan sumber 

daya yang akan digunakan. Dalam kasus di CV. SIP ini hanya digunakan model linear 

programming untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan sumber daya yang terbatas. 

 

 

DASAR TEORI 

 

 Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif 

yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal 

yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesusatu secara optimal [1].  

 Berdasarkan langkah-langkah optimasi setelah masalah diidentifikasi dan tujuan ditetapkan 

maka langkah selanjutnya adalah memformulasikan model matematik yang meliputi tiga tahap [2], 

yaitu:  

1. Menentukan variabel yang tidak diketahui (variabel keputusan) dan nyatakan dalam simbol 

matematik,  

2. Membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai hubungan linier (bukan perkalian) dari 

variabel keputusan,  

3. Menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam persamaan atau 

pertidaksamaan yang juga merupakan hubungan linier dari variabel keputusan yang 

mencerminkan keterbatasan sumberdaya masalah tersebut.  

Luas produksi adalah jumlah atau output dari masing-masing barang yang diproduksi dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor produksi yang dimiliki guna mencapai laba yang maksimal. Oleh 

karena itu, luas produksi juga harus direncanakan atau ditentukan agar perusahaan dapat 

memperoleh laba yang maksimal [3]. Disamping itu, luas produksi juga perlu direncanakan dan 

diperhitungkan dengan cermat karena tanpa perencanaan tersebut dapat berakibat jumlah yang 

diproduksi menjadi terlalu besar atau terlalu kecil. 

Luas perusahaan merupakan kapasitas yang tersedia atau terpasang dalam suatu perusahaan 

tertentu [3]. Luas perusahaan  cenderung relatif tetap dari periode ke periode. Luas perusahaan ini 

dapat diukur berdasarkan : 

a. Bahan baku yang digunakan. 

b. Jumlah barang yang dihasilkan. 

c. Peralatan atau mesin-mesin yang digunakan. 

d. Jumlah pegawai atau tenaga kerja yang dipergunakan ini dipakai sebagai ukuran 

apabila bahan dasar dan barang yang dihasilkan beraneka ragam. 

Luas produksi atau jumlah dan ragam produk yang akan diproduksi dipengaruhi oleh 

beberapa factor [3] sebagai berikut : 

a. Ketersediaan bahan baku. 

b. Ketersediaan Kapasitas Produksi 

c. Ketersediaan dan Kapasitas Tenaga Kerja 

d. Jumlah permintaan yang ada 

e. Modal 



Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan II 2014             ISBN : 978-602-98569-1-0 

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 

 

- 531 - 
 

Linear Programming atau Pemrograman Linier disingkat PL merupakan metode matematik 

dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti 

memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya [4]. PL banyak diterapkan dalam masalah 

ekonomi, industri, militer, social dan lain-lain. PL berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam 

dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linier dengan 

beberapa kendala linier . 

Metode grafik adalah linear programming yang penyelesaiannya disajikan dalam bentuk 

grafik yang sebelumnya dilakukan perhitungan-perhitungan untuk mencari titik-titik temu pada 

masing-masing sumbu [5]. Tujuan dari metode grafik ini adalah untuk memberi dasar-dasar dari 

konsep yang digunakan teknik simpleks. Prosedur umumnya adalah untuk mengubah suatu situasi 

deksriptif kedalam bentuk masalah linear programming dengan menentukan variabel, konstanta, 

fungsi objektif, dan kendalanya sehingga masalah tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik dan 

diinterpretasikan solusinya. 

Langkah-langkah pengerjaan metode grafik: 

1. Identifikasi Masalah. 

2. Menentukan Variabel Keputusan. 

3. Menentukan Fungsi Tujuan dan menyatakan dalam kalimat matematik. 

4. Menentukan Fungsi Kendala dan menyatakan dalam kalimat matematik. 

5. Menggambar Grafik setiap Kendala dan memberi arsir untuk daerah yang memenuhi 

untuk setiap fungsi kendala. Kemudian menentukan daerah Feasible Solution. 

6. Menggambar Fungsi Tujuan. 

7. Menentukan Titik-titik Ekstrim daerah Feasible Solution. 

8. Menentukan nilai Fungsi Tujuan untuk tiap-tiap titik Ekstrim daerah Feasible Solution. 

9. Menentukan kombinasi produk yang optimal sebagai Kesimpulan. 

 

Salah satu teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam linear 

programming adalah metode simpleks. Penentuan solusi optimal menggunakan metode simpleks 

didasarkan pada teknik eleminasi Gauss Jordan [5]. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan 

memeriksa titik ekstrim satu per satu dengan cara perhitungan iteratif. Sehingga penentuan solusi 

optimal dengan simpleks dilakukan tahap demi tahap yang disebut dengan iterasi. Iterasi ke-i hanya 

tergantung dari iterasi sebelumnya (i-1). 

Langkah-langkah pengerjaan metode simplek : 

1. Mengubah fungsi tujuan 

2. Mengubah fungsi batasan ke bentuk kanonik (slack variable) 

3. Mengisi tabel simpleks 

4. Menentukan kolom kunci 

5. Menentukan baris kunci 

6. Menentukan angka kunci 

7. Membuat baris kunci baru 

8. OBE tabel 

9. Menguji optimasi atau mengecek kepositifan dari baris F 

 

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input kedalam suatu 

ruang output. Terdapat beberapa alas an mengapa logika fuzzy digunakan [6], antara lain : 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti dan sangat fleksibel. 

2. Memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

3. Mampu memodelkan fungsi-fungsi non linier yang sangat kompleks. 

4. Dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara 

langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 

5. Dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. 

6. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 
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Pada logika fuzzy terdapat suatu himpunan tegas (crisp), dimana nilai keanggotaan suatu 

item x dalam suatu himpunan A memiliki 2 kemungkinan [6], yaitu : 

1. Satu ( 1 ), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau 

2. Nol ( 0 ), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. 

 

Tabel 1. Perbedaan Linear Programming Klasik dengan Fuzzy Linear Programming  

No. Linear Programming Klasik Fuzzy Linear Programming 

1. Tidak terdapat toleransi pada setiap 

constraint nya 

Terdapat toleransi pada setiap 

constraint nya 

2. Tidak terdapat interval pada toleransi 

dengan nilai 0 dan 1 

Terdapat interval pada toleransi dengan 

nilai 0 dan 1 

3. Hasil Zmax atau Zmin tetap optimal, 

tetapi kurang tepat lagi diterapkan 

didunia riil 

Z max atau Z min yang dihasilkan lebih 

optimal daripada linear programming 

klasik 

      Sumber  [6] 

 

Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan dimasa datang yang 

meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam 

rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa [7]. Peramalan tidak terlalu dibutuhkan dalam 

kondisi permintaan pasar yang stabil, karena perubahan permintaannya relatif kecil. Tetapi 

peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi permintaan pasar bersifat kompleks. 

Selain rentang waktu yang ada dalam proses peramalan, terdapat juga teknik atau metode 

yang digunakan dalam peramalan. Metode peramalan dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, 

yaitu : 

1. Metode Kualitatif 

Metode ini digunakan dimana tidak ada model matematik, biasanya dikarenakan data 

yang ada tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang. Peramalan 

kualitatif menggunakan pertimbangan pendapat-pendapat para pakar yang ahli di bidangnya. 

Adapun kelebihan dari metode ini adalah biaya yang dikeluarkan sangat murah (tanpa data) 

dan cepat diperoleh. Sementara kekurangannya yaitu bersifat subjektif sehingga seringkali 

dikatakn kurang ilmiah.  

Salah satu pendekatan peramalan metode ini adalah teknik delphi, dimana 

menggabungkan dan merata-ratakan pendapat para pakar dalam suatu forum yang dibentuk 

untuk memberikan estimasi suatu hasil permasalahan dimasa yang akan datang.  

2. Metode Kuantitatif 

Penggunaan metode ini didasari ketersediaan data mentah disertai serangkaian kaidah 

matematis untuk meramalkan hasil dimasa depan. Terdapat beberapa macam model 

peramalan yang tergolong kuantitatif, yaitu :    

a. Metode Moving Average 

b. Metode Exponential Smoothing 

c. Metode Regresi Linier 

d. Metode Analisis Trend 
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METODE  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1.  Flowchart Metodologi Penelitian 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dilakukan pengolahan data untuk mencari keuntungan terbesar yang dapat diperoleh 

CV. Surya Indah Pratama, untuk analisa data yang akan dilakukan sesuai dengan metodologi 

penelitian maka hasil yang diperoleh dari metode peramalan akan dibandingkan dengan hasil yang 

telah diperoleh menggunakan metode fuzzy linear programming. 

 

Tabel 2. Perbandingan Antara Hasil Dari Metode Peramalan Dengan Fuzzy Linear Programming 

Ket. Peramalan 
Fuzzy linear programming 

dengan λ = 0,72 

Z max Rp. 4.272.500.000 Rp. 4.650.971.000 

X1 23 unit 61 unit 

X2 33 unit 10 unit 

X3 32 unit 40 unit 

X4 19 unit 12 unit 

 

Dapat dilihat dari tabel 5.1 laba pada model fuzzy linear lebih besar daripada dari hasil 

model peramalan dengan selisih keuntungan yang bisa didapat oleh CV. Surya Indah Pratama 

sebesar  Rp. 378.471.000.  

Untuk mengoptimalkan penambahan jumlah ketersediaan sumber daya, maka dapat 

digunakan nilai λ yaitu untuk menentukan nilai penambahan terbesar dari kekurangan tersebut. 

Misalnya untuk batasan ketersediaan jam kerja, penambahan jam kerja yang diizinkan adalah 48 

jam (dapat dilihat pada tabel 4.7). Maka dapat dipergunakan nilai λ yaitu sebesar 0,72 mengandung 

pengertian bahwa nilai λ-cut untuk setiap himpunan yang digunakan untuk menerapkan  setiap 

batasan adalah sebesar 0,72. Dengan kata lain skala terbesar t = 1 – 0,72 = 0,28 digunakan untuk 
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menentukan besarnya penambahan terbesar dari setiap batasan yang diizinkan, sehingga nilai 

penambahan yang dibutuhkan maksimal sebesar 0,28 x 48 jam = 13,44 jam.   

 

 

Tabel 3. Penambahan Sumber Daya yang Diperolehkan Dengan  λ = 0,72 / t = 0,28 

 

Penambahan Sumber Daya Satuan t = 0,28 

80 jam 22,4 

15 jam 4,2 

5 jam 1,4 

32 jam 8,96 

40 jam 11,2 

8 jam 2,24 

8 jam 2,24 

48 Jam 13,44 

73 Lembar 20,44 

48 Lembar 13,44 

29 Batang 8,12 

49 Batang 13,72 

33 Batang 9,24 

17 Box 4,76 

215 Pcs 60,2 

17 Kg 4,76 

87 Kg 24,36 

87 Kg 24,36 

173 Kg 48,44 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Kombinasi output paling optimal adalah bak truk ukuran 8 kubik sebanyak 61 unit, 

kemudian bak truk ukuran 9 kubik sebanyak 10 unit sedangkan bak truk ukuran 10 

kubik sebanyak 40 unit,  dan bak truk ukuran 15 kubik sebanyak 12 unit. Kombinasi 

output yang optimal tersebut dapat menghasilkan pemasukan terhadap CV. Surya Indah 

Pratama sebesar Rp.4.650.971.000. 

2. Nilai batasan toleransi interval untuk penambahan ketersediaan sumber daya yang tepat 

sebesar  λ = 0,72, atau dengan kata lain toleransi untuk penambahan ketersediaan 

sumber daya yang paling optimal sebesar 0,28 atau 28% dari nilai penambahan 

ketersediaan sumber daya yang telah ditentukan oleh CV. Surya Indah Pratama. 
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ABSTRAK 

 

Keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh 

para pemilik usaha, dikarenakan keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerja menyangkut akan nyawa 

seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memodelkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuisoner sebagai alat 

pengumpulan data utama. Faktor-faktor yang digunakan berupa indicator-indikator dari variabel laten yang 

digunakan yaitu, keselamatan kerja, kesehatan kerja, kinerja karyawan dan produktivitas tenaga kerja. 

Pemodelan faktor-faktor ini menggunakan metode structural equation modelling (SEM) dengan bantuan 

software AMOS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya keselamatan kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 

kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, keselamatan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, kesehatan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja. 

Kata kunci :Keselamatan dan kesehatan kerja, kinerja karyawan, produktivitas tenaga kerja, Structural 

Equation Modelling 

 
ABSTRACT 

Occupational safety and health itself is the most important thing that must be considered by the owner 

of the business, due to safety and health concerns of workers will be someone's life. This study aims to 

identify and model the factors that affect labor productivity. This study uses a questionnaire as the main data 

collection tool. Factors used in the form of indicators of latent variables are used, namely, safety, 

occupational health, employee performance and productivity of labor. Modeling these factors using 

structural equation modeling (SEM) with the help of software AMOS 16.0. The research result indicates 

that,'s salvation haven’t significant effect on the performance of employees, occupational health have a 

significant effect on employee performance, employee performance a significant effect on labor productivity, 

safety haven’t significant effect on labor productivity, occupational health haven’t a significant effect on 

labor productivity. 

 

Keywords: Occupational safety and health, employee performance, labor productivity, Structural Equation 

Modeling 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dunia perindustrian di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Industri itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu industri dalam skala besar, industri skala menengah 

dan industri dalam skala kecil. Salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam 

ketatnya dunia industri adalah suatu perusahaan diharapkan mampu untuk meningkatkan 

produktivitas sumber daya manusia yang ada.  

Keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri merupakan hal terpenting yang harus 

diperhatikan oleh para pemilik usaha, dikarenakan keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerja 

menyangkut akan nyawa seseorang. Keselamatan kerja berkaitan dengan keselamatan mesin, alat 

kerja, lingkungan, dan sebagainya, sedangkan kesehatan para pekerja juga merupakan hal penting, 

mailto:windyputri05@gmail.com
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karena menyangkut atas nyawa seseorang dan mampu mempengaruhi absensi dari tenaga kerja itu 

sendiri. Jika kesehatan para pekerja terjamin di lingkungan perusahaan, maka dapat menunjang 

absensi, keaktifan dari absensi tersebut yang nantinya dapat menunjukkan meningkatnya 

produktivitas perusahaan itu sendiri.  

Oleh karena itu pihak perusahaan harus lebih memperhatikan keadaan karyawan didalam 

melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan karyawan, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Hasil dan kualitas prestasi kerja yang maksimal pastinya mampu menghasilkan produktivitas 

yang maksimal. Menurut soeprihanto (1996 : 153), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

produktivitas diantaranya adalah pendidikan dan latihan ketrampilan, gizi/nutrisi, kesehatan, bakat 

atau bawaan, motivasi atau kemauan, kesempatan kerja, kesempatan manajemen dan kebijakan 

pemerintah.  

CV. Surya Indah Pratama merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan 

bak truk (Karoseri). CV. Surya Indah Pratama menganggap penting variabel-variabel keselaman 

dan kesehatan kerja, itu terlihat dari penggunaan alat-alat keselamatan kerja seperti : sarung tangan, 

masker, Welding Helmets (topeng las) serta petunjuk-petunjuk para pekerja. Perlindungan terhadap 

tenaga kerja dianggap penting karena tenaga kerja yang aman dan nyaman merupakan tenaga kerja 

yang produktif. CV. Surya Indah Pratama dalam proses produksinya menggunakan bahan serta 

alat-alat yang sangat modern dan telah menerapkan K3 dengan baik. Hampir dari semua 

perusahaan telah menerapkan K3 dengan baik untuk menunjang kinerja dan produktivitas 

perusahaan. 

Untuk mengetahui faktor-faktor keselamatan dan kesehatan kerja yang menunjang 

produktivitas karyawan, dapat dilakukan dengan menggunakan software AMOS 16.0. dalam kasus 

ini di CV. Surya Indah Pratama ditentukan salah satu faktor dari penunjang produktivitas itu sendiri 

adalah keselamatan dan kesehatan kerja. 

  

 

DASAR  TEORI 

 

Kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan 

(fisik, mental dan social) yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua tingkayan, pencegahan 

penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerjaan dan 

risiko akibat factor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu 

lingkungan kerja yang adaptif antar pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan pekerjaannya 

(WHO & ILO, 1995). Keselamatan kerja itu sendiri terbgai atas tiga bagian yaitu : 

1. Lingkungan kerja segi fisik 

2. Lingkungan kerja non fisik 

3. Alat pelindung diri 

Sedangkan kesehatan kerja meliputi atas dua bagian yaitu : 

1. Manajemen  

2. Perilaku pekerja 

Kinerja sendiri adalah suatu hal yang beriorientasi ke masa depan, disesuaikan spesifik 

berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi/individu dan didasarkan atas suatu model kausal 

yang menghubungkan antara input dan output [1]. 

Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan 

pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar, dan kemudian mengomunikasikan 

informasi tersebut [2]. Penilaian yang dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan 

yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan atau 

yang biasa disebut perbaikan berkelanjutan. Indikator-indikator penilaian dari kinerja adalah : 

1. Kualitas Kerja 

2. Kuantitas Kerja 

3. Hubungan Kerja 

Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana 

baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas 
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dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industry atau UKM dalam menghasilkan 

barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang 

dihasilkan. 

Structural equation modelling (SEM) berkembang dan mempunyai fungsi mirip dengan 

regresi berganda, sekalipun demikian nampakmya SEM menjadi suatu teknik analisis yang lebih 

kuat karena mempertimbangkan pemodelan interaksi, nonlinearitas, variable-variabel bebas yang 

berkorelasi, kesalahan pengukuran, gangguan kesalahan-kesalahan yang berkorelasi, beberapa 

variable bebas laten dimana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indicator, dan 

satu atau dua variable tergantung laten yang juga masing-masing diukur dengan beberapa indicator 

[2][3][4]. Keunggulan-keunggulan SEM dibandingkan dengan regresi berganda diantaranya ialah : 

1. Pertama, memungkinkan adanya asumsi yang lebih fleksibel 

2. Kedua, penggunaan analisis factor penegasan untuk mengurangi kesalahan pengukuran 

dengan memiliki banyak indicator dalam satu variable 

3. Ketiga, daya Tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca 

keluaran hasil analisis 

4. Keempat, kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-

koefisien secara sendiri-sendiri 

5. Kelima, kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variable 

tergantung 

6. Keenam, kemampuan untuk membuat model terhadap variable-variabel perantara 

7. Ketujuh, kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan  

8. Kedelapan, kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien diluar antara beberapa kelompok 

subjek 

9. Kesembilan, kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, seperti data time series dengan 

kesalahan otokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap. 

 

 

METODE  

 

   
Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan AMOS 16.0, maka diperoleh model 

SEM akhir yaitu : 

 
Gambar 2. Model SEM Keseluruhan  

 

Dari hasil modifikasi diatas, maka langkah selanjutnya perlu dilakukan pengujian 

Goodness of fit sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Goodness of fit Model SEM Keseluruhan 

Goodness of Fit Index Cut Off Value Hasil Model Keterangan 

Chi-Square (χ
2
) Diharapkan nilai kecil 231,494 Model Fit 

Probability ≥ 0,05 0,052 Model Fit 

RMSEA ≤ 0,08 0,037 Model Fit 

GFI ≥ 0,90 0,861 Cukup baik 

AGFI ≥ 0,90 0,807 Kurang Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,169 Model Fit 

TLI ≥ 0,95 0,931 Cukup Baik 

CFI ≥ 0,95 0,946 Model Fit 

 

 Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap loading factor yang dihasilkan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh indikator dalam mengukur variabel laten. Dikatakan memiliki 

pengaruh yang signifikan apabila p-value yang dihasilkan kurang dari α = 0,05 (5%). Berikut ini 

tabel 2 menunjukkan nilai T-hitung, loading factor, varians error, dan p-value. 
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Tabel 2. Estimasi Parameter Model SEM Keseluruhan 

   
Estimate  S.E C.R P-value 

Kinerja  (Y1) <--- 
Keselamatan 

(X1) 
-,656 ,840 -,781 ,435 

Kinerja  (Y1) <--- 
Kesehatan 

(X2) 
1.071 ,518 2,067 ,039 

Produktivitas  

(Z) 
<--- Kinerja (Y1) 1,307 ,532 2,457 ,014 

Produktivitas 

(Z) 
<--- 

Keselamatan 

(X1) 
20,502 17,559 1,168 ,243 

Produktivitas 

(Z) 
<--- 

Kesehatan 

(X2) 
-10,100 7,589 -1,331 ,183 

  

 Maka dari hasil keseluruhan model SEM didapatkan kesimpulan dari pengujian 5 hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini : 

Tabel 3. Uji Hipotesis 

No Hubungan CR Loading Factor Hipotesis 

1 Terdapat hubungan antara 

keselamatan kerja dengan 

kinerja karyawan 

-0,781 0,435 H1 Ditolak 

2 Terdapat hubungan antara 

kesehatan kerja dengan kinerja 

karyawan 

2,067 0,039 H2 Diterima 

3 Terdapat hubungan antara 

keselamatan kerja dengan 

produktivitas karyawan 

1,168 0,243 H3 Ditolak 

4 Terdapat hubungan antara 

kesehatan kerja dengan 

produktivitas karyawan 

-1,331 0,183 H4 Ditolak 

5 Terdapat hubungan antara 

kinerja karyawan dengan 

produktivitas karyawan 

2,457 0,014 H5 Diterima 

 

 

KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan program AMOS 16.0, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasanya variabel 

keselamatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 

variabel kesehatan kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasanya  variabel kinerja 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. 

3. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasanya variabel 

keselamatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. 

Sedangkan variabel kesehatan kerja juga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas karyawan. 
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ABSTRAK 

 

Desa Dompyong terletak 35 km dari Kabupaten Trenggalek yang terletak di lereng pegunungan, dengan 

penghasil utama penduduknya adalah susu sapi. Oleh karena letaknya di lereng pegunungan, maka aliran 

listrik belum menjangkau desa tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan elektrifikasi 

kepada desa tersebut. Sebagai evaluasi perlu dibuat perencanaan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20kV 

yang di fasilitasi oleh PT.PLN (Persero), berdasarkan pengukuran di lapangan sudah sesuai dengan  PUIL 

2000 dan SLPN 1987-2010. Hasil akhir menyatakan bahwa Perencanaan Jaringan Tegangan Menengah 

(JTM) 20kV di Desa Dompyong, Kabupaten Trenggalek telah memenuhi persyaratan PUIL 2000 dan SPLN 

thn 1987 – 2010 yang mempunyai konstruksi tiang 13 meter 350 daN, luas penampang 150 mm
2
 dari jenis 

konduktor AAAC-S dengan panjang jaringan 802 meter. 

Kata Kunci : Desa Dompyong , Perencanaan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20kV. 

 

 
PENDAHULUAN  

 

Desa Dompyong terletak di lereng pegunungan yang berjarak 35 km dari Kabupaten 

Trenggalek dengan luas 1.782 𝑘𝑚2, di huni sekitar 187 Kepala Keluarga dan dilengkapi dengan 

lima fasilitas umum. Dalam menunjang kegiatan sehari-hari dan juga untuk meningkatkan hasil 

produksi susu sapi, maka di butuhkan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa 

Dompyong. Sumber  tenaga listrik tersebut di fasilitasi oleh PT.PLN(Persero) sebagai Perusahaan 

Listrik Negara dengan membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20KV.  Sumber tenaga 

listrik tersebut yang berkapasitas masing-masing 450 VA akan mensupply   110 kk ,900 VA untuk 

70KK dan 1300 VA untuk 7 KK. Sedangkan  untuk  fasilitas umum dapat dipenuhi 1 Mushola 450 

VA, Balai Desa  900VA, Puskesmas  900VA, SMPN I Dompyong 1.300VA  dan  Masjid 900VA  , 

dengan kapasitas trafo sebesar 160KVA yang di suplay oleh PT.PLN (Persero). 

 

 

DASAR TEORI 

 

Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 

Berfungsi  untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit atau gardu induk ke gardu 

distribusi. Jaringan ini dikenal dengan feeder atau penyulang. Tegangan menengah yang digunakan 

PT. PLN adalah 12 kV dan 20 kV antar fasa (VL-L) 

 

Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

Merupakan subsistem tersendiri yang terdiri dari : Pusat Pengatur (Distribution Control 

Center - DCC), saluran tegangan menengah (6kV dan 20kV, yang juga biasa disebut tegangan 

distribusi primer) yang merupakan saluran udara atau kabel tanah, gardu distribusi tegangan 

menengah yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan menengah dan trafo sampai dengan 

panel-panel distribusi tegangan rendah (380V, 220V) yang menghasilkan tegangan kerja/ tegangan 

jala-jala untuk industri dan konsumen.  

 

Kelistrikan  

Adalah  sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, 

yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan 
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elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif 

selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah.  

 

Desa 

Merupakan  wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan 

sendiri. 

 

METODE  
- Bahan Penelitian : Kabel Tiang Cross Arm beserta spesifikasinya 

- Alat Penelitian : Rol meter untuk mengukur panjang jalan  

- Lokasi Penelitian : Di Desa Dompyong - Kabupaten Trenggalek.  

- Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menentukan : jarak feeder 

, jaringan , pemasangan kontruksi tiang penyanggah  dan besarnya nilai Andongan Kawat ,  

Panjang Kawat Konduktor , Kawat Tarikan dan drop tegangan berdasarkan rumus. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kontruksi Tiang dan Asesoris Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20kV : 

a. Kontruksi  TM-1 ini  dilakukan pada sudut 175
O
 dan merupakan tiang yang dipasang 

pada saluran listrik yang lurus. Tiang penyangga ini berfungsi sebagai penyangga 

kawat penghantar dimana gaya yang ditanggung oleh tiang adalah gaya karena beban 

kawat. 

b. Kontruksi Tiang Penyangga Ganda (TM 2) : digunakan untuk tiang tikungan dengan 

sudut 165°. 

c. Kontruksi Tiang Akhir Tarik  (TM 4) : ini termasuk tiang awal atau tiang akhir yang 

merupakan tiang yang dipasang pada permulaan atau pada akhir penarikan kawat 

penghantar, dimana gaya tarikan kawat pekerja terhadap tiang dari satu arah. 

d. Kontruksi Tiang Sudut (TM 10) : terpasang pada konstruksi tiang tikungan siku (sudut 

85
0
 ). 

e. Kontruksi Portal Dua Tiang (TM TP2) : di gunakan pada jaringan yang mempunyai 

jarak dengan panjang 93-150 km. 

f. Kontruksi Guy Wire (Treek Schoer) : digunakan untuk pentanahan (grounding). 

2. Spesifikasi Teknis Material : 

a. Penghantar : Penghantar AAAC – S 150 mm2 

b. Konstruksi Tiang : tiang beton penampang bulat, panjang : 13 meter,tinggi titik 

tumpu/batas tanam : 2,2 meter, diameter : 19 cm, beban kerja : 350 daN 

c. Isolator :  jenis line post Isolator dan Susupension Isolator 

d. Cross Arm : Besi UNP 100.50.5.2000 / 80.45.5.2000 mm, Panjang 1800, 2000 mm. 

Semua komponen dari Cross Arm diberi galvanishot dip dengan ketebalan 70 mikron. 

e. Guy Wire : Ukuran pngenal 3/8‖ (diameter menyesuaikan),Type Extra High Strenghr 7 

Strand, Diameter tip Strand 2,76 mm, Breking Load 11,200 lbs /5.100kg. 

3. Pemasangan Kontruksi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 KV : 

a. Pemasangan guy-wire / treckschoor atau Topang Tarik (pole supporter) : Sebelum 

penarikan penghantar, pasang guy-wire atau tiang topang tarik pada tiang awal, tiang 

akhir atau tiang sudut sesuai rancangan konstruksi JTM pada trase bersangkutan. 

Periksa ketentuan instalasi guywire, topang tarik, penguatan khusus pondasi tiang. 

b. Instalasi Cross-Arm dan Isolator : Pasang cross-arm pembantu pada tiang sebagai 

pijakan kerja petugas instalasi 1,2 m dari rencana posisi cross-arm. Pasang cross-arm 

pada tiang sesuai rancangan konstruksi JTM tersebut dan kencangkan masing-masing 

baut pengikat minimal 20 Nm dengan menggunakan kunci 19 atau 22. Pada 

pemasangan isolator, naikkan isolator dengan katrol dan segera ikatkan pada cross-

arm. 
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Gambar 1 Pemasangan Cross Arm dan Isolator 

 

c. Penarikan Penghantar (stringing) , ada beberapa hal yang harus diperhatikan : 

 Tiang beton diberi penguatan sementara – guywire/treckschor ditiang awal 

      dan tiang ujung 

 Konstruksi instalasi Cross-Arm serta isolator pada masing-masing tiang 

 Kesiapan penghantar dalam drum/haspel pada penopang rol  

 Terpasangnya minimal 2 Stringing Block pada masing-masing tiang 

 Tenaga kerja penarik penghantar dan Tenaga pengawas lapangan/keselamatan 

kerja 

 Petugas pengendali kontrol kecepatan putar drum penghantar 

 Perkakas kerja yang diperlukan dan Peralatan keselamatan kerja pada ketinggian 

d. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penarikan : 

 Saat menggelar, harus di awali dari penghantar  tengah,ditarik dari bagian tengah 

tiang afspan. 

 Di Potong menurut panjang yang diperlukan dan ikatkan sementara pada travers 

ujung tiang.  

 Penarikan kedua penghantar pinggir harus dilaksanakan bersama dan balance 

running blocks atau rollers selalu dipakai sampai pada waktu penghantar-

penghantar diberi kuat tarik dan lendutan tertentu. 

 Pemeriksaan dan perbaikan penghantar  bilamana pada titik tertentu, stranded 

penghantar tersebut terurai, dengan menggunakan repair sleeve. 

e. Instalasi Final 

 Setelah penarikan penghantar selesai, ikat penghantar pada strain clamp isolator 

tarik ujung dan awal. 

 Ikat penghantar pada masing-masing isolator tumpu sesuai posisi tiang (lurus atau 

sudut) 

 Periksa ulang hasil instalasi – kuat tarik yang dipersyaratkan, lendutan,ikatan 

penghantar pada isolator dan pengukuran tahanan isolasi hasil konstruksi 

penghantar  

 

4. Nilai yang dihasilkan dari :   

 

Tabel 1. Karakeristik Listrik AAAC-S. 

 

Luas Penampang 

Nominal (mm
2
) 

Jumlah 

Kawat 

Diameter 

Penghantar 

Nominal (mm
2
) 

Resistansi 

(Ohm) 

Reaktansi 

(Ohm) 

150 37 15,75 0,225 0,327 
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Tabel 2. Daftar Resistansi dan Reaktansi Feeder. 

 

Luas Penampang 

Nominal (mm
2
) 

Panjang Saluran 

Nominal 

(kms) 

Resistansi 

(Ohm/kms) 

Reaktansi 

(Ohm/kms) 

150 802 180,45 262,254 

Total 802 180,45 262,254 

 

 

a. Andongan Kawat 

Berdasarkan diameter konduktor AAAC-S 150 mm
2
 pada suhu rata-rata tertinggi (32) 

dengan panjang gawang antara tiang rata-rata sepanjang (s) 50 m maka lebar andongan 

dapat di hitung dengan :  

D = 
𝑤2𝑠

8𝑇
=  

(0,208)2  50

8.198
= 3,3  

Dengan : 

Berat penghantar (W) : 0,208 Kg/m 

Tegangan / renggangan mendatar dari penghantar (T) : 198daN = 198 Kg.  

Jadi nilai andongan kawat yang diperoleh adalah 3,3 cm 

b. Panjang penghantar dengan jarak 1 gawang :  

𝐿𝑜 = 𝑆 +
8.𝐷2

3. 𝑆
= 50 +  

8. (3.3)2

3.150
= 50,58 𝑚 

c. Panjang Kawat Konduktor 

Kemampuan Hantar Arus sampai dengan 635A dan panjang rute jaringan 267,3,maka 

panjang penghantar jaringan keseluruhan adalah : 

L = 267,3 + (1,5% X 50,58) = 267,3 x 3 = 802 m 

d. Kawat Tarik 

Dengan tinggi  tiang 13 meter, kawat tarikan tiang awal dan tiang akhir serta tiang 

dengan sudut belok 45
0
 dan sudut kemiringan 45

0
,maka panjang kawat tarik : 

                                          L = 
𝑇

sin 450 =  
13

0,7
= 18,6 𝑚  

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : Perencanaan Jaringan 

Tegangan Menengah (JTM) 20kV di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten 

Trenggalek telah memenuhi persyaratan PUIL 2000 dan SPLN thn 1987 – 2010 yang mempunyai 

konstruksi tiang 13 meter 350 daN, luas penampang 150 mm
2
 dari jenis konduktor AAAC-S 

dengan panjang jaringan 802 meter. 
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ABSTRAK 

 

Sistem monitoring temperatur pada transformator tenaga umumnya masih menggunakan sistem konvensional 

yaitu dengan mendatangi tiap – tiap transformator untuk melihat temperaturnya. Hal ini kurang efektif karena 

terbatasnya tenaga manusia, memerlukan waktu yang cukup lama, tidak bisa realtime dan bahaya tidak 

terduga ketika mendekati peralatan tegangan tinggi. Pada penelitian ini dirancang sebuah alat monitoring 

temperatur transformator secara realtime berbasis sistem SCADA dengan menggunakan komunikasi serial. 

Proses pengambilan temperatur meliputi suhu lingkungan dan suhu transformator. Data analog dari sensor 

suhu akan dikonversi kedalam data digital dan selanjutnya dilakukan perhitungan kalibrasi. Setelah kalibrasi 

maka data akan dikirim ke komputer dari mikrokontroler dengan media komunikasi serial. Hasil pengukuran 

diperoleh nilai maksimum temperatur transformator sebesar 66
0
C. Dengan membandingkan data perhitungan 

temperatur transformator berdasarkan standar IEC Publication 354 dan pengukuran menggunakan prototype 

yang telah dibuat didapatkan tingkat keberhasilan 98 %.  
 

Kata Kunci : Transformator Tenaga, Monitoring Suhu, Scada. 
 

ABSTRACT 

 

The temperature monitoring system on the power transformer, generally still use a conventional system, 

namely by coming to each of transformers to check the temperature. It is really not effective because of many 

reasons, such as the shortage manpower of a long time consuming, punctuality failure and also an 

unpredictable danger when approaching high tension transformer. In this research, it is designed a punctual 

transformer temperature monitoring instrument SCADA Based system by using communication series. 

Process in taking a temperature involves both the environments’ and the transformers. The analog data of 

the temperature censor will be converted into the digital data and then the calibration calculation can be 

conducted. After the calibration, data will be transfered to a computer from a microcontroller by using 

communication series media. The result of the measurement is known, that the transformer temperature 

maximize score, namely 66 
o
C. By comparing the transformer temperature calculation data based on 

standard of IEC publication 354 and the measurement using prototype which has been made, the successful 

level can be 98%. 

 
Key words: The power transformer, the temperature monitoring, SCADA 

  

PENDAHULUAN 

 

Transformator adalah suatu peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik bolak-balik 

dari satu level ke level  tegangan yang lain melalui kinerja satu gandengan magnet dan berdasarkan 

prinsip induksi elektromagnetik. Sebagian besar kumparan-kumparan dan inti trafo tenaga 

direndam dalam minyak trafo, terutama untuk trafo- trafo tenaga yang berkapasitas besar, karena 

minyak trafo mempunyai sifat sebagai isolasi dan media pemindah, sehingga minyak trafo tersebut 

berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Akibat timbulnya rugi-rugi besi dan tembaga pada 

trafo,maka pada inti besi dan kumparan-kumparan akan timbul panas. Panas tersebut 

mengakibatkan kenaikan suhu yang berlebihan, sehingga akan merusak isolasi. Hal ini dikarenakan 

pengaruh dari naik turunnya beban transformator maupun suhu udara luar, yang mengakibatkan 

suhu minyak pun akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut,untuk itu perlu dilakukan 

monitoring terhadap perubahan suhu transformator tenaga. 
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Monitoring yang dilakukan selama ini masih bersifat konvensional , yaitu dengan datang 

langsung keperalatan (plant) tersebut. Monitoring dengan cara ini  memiliki banyak kekurangan 

diantaranya  data masih kurang akurat, membutuhkan waktu yang cukup lama, pemantauan masih 

menggunakan tenaga manusia yang memiliki keterbatasan, data pengawasan tidak bisa secara real 

time, dan bahaya yang tidak terduga ketika mendekat pada peralatan tegangan tinggi tersebut.  

Dari permasalahan tersebut,maka dalam penelitian ini  dirancanglah  sistem monitoring 

minyak bagian atas transformator (top oil transformer) dengan memanfaatkan fungsi scada sebagai 

sistem telemetering,sehingga diharapkan alat tersebut dapat memberikan informasi temperatur 

transformator secara realtime yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan umur dan mencegah 

terjadinya kebakaran akibat panas berlebih pada transformator.  

 

 

DASAR TEORI  

Transformator 

 

Merupakan  suatu alat listrik yang termasuk ke dalam klasifikasi mesin listrik statik yang 

berfungsi menyalurkan tenaga/daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah dan sebaliknya. 

Atau dapat juga diartikan mengubah tegangan arus bolak-balik dari satu tingkat ke tingkat yang 

lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip-prinsip induksi-elektromagnet. 

  

Scada 

 

Supervisory Control and Data Acquisition  merupakan teknologi yang memberikan 

kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan data dari satu atau lebih dari beberapa fasilitas yang 

berjauhan dan/atau mengirimkan beberapa instruksi supervisi ke beberapa fasilitas tersebut. 

SCADA dapat digunakan untuk Telemetering (TM) , Telesinyal (TS) dan Telekontrol (TC).  

 

Mikrokontroler Atmega8535 

ATmega8535 merupakan mikrokontroler keluaran ATMEL yang memiliki banyak kelebihan 

dalam pengaplikasiannya dan  merupakan tipe mikrokontroler AVR (Advance Versatile 

RISC),yang memiliki 4 Port I/O yaitu PORTA, PORTB, PRTC, PORTD. 

 

Komunikasi Serial 

 

Media komunikasi secara serial merupakan tipe komunikasi data dengan tipe satu persatu 

(point to point communication). Jarak maksimal jalur komunikasi sangat terbatas hanya 100/200 

kaki untuk komunikasi data secara asinkron dan hanya 50 kaki untuk komunikasi sinkron. 

Kecepatan transfer data RS232 cukup rendah, kecepatan maksimal hanya 19200 bits/detik. 

 

Sensor Suhu 

 

Sensor suhu LM 35 berfungsi sebagai basic temperature sensor Vout dari LM 35 yang 

dihubungkan dengan ADC (Analog To Digital Converter). Dalam suhu kamar 25 °C tranduser ini 

mampu mengeluarkan tegangan  250 mV dan 1,5 V pada suhu 150 °C dengan kenaikan sebesar 

10mV/°C. 

Sensor suhu PT100 merupakan salah satu jenis sensor suhu yang terkenal dengan 

keakurasiannya. PT100 termasuk golongan RTD (Resistive Temperature Detector) dengan 

koefisien suhu positif, yang berarti nilai resistansinya naik seiring dengan naiknya suhu. 

 

METODE  

 

 Bahan Penelitian : Transformator Tenaga step up 400 v / 20 kv 

 Alat Penelitian : Avometer 

 Lokasi Penelitian : IPP (Independent Power Plant)  Ciputra World Surabaya 
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 Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan merancang alat monitoring suhu 

transformator   

 Tahapan Penelitian : 

1. Pembuatan Perangkat Keras (Hardware) 

Sensor suhu yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua tipe yaitu LM35 dan PT100. 

Keduanya merupakan sensor suhu yang memiliki karakteristik dan pendeteksian yang 

berbeda. LM35 bekerja karena perubahan tegangan sedangkan PT100 bekerja karena 

perubahan resistansi.  

 

 
 

Gambar 1. Visualisasi Rangkaian dan Rancangan Sensor Suhu LM35 

 

 
 

Gambar 2. Visualisasi Rangkaian dan Rancangan Sensor Suhu PT100 
 

 
 

Gambar 3. Visualisai Hardware Minimum Sistem Atmega8535 
 

Media Komunikasi Dari RTU (Remote Terminal Unit) Dan MTU (Master Terminal 

Unit) Menggunakan RS232. 
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Gambar 4. Penyambungan Kabel Serial RS232 

 

Buzzer berfungsi sebagai indikator ketika over thermal atau panas berlebih pada 

transformator. Rangkaian dari buzzer adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 5. Visualisasi Rancangan Buzzer 

 

2. Pembuatan Perangkat Lunak 

Firmware minimum sistem ATmega8535 merupakan firmware yang  akan di compile 

ke dalam mikrokontroler agar mikrokontroler  dapat beroperasi sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Pembuatan software ini menggunakan bantuan software CodeVision AVR.  

 

Untuk menampilkan visualisasi dari pembacaan sensor pada komputer digunakan software delphi  

(IDE) yang berfungsi sebagai pembuat software aplikasi. Selain itu software ini juga berfungsi 

sebagai media untuk menyimpan database hasil pembacaan sensor.  

 

  
 

Gambar  6. Tampilan Form Monitoring Suhu Transformator 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Data Transformator : transformator step up 400V/20KV,3 phasa tipe indoor atau outdoor 

dengan spesifikasi Daya : 3000 KVA ; jenis pendingin : Onan ; Arus Primer : 4330,13 A ; 

Arus sekunder : 86,6 A ; Frekuensi : 50 Hz ; Vektor Group : Dyn-5 ; Rugi Beban Penuh : 

30676 Watt dan Rugi Tanpa Beban : 3581 WATT 

b. Hasil Pengukuran suhu Transformator secara realtime menggunakan prototype yang 

dibuat.  
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Tabel 1. Hasil Pengukuran Suhu Transformator dari tanggal 7-10 Februari 2013. 

Jam 

Tanggal Pengambilan Data 

7 / 02 / 2013 8  / 02 / 2013 9 / 02 / 2013 10 / 02 / 2013 

SL ST SL ST SL ST SL ST 

09.00 WIB - - 30 °C 39 °C 31 °C 39 °C 30 °C 39 °C 

10.00 WIB 33 °C 41 °C 31 °C 40 °C 32 °C  41 ° C 30 °C 41 °C 

11.00 WIB 33 °C 51 °C 33 °C 51 °C 33 °C 51 °C 32 °C 51 °C 

12.00 WIB 33 °C 52 °C 33 °C 57 °C 33 °C 56 °C 32 °C 56 °C 

13.00 WIB 33 °C 58 °C 33 °C 59 °C 33 °C 59 °C 32 °C 58 °C 

14.00 WIB 34 °C 61 °C 33 °C 61 °C 33 °C 61 °C 32 °C 60 °C 

15.00 WIB 34 °C 62 °C 34 °C 62 °C 33 °C 62 °C 33 °C 62 °C 

16.00 WIB 35 °C 63 °C 33 °C 62 °C 34 °C 63 °C 33 °C 62 °C 

17.00 WIB 35 °C 63 °C 34 °C 63 °C 34 °C 64 °C 33 °C 63 °C 

18.00 WIB 35 °C 64 °C 34 °C 64 °C 34 °C 64 °C 34 °C 64 °C 

19.00 WIB 35 °C 64 °C 34 °C 65 °C 35 °C 65 °C 33 °C 65 °C 

20.00 WIB 35 °C 64 °C 35 °C 66 °C 34 °C 66 °C 33 °C 65 °C 

21.00 WIB 35 °C 64 °C 34 °C 65 °C 34 °C 65 °C 33 °C 65 °C 

22.00 WIB 35 °C 64 °C 34 °C 65 °C 34 °C 65 °C 30 °C 65 °C 

23.00 WIB 34 °C 59 °C 33 °C 65 °C 33 °C 64 °C 30 °C 64 °C 

 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Suhu Transformator dari tanggal 11-14 Februari 2013.  

Jam 

Tanggal Pengambilan Data 

11 / 02 / 2013 12  / 02 / 2013 13 / 02 / 2013 14 / 02 / 2013 

SL ST SL ST SL ST SL ST 

09.00 

WIB 

- - 30 °C 40 °C 31 °C 40 °C 31 °C 40 °C 

10.00 

WIB 

30 °C 39 °C 30 °C 40 °C 31 °C 39 °C 30 °C 39 °C 

11.00 

WIB 

32 °C 40 °C 30 °C 48 °C 31 °C 45 °C 32 °C 44 °C 

12.00 

WIB 

32 °C 55 °C 32 °C 56 °C 31 °C 55 °C 32 °C 55 °C 

13.00 

WIB 

32 °C 58 °C 31 °C 59 °C 33 °C 59 °C 32 °C 59 °C 

14.00 

WIB 

33 °C 63 °C 35 °C 62 °C 34 °C 62 °C 33 °C 63 °C 

15.00 

WIB 

35 °C 65 °C 34 °C 64 °C 35 °C 65 °C 35 °C 65 °C 

16.00 

WIB 

35 °C 65 °C 35 °C 65 °C 35 °C 66 °C 35 °C 65 °C 

17.00 

WIB 

35 °C 65 °C 36 °C 65 °C 36 °C 66 °C 35 °C 65 °C 

18.00 

WIB 

36 °C 65 °C 35 °C 65 °C 36 °C 66 °C 36 °C 65 °C 

19.00 

WIB 

35 °C 66 °C 37 °C 65 °C 36 °C 66 °C 35 °C 66 °C 

20.00 

WIB 

35 °C 65 °C 34 °C 59 °C 37 °C 65 °C 35 °C 65 °C 

21.00 

WIB 

36 °C 65 °C 33 °C 61 °C 36 °C 65 °C 36 °C 65 °C 

22.00 

WIB 

32 °C 62 °C 31 °C 63 °C 36 °C 62 °C 32 °C 62 °C 
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Dimana : 

 SL : Suhu Lingkungan  

ST : Suhu Transformator 

 

c. Grafik suhu Transformator dan Lingkungan  

Dibuat  masing-masing dalam dua Gambar berdasarkan tanggal pengamatan :  

 
Gambar 7. Grafik Suhu Lingkungan Terhadap Waktu Pengamatan Tanggal 7 – 10 Februari 2013. 

 

 
 

Gambar 8. Grafik Suhu Lingkungan Terhadap Waktu Pengamatan Tanggal  

11 – 14 Februari 2013 
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Gambar 9. Grafik Suhu Transformator Terhadap Waktu Pengamatan Tanggal 7 – 11 Februari 2013 

 

 
 

Gambar 10. Grafik Suhu Transformator Terhadap Waktu Pengamatan Tanggal  

11 – 14 Februari 2013 

 

d. Hasil Perhitungan Temperatur pada saat beban puncak (18.00 Wibb) berdasarkan tanggal 

pengamatan : 

 Menghitung Faktor Pembebanan K =
S

Sr
 

 Perbandingan Rugi 𝑑 =
𝑅𝑢𝑔 𝑖 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛  𝑃𝑒𝑛𝑢 

𝑅𝑢𝑔𝑖  𝑇𝑎𝑛𝑝𝑎  𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛
 

 Temperatur Stabil Top Oil 𝛥𝜃𝑏 =  𝛥𝜃𝑏𝑟   
1+𝑑𝐾2)

1+𝑑
 
𝑥

 

 Kenaikan Temperatur Top Oil : 

    Δθon = Δθo(n-1) + (Δθb  - Δθo(n-1)) ( 1- e – t/τ  ) 

 Temperatur Top Oil : θon = θa  + Δθon  
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Tabel 3. Hasil Perhitungan Temperatur Transformator (θon). 

 

No Tanggal K d Δθb Δθon θon 

1. 7/2/2013 0,625 8,57 29,27 ℃ 29,27 ℃ 64,27 ℃ 

2. 8/2/2013 0,631 8,57 29,60 ℃ 29,60 ℃ 63,60 ℃ 

3. 9/2/2013 0,635 8,57 29,84 ℃ 29,84 ℃ 63,84 ℃ 

4. 10/2/2013 0,631 8,57 29,60 ℃ 29,60 ℃ 63,60 ℃  

5. 11/2/2013 0,634 8,57 29,8 ℃ 29,8 ℃ 65,8 ℃ 

6. 12/2/2013 0,676 8,57 32,26 ℃ 32,26 ℃ 67,26 ℃ 

7. 13/2/2013 0,627 8,57 29,37 ℃ 29,37 ℃ 65,37 ℃ 

8. 14/2/2013 0,64 8,57 29,91 ℃ 29,91 ℃ 65,91 ℃ 

 

 

e. Hasil Perhitungan Error Mutlak Dan Relatif berdasarkan tanggal pengamatan  

 Error mutlak  = hasil perhitungan suhu transformator – hasil pengukuran suhu 

transformator 

 Error relatif  = 
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  𝑚𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘

𝑎𝑠𝑖𝑙  𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  𝑠𝑢𝑢  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟
 𝑥 100 %   

 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai Error Mutlak Dan Relatif Suhu Transformator.   

 

No Tanggal Error Mutlak Error Relatif 

1. 7/2/2013 0,27 °C 0,42 % 

2. 8/2/2013 0,40 °C 0,63 % 

3. 9/2/2013 0,16 °C 0,25 % 

4. 10/2/2013 0,40 °C 0,63 % 

5. 11/2/2013 0,80 °C 1,22 % 

6. 12/2/2013 2,26 °C 3,36 % 

7. 13/2/2013 0,63 °C 0,96 % 

8. 14/2/2013 0,91 °C 1,38 % 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan , meliputi perancangan, pengujian, pengambilan data 

dan analisa data, maka dapat di simpulkan bahwa : 

1. Dalam pengukuran didapatkan nilai minimal dan maksimal suhu transformator sebesar 39 ℃ 

dan 66 ℃, hal ini disebabkan karena kapasitas pembebanan yang dilakukan, rugi – rugi , lama 

operasi dan pengaruh dari suhu lingkungan disekitar transformator. 

2. Hasil perhitungan temperatur transformator didapatkan selisih suhu sebesar 2,26 ℃,hal ini 

disebabkan karena kalibrasi software dengan sensor suhu transformator yang belum tepat. 

3. Hasil  perhitungan error relatif menunjukkan bahwa hasil pengukuran memiliki tingkat 

keberhasilan 98 % dan error 2 %, hal ini dipengaruhi oleh hardware dalam pengiriman data dan 

media komunikasi. Dengan error yang tidak lebih dari 2% maka dapat di simpulkan bahwa 

pengukuran yang dilakukan telah berhasil. 

 

 

SARAN 

 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pembahasan mengenai monitoring temperatur 

transformator adalah :  
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1. Penelitian ini bisa dilanjutkan untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh temperatur 

transformator terhadap kerja dan umur transformator. 

2. Penelitian ini bisa dikembangkan dengan mengambil objek penelitian dengan tipe pendingin 

dan kapasitas yang berbeda. Selain itu juga bisa merubah objek penelitian dari transformator 

step up menjadi transformator step down. 
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ABSTRAK 

 

Sistem Pakar suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk 

memecahkan persoalan yang  memerlukan keahlian manusia. Sistem pakar diterapkan untuk mendukung 

aktivitas pemecahan masalah. Sistem Pakar ini dibutuhkan untuk membantu memudahkan untuk 

penyelesaian suatu kerusakan handphone.  Untuk mempermudah proses alur perbaikan handphone, maka 

diperlukan bantuan sebuah sistem pakar dengan metode pelacakan maju (forward Chaining ). Metode 

forward chaining adalah sebuah metode yang menggambarkan inputnya berupa data base diproses untuk 

memperoleh kesimpulan yang benar. Implementasinya dengan menggunakan program Delphi 7 sebagai 

interface untuk merancang sebuah sistem pakar perbaikan handphone. Dari analisa tiga jenis handphone tipe   

GSM biasa (GlobalSistem for Mobile) GT-E1080,  CDMA (Code Division multiple Acces) SCH-E189, 

tablet GSM Android GT-P3100 dan GSM android ( GT-I 9300). Untuk tipe GT-E1080 maka ditemukan 

kerusakan mati (power) dan suara (Speaker) di uji dengan system pakar berhasil 90 % dari 10 sampel. Untuk 

tipe SCH-E189 kerusakan bagian mikrophone di uji dengan system pakar berhasil 100 % dari 7 sampel.Tipe 

GT-I9300 kerusakan speaker,tidak bisa baca SIM , macet (hank).Dari 15 sample, berhasil 74 %. Tipe P3100 

kerusakan mati, tidak bisa baca SIM, dan macet (hank). Dari 10 sample yang diuji, 80 % berhasil. Total 

terdapat 42 sample handphone yang terlah diuji menggunakan sistem pakar ini, dan yang berhasil terdapat 35 

handphone. Rata-rata prosentase keberhasilan adalah 83 %. 

 

Kata Kunci : CDMA, GSM, Android 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada sebuah perusahaan dibutuhkan sebuah sistem untuk mempermudah pekerjaan.  Sistem  

pakar  digunakan untuk penyelesaian masalah dengan konsultasi, melakukan analisis dan diagnosis,  

membantu pengambilan keputusan. Salah satu implementasi sistem  pakar pada bidang elektronika 

yaitu untuk memberikan informasi tentang perbaikan telepon selular. 

Service centre yang merupakan tempat yang akan dituju oleh konsumen, apabila telepon 

selular konsumen mengalami kerusakan. dan terdapat teknisi yang akan melakukan perbaikan 

ponsel tersebut. Teknisi harus memiliki kemampuan dan kompetensi di dalam perbaikan ponsel. 

Seorang teknisi, mendapatkan informasi perbaikan dari Technical Support. Sedangkan saat ini 

jumlah Technical Support tidak sebanding dengan jumlah teknisi di lapangan. Sehingga banyak 

teknisi yang mengalami kesulitan saat membutuhkan informasi. Sehingga, dibutuhkan sebuah 

sistem untuk membantu teknisi dalam bekerja. Khususnya dalam memberi masukan untuk cek poin 

perbaikan, informasi kerusakan dan solusinya. Apabila terdapat kerusakan yang belum pernah 

terjadi, dan tidak terdapat di sistem, maka teknisi dapat berkonsultasi dengan Technical Support 

dan hasilnya dapat dimasukkan ke dalam sistem, sebagai acuan untuk teknisi yang lain. 

 

 

DASAR TEORI 

 

Kecerdasan Tiruan 

Kecerdasan tiruan (AI) adalah suatu area dalam ilmu komputer. Istilah tersebut mencakup 

banyak definisi, tetapi sebagian pakar setuju bahwa AI berkaitan dengan dua ide dasar [1]. 

Pertama, ide yang melibatkan pembelajaran proses pemikiran manusia (untuk memahami apa yang 

dimaksud dengan kecerdasan); kedua, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut 

melalui mesin (misalnya, komputer dan robot). 
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Kecerdasan tiruan juga merupakan tingkah laku mesin yang jika dilakukan oleh manusia 

akan disebut cerdas. Suatu definisi yang membangkitkan pemikiran dimana kecerdasan tiruan 

adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal yang pada saat itu lebih baik 

dilakukan oleh manusia [2]. 

Bidang-bidang kecerdasan tiruan adalah:  

1. Sistem Pakar 

2. Pemrosesan Bahasa Alami 

3. Speech (Voice) Understanding 

4. Sistem Robotik dan Sistem Sensor 

5. Computer Vision dan Recognition 

6. Intelligent Computer-Aided Instruction 

7. Komputasi Saraf 

8. Game Playing 

9. Penerjemah Bahasa 

10. Fuzzy Logic 

11. Algoritma Genetika 

12. Agen Cerdas 

 

Sistem Pakar 

Istilah sistem pakar (ES) berasal dari istilah sistem pakar berbasis pengetahuan. Sistem pakar 

adalah suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer 

umtuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia [3]. 

Sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Aktivitas 

pemecahan masalah yang dimaksud antara lain: pembuatan keputusan (decision making), 

pemaduan pengetahuan (knowledge fusing), pembuatan desain (designing), perencanaan 

(planning), prakiraan (forecasting), pengaturan (regulating), pengendalian (controlling), diagnosis 

(diagnosing), perumusan (prescribing), penjelasan (explaining), pemberian nasihat (advising) dan 

pelatihan (tutoring). Selain itu sistem pakar juga dapat berfungsi sebagai asisten yang pandai dari 

seorang pakar [4] dan ditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbedaan Pakar Manusia dengan Sistem Pakar. 

 

Fitur Pakar Manusia Sistem Pakar 

Mortalitas Ya Tidak 

Transfer Pengetahuan Sulit Mudah 

Dokumentasi Pengetahuan Sulit Mudah 

Konsistensi Keputusan Rendah Tinggi 

Unit Biaya Pengguna Tinggi Rendah 

Kreativitas Tinggi Rendah 

Adaptibilitas Tinggi Rendah 

Lingkup Pengetahuan Luas Sempit 

Tipe Pengetahuan Umum dan Teknis Teknis 

Isi Pengetahuan Pengalaman Simbol 

 

1. Fitur-fitur sistem pakar 

Sistem pakar harus memiliki fitur berikut : 

1. Keahlian. Sistem pakar harus memiliki keahlian yang akan memungkinkan sistem 

membuat keputusan tingkat pakar. Sistem harus menampilkan performa pakar dan kekuatan yang 

cukup. 

2. Pertimbangan Simbolik. Pengetahuan harus direpresentasikan secara simbolik, dan 

mekanisme pertimbangan primer juga harus simbolik. Mekanisme pertimbangan simbolik biasanya 

menyertakan backward chaining dan forward chaining, yang akan dideskripsikan pada bagian 

selanjutnya. 
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3. Deep knowledge (kedalaman pengetahuan). Basis pengetahuan harus berbasis 

pengetahuan yang kompleks yang tidak mudah diperoleh dari non pakar. 

4.  Self-knowledge. Sistem pakar harus dapat menganalisis pertimbangannya sendiri dan dan 

menjelaskan mengapa dicapai suatu kesimpulan. 

 

2. Manfaat dan kemampuan sistem pakar 

Adapun manfaat dan kemampuan sistem pakar sebagai berikut : 

1. Meningkatkan output dan produktifitas. 

2. Menurunkan waktu pengambilan keputusan. 

3. Meningkatkan kualitas proses dan produk. 

4. Mengurangi downtime. 

5. Menyerap keahlian langka. 

6. Fleksibilitas. 

7. Operasi peralatan yang lebih mudah. 

8. Eliminasi kebutuhan peralatan yang mahal. 

9. Operasi dilingkungan yang berbahaya. 

10. Aksesibilitas ke pengetahuan dan help desk 

11. Kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap/tidak pasti. 

12. Kelengkapan pelatihan. 

13. Peningkatan pemecahan masalah dan pengamblan keputusan. 

14. Meningkatkan proses pengambilan keputusan. 

15. Meningkatkan kualitas keputusan. 

16. Kemampuan untuk memecahkan persoalan kompleks. 

17. Transfer pengetahuan ke lokasi terpencil. 

 

Sistem konvensional berbeda dengan sistem pakar, berikut adalah perbandingan sistem 

konvensional dan sistem pakar ditunjukkan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem Pakar. 

 

Sistem Konvensional Sistem Pakar 

Informasi dan pengolahannya biasanya 

digabungkan dalam satu program 

berurutan. 

Basis pengetahuan secara nyata 

dipisahkan dari mekanisme 

pengolahan (inferensi). 

Program tidak melakukan kesalahan 

(programer atau pengguna yang 

melakukan kesalahan 

Program dapat melakukan kesalahan. 

Biasanya tidak menjelaskan mengapa 

data input diperlukan atau bagaimana 

kesimpulan dihasilkan. 

Penjelasan adalah bagian dari sebagian 

besar ES. 

Memerlukan semua data input. 

Berfungsi dengan tidak tepat jika ada 

data yang hilang kecuali jika telah 

dirancang demikian. 

Tidak memerlukan semua fakta awal. 

Biasanya dapat tiba pada kesimpulan 

yang masuk akal sekalipun ada fakta 

yang hilang. 

Perubahan dalam program sangat 

membosankan (kecuali dalam DOS). 

Perubahan dalam aturan mudah 

dilakukan. 

Sistem beroperasi hanya jika telah 

lengkap. 

Sistem dapat beroperasi dengan hanya 

sedikit aturan. 

Eksekusi dilakukan pada basis 

algoritma langkah demi langkah 

Eksekusi dilakukan dengan 

menggunakan heuristik dan logika. 
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Manipulasi efektif pada database 

besar. 

Manipulasi efektif pada basis 

pengetahuan besar 

Representasi dan penggunaan data. Representasi dan penggunaan 

pengetahuan. 

Efisiensi biasanya menjadi tujuan 

utama. Efektivitas penting hanya 

untuk DSS. 

Efektivitas adalah tujuan utama. 

Menggunakan representasi data 

numerik. 

Menggunakan representasi 

pengetahuan simbolik dan numerik 

Menyerap, memperbesar, dan 

mendistribusikan akses ke data atau 

informasi numerik. 

Menyerap, memperbesar, dan 

mendistribusikan akses ke penilaian 

atau pengetahuan. 

 

3.  Keterbatasan Sistem Pakar 

Adapun kelemahan Sistem pakar adalah sebagai berikut : 

1. Pengetahuan tidak selalu siap tersedia. 

2. Akan sulit mengekstrak keahlian dari manusia. 

3. Pendekatan tiap pakar pada suatu penilaian situasi mungkin berbeda tetapi benar. 

4. Sulit, bahkan bagi pakar berkemampuan tinggi, untuk mengikhtisarkan penilaian situasi 

yang baik pada saat beradadalam tekanan waktu. 

5. Penggunaan sistem pakar memiliki batasan kognitif alami. 

6. ES bekerja dengan baik hanya dalam domain pengetahuan sempit. 

7. Kebanyakan pakar tidak memiliki sarana mandiri untuk memeriksa apakah kesimpulannya 

masuk akal. 

8. Kosa kata yang digunakan pakar untuk menyatakan fakta dan hubungan. 

 

4.  Arsitektur Sistem Pakar 

Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan dan 

lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan untuk memasukkan pengetahuan 

pakar ke dalam lingkungan Sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan pengguna 

bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. 

 

 
Gambar 1. Arsitektur Sistem Pakar.  
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Berdasarkan gambar 1 berikut dijelaskan bagian-bagian dari Sistem Pakar. 

a. Pakar 

Merupakan orang yang memiliki pengetahuan, penilaian, pengalaman dan metode khusus, 

serta kemampuan untuk menerapkan bakat ini dalam memberikan nasihat dan memecahkan 

persoalan. 

 

 

 

b. Akuisisi Pengetahuan 

Merupakan akumulasi, transfer dan transformasi keahlian pemecahan masalah dari pakar 

atau sumber pengetahuan terdokumentasi ke program komputer, untuk membangun atau 

memperluas basis pengetahuan. Sumber pengetahuan potensial antara lain pakar manusia, buku 

teks, dokumen multimedia, database (publik dan privat), laporan riset khusus dan informasi yang 

terdapat dalam Web. 

 

c. Knowledge Engineer 

Yaitu seorang spesialis sistem yang menterjemahkan pengetahuan yang dimiliki seorang 

pakar menjadi pengetahuan yang akan tersimpan dalam basis pengetahuan pada sebuah sistem 

pakar. 

 

d. Basis Pengetahuan 

Berisi pengetahuan relevan yang diperlukan untuk memahami, merumuskan, dan 

memecahkan persoalan. Basis pengetahuan mencakup dua elemen dasar, yaitu : 

1. fakta, misalnya situasi persoalan dan teori area persoalan (apa yang diketahui tentang area 

domain). 

2. rule atau aturan khusus yang mengarahkan penggunaan pengetahuan untuk memecahkan 

persoalan khusus dalam domain tertentu (referensi logika, misalnya, antara gejala dan 

penyebab). 

 

e. Perbaikan Pengetahuan 

Pakar manusia memiliki sistem perbaikan pengetahuan, yakni mereka dapat menganalisis 

pengetahuannya sendiri kegunaannya, belajar darinya, dan meningkatkannya untuk konsultasi 

mendatang. Serupa pula, evaluasi tersebut diperlukan dalam pembelajaran komputer sehingga 

program dapat menganalisis alasan keberhasilan atau kegagalannya. Hal ini dapat mengarah kepada 

peningkatan sehingga menghasilkan basis pengetahuan yang lebih akurat dan pertimbangan yang 

lebih efektif. Dengan komponen ini, pakar mampu menganalisis kinerja dari Sistem pakar, belajar 

daripadanya, dan meningkatkannya pada konsultasi selanjutnya. 

 

f. Mesin Inferensi 

Merupakan otak dari Sistem pakar. Komponen ini sebenarnya adalah program komputer 

yang menyediakan metodologi untuk reasoning(pertimbangan) mengenai informasi dalam basis 

pengetahuan dan dalam ‖workplace‖, dan digunakan untuk merumuskan kesimpulan. Mesin 

Inferensi mempunyai 3 elemen utama, yaitu : 

 Interpreter adalah elemen yang mengeksekusi item agenda yang dipilih dengan 

mengaplikasikannya pada basis pengetahuan rule yang berhubungan. 

 Scheduler adalah elemen yang menjaga kontrol di sepanjang agenda. Memperkirakan akibat 

dari pengaplikasian rule inferensia yang menampakkan prioritas item atau kriteria lain pada 

agenda. 

 Consistency enforcer adalah elemen yang mencoba menjaga konsistensi representasi solusi 

yang muncul. 

 

Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol inferensi dalam sistem pakar berbasis aturan, 

yaitu :  

a. Pelacakan ke depan (forward chaining)  
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Pelacakan ke depan adalah pendekatan yang dimotori data (data driven). Dalam 

pendekatan  

ini pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan selanjutnya mencoba menggambarkan 

kesimpulan. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari aturan IF-

THEN. 

b. Pelacakan ke belakang (backward chaining)  

Pelacakan ke belakang adalah pendekatan yang dimotori tujuan (goal driven) yaitu 

pelacakan yang dimulai dari tujuan, selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut 

untuk kesimpulannya. Selanjutnya proses pelacakan menggunakan premis untuk aturan 

tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan baru sebagai 

kesimpulannya.  

 

 
Gambar 2. Proses Backward Chaining. 

g. Workplace 

Merupakan area kerja memori yang disimpan sebagai database untuk deskripsi persoalan 

terbaru yang ditetapkan oleh data input ; digunakan juga untuk perekaman hipotesis dan keputusan 

sementara. Tiga tipe keputusan dapat direkam dalam workplace: rencana (bagaimana mengatasi 

persoalan), agenda (tindakan potensial sebelum eksekusi), dan solusi (hipotesis kandidat dan arah 

tindakan alternatif yang telah dihasilkan sistem sampai dengan saat ini). 

Perhatikan contoh berikut: Pada saat mobil Anda mengalami kerusakan, Anda memasukkan 

gejala kerusakan ke dalam komputer untuk disimpan dalam workplace, komputer kemudian 

menyarankan Anda melakukan beberapa pemeriksaan tambahan (misalnya, perhatikan apakah 

baterai Anda terhubung dengan tepat) dan laporkan hasilnya. Informasi ini direkam dalam 

workplace. 

 

h. Fasilitas Penjelasan 

Ini adalah kemampuan penelusuran kebenaran dari konklusi yang didapat dari sumber-

sumbernya. Hal ini krusial untuk transformasi kepakaran dan penyelesaian masalah. Komponen ini 

mampu menelusuri kebenaran dan untuk 

menerangkan perilaku Sisem Pakar secara interaktif, menjawab pertanyaan seperti: Mengapa 

pertanyaan tertentu ditanyakan oleh Sistem pakar? Bagaimana konklusi tertentu dicapai? Mengapa 

alternatif tertentu ditolak? Rencana apakah yang ada untuk mencapai solusi? Dan apa-apa saja 

selanjutnya yang harus dilakukan sebelum diagnosis final dapat ditentukan? 

 

i. Antarmuka (Interface) 

Sistem pakar berisi prosesor bahasa untuk komunikasi berorientasi persoalan yang mudah 

antara pengguna dan komputer. Komunikasi ini paling baik dilakukan dalam bahasa alami. 

Dikarenakan batasan teknologi, maka kebanyakan sistem yang ada menggunakan pendekatan 

pertanyaan dan jawaban untuk berinteraksi dengan pengguna. 

 

j. Aksi yang direkomendasikan 

Merupakan saran atau solusi yang direkomendasikan untuk permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh user. 
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k. User, Umumnya user yang dimaksud ini adalah : 

1. Klien (yaitu bukan pakar) yang menginginkan advis/nasehat. Di sini Sistem pakar 

bertindak seperti seorang konsultan atau penasehat.  

2. Learner (pelajar) untuk mempelajari bagaimana Sistem pakar menyelesaikan 

permasalahan. Disini Sistem pakar bertindak sebagai seorang instruktur. 

3. Pembangun Sistem pakar yang ingin meningkatkan basis pengetahuannya. Di sini Sistem 

pakar bertindak sebagai seorang rekan. 

4. Pakar. Di sini Sistem pakar bertindak sebagai seorang kolega atau asisten. 

 

 

METODE  

 

Perancangan 

Menu User
User Tipe HP

Troubleshooting

Admin

Aturan

Menu Admin

Data tipe HP

Data Gejala

Entry data T.shooting

Lap Data Type HP

Entry Data Aturan

Lap.  Data Aturan

Input data gejala

Lap. Data Troubleshooting

 
Gambar 3. Blok Diagram Program. 

 

Prinsip Kerja 

Dalam sistem ini terdapat dua menu utama yaitu Menu USER dan Menu Admin. Dalam hal 

ini yang bertindak sebagai user adalah teknisi . Dan yang bertindak sebagai Admin adalah Trainer/ 

Technical Support. Teknisi mengakses program melalui menu user, dan dapat menginputkan Data 

Tipe handphone, Setelah teknisi memilih tipe handphone maka akan tampil berbagai gejala 

kerusakan didalamnya. Setelah memilih gelaja kerusakan, maka sistem akan menampilkan data 
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troubleshooting handphone, begitu seterusnya sampai teknisi dapat menemukan langkah apa yang 

harus dilakukan dalam perbaikan.  

Trainer yang bertindak sebagai admin, akan mengakses menu Admin, agar dapat melakukan 

entry atau perubahan data troubleshooting dalam sistem. Trainer/ Technical Support akan login ke 

sistem,  dapat menambahkan data, sesuai dengan gejala kerusakan yang sudah ada di sistem. 

Apabila dirasa data yang ada, sudah tidak akurat, admin dapat menghapus, dan melakukan entry 

ulang.  

 

Kebutuhan Fungsi 

 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang fungsi/ proses dari sitem pakar, untuk 

mengidentifikasi kerusakan handphone.  

1.   Data Contex Diagram 

Data Contex Diagram (DCD) disebut juga DFD level 0, karena merupakan data arus awal. 

DCD ini memiliki sebuah proses yaitu : Identifikasi kerusakan handphone dan dua external entity 

yaitu user dan admin. 

 

Sistem Pakar
Teknisi Technical Support

- Data Kerusakan

- Data Gejala

- Data Handphone

- Data Jenis

- Data test point

- Solusi

- Lap. Data model HP

- Lap Data gejala

kerusakan

- Lap. Data Aturan

 
Gambar 4. Data Contex Diagram. 

2.  DFD Level 1 

DFD level 1 merupakan penjabaran proses DCD. Pada DFD level 1 ini mempunyai dua 

proses yaitu proses dari menu user dan proses dari menu admin. Menu user ditujukan untuk 

pengguna biasa agar dapat melakukan proses konsultasi. Sedangkan menu admin ditujukan untuk 

admin (technical support) yang memiliki data nama dan password yang sesuai dengan yang ada di 

database sehingga dapat mengedit dan menambah pengetahuan pada sistem. Berikut adalah gambar 

DFD Level 1:  

Menu User
User Tipe HP

Troubleshooting

Admin

Aturan

Menu Admin

Data tipe HP

Data Gejala

Entry data T.shooting

Lap Data Type HP

Entry Data Aturan

Lap.  Data Aturan

Input data gejala

Lap. Data Troubleshooting

 
Gambar 5.  DFD Level 1. 

 

3.   DFD Level 2 Proses 1 
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DFD level 2 proses 1 merupakan penjabaran dari DFD level 1 menu user. Pada DFD level 2 

proses 1 ini memiliki dua proses yaitu proses data troubleshooting dan proses konsultasi.  

1. Proses daftar troubleshooting, user dapat mengetahui semua kerusakan dan solusi 

berdasarkan model HP.  

2. Proses konsultasi, user akan diminta menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan 

oleh sistem.  

 

Tampilan User
User Data Gejala

Kerusakan

Konsultasi

Data Kerusakan

Data Gejala

- Data Kerusakan

- Data Gejala

Data Gejala

- Data Kerusakan

- Data Gejala

 
Gambar 5. DFD Level 2 Proses 1. 

 

4.   DFD level 2 proses 2 

DFD level 2 proses 2, merupakan proses untuk seorang Admin (Technical Support) meliputi 

login admin,entry model HP,  entry data troubleshooting,dan entry basis aturan.  Berikut adalah 

penjelasannya: 

 Entry Type HP, meliputi proses input, edit dan hapus data model tipe HP 

 Entry data troubleshooting, meliputi proses input, edit dan hapus data troubleshooting.  

 Entry basis aturan, meliputi proses input, edit dan hapus data aturan.  

 

Login Technical

Support

Entry Tipe HP

Entry

Troubleshooting

Entry Basis

Aturan

Technical Support

Aturan

Troubleshooting

Tipe HP

Data Login

Entry tipe HP

Entry data

Troubleshooting

Data Trouble

Data Aturan

Data HP

Entry Data Aturan

 
Gambar 6. DFD Level 2 Proses 2. 

 

5.   DFD Level 3 proses 1.2 
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DFD level 3 proses 1.2 merupakan proses penjabaran dari DFD level 1.2 yang meliputi 

konsultasi forward chaining, konsultasi periksa dan hasil analisa.  

1. Konsultasi forward chaining, proses konsultasi untuk mengidentifikasi kerusakan 

handphone. User dapat menjawab YA atau TIDAK dari setiap pertanyaan yang diajukan 

oleh sistem sampai menemukan kesimpulan.  

2. Konsultasi periksa, proses menyimpan jawaban dan menampilkan pertanyaan selanjutnya. 

3. Hasil analisa, proses pengelolaan laporan hasil konsultasi berupa laporan hasil analisa. 

 

User

Hasil

Analisa

Data Model

Troubleshooting

Data Model

Data Troubleshooting

Data

TroubleshootingAturan

Data Aturan

Data Model

Lap. Hasil Analisa

Konsultasi

Forward

Chaining

 
Gambar 7.  DFD Level 3 Proses 1-2. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Model : GT-E1080 

Data Sample  

Tabel 1. Tabel Pengamatan model GT-E1080 

 

No Model Nomor Seri 
Kerusakan 

Power Restart 

1 GT-E1080  RD8BA87849Z v   

2 GT-E1080  RDPZ704161J v   

3 GT-E1080  RF1C42WGR0E v   

4 GT-E1080  RF1B52FGR1E v   

5 GT-E1080  RD1BA76122L v   

6 GT-E1080  RDGZ714177K   v 

7 GT-E1080  RD3BA12311L   v 

8 GT-E1080  RDAB165771Z   v 

9 GT-E1080  RDPZ813451M   v 

10 GT-E1080  RD8C144564Z   v 

 

Kerusakan : Power On 

Saat user memilih kerusakan Power On pada model GT-E1080, maka sistem akan mulai 

menanyakan, apakah unit mati ? Apabila jawabannya iya , maka akan muncul langkah selanjutnya.  

Teknisi akan diminta untuk mengukur tegangan di PMU, apakah tegangan 2,8 volt ? Apabila tidak, 

maka teknisi harus mengukur besar tegangan clock di OSC, apakah  sama dengan 32KHz ? Apabila 
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ya, maka teknisi mengukur tegangan pada baterai, apakah sama dengan 1,25 volt. Apabila ya, maka 

teknisi akan mengecek kondisi handphone saat booting. 

 

 
 

Gambar 8.   Tampilan saat konsultasi model GT-E1080 Kerusakan Mati Total.  

Kerusakan : Restart  

 
Gambar 9. Tampilan saat konsultasi GT-E1080 kerusakan Restart. 

 

Saat teknisi memilih kerusakan sound pada model GT-E1080, maka sistem akan mulai 

menanyakan, apakah unit restart ? Tidak bisa masuk menu. Apabila ya, maka yang harus dilakukan 

adalah melakukan software ulang. Apabila setelah dilakukan software ulang, unit masih 

bermasalah, maka yang harus dilakukan pengecekan adalah bagian IC PAM. Apabila pada IC PAM 

tidak ada tegangan, maka IC PAM harus diganti. 

Tabel 2. Tabel Pengamatan model SCH-E189 

No Model Nomor Seri 
Kerusakan 

Power 

1 SCH-E189 A0000440A0F77 v 

2 SCH-E189 A0000044090214 v 

3 SCH-E189 A0000039280F14 v 

4 SCH-E189 A0000040DFCCAC v 

5 SCH-E189 A000003976F79B v 

6 SCH-E189 A000003976FE42 v 

7 SCH-E189 A0000040DFA13A v 

 

 

Model : SCH-E189 

Kerusakan : Power 
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Gambar 10. Tampilan saat konsultasi SCH-E189 kerusakan Mati Total. 

 

Saat teknisi memilih kerusakan mati total pada model SCH-E189, maka sistem akan 

menanyakan apakah unit mati total ? Apabila ya, teknisi akan diminta melakukan pengecekan 

koneksi baterai, apabila koneksi baterai kurang rapat, maka diminta untuk mencabut dan memasang 

ulang baterai. Apabila koneksi baik, maka teknisi diminta mengecek IC PAM, apakah di IC PAM 

terdapat tegangan? Apabila tidak, maka IC PAM harus diganti. Apabila iya, maka yang harus 

dilakukan pengecekan adalah OSC200, apakah terdapat frekuensi atau tidak? apabila tidak, maka 

yang harus diganti adalah bagian OSC200. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Pakar Perbaikan Handphone, dapat 

diambil kesimpulan bahwa pada Sistem Pakar ini dibuat dengan metode forward chaining. 

Dilakukan pengujian terhadap 4 model handphone, yaitu GT-E1080, GT-I9300, SCH-E189 dan 

GT-P3100 dengan total sample 42 unit handphone, didapatkan kesesuaian proses dengan perbaikan 

handphone di lapangan. Dengan ditambahkannya gambar main board, akan semakin memudahkan 

teknisi dalam mengetahui titik mana yang harus diperbaiki.  
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ABSTRAK  

 

Suatu sistem deteksi gas wireless  yang aman telah banyak dikembangkan saat ini. Pada penelitian ini 

dikembangkan suatu sistem deteksi kebocoran gas yang digunakan pada suatu intalasi pipa distribusi gas 

LPG yang memungkinkan terjadinya resiko kebakaran. Sistem deteksi gas ini juga bisa dimanfaatkan untuk 

aplikasi lain pada suatu industri atau plant yang pada proses produksinya menggunakan LPG dan gas alam. 

Desian sistem yang digunakan terdiri atas dua bagian utama yaitu: sistem sensor dan sistem mobile robot, 

serta sistem kontrol dan monitoring berbasis android. Modul sistem sensor dan sistem mobile robot bertugas 

sebagai sistem deteksi perubahan level konsentrasi gas pada area deteksi dengan menggunakan suatu sensor 

khusus. Sensor yang digunakan adalah jenis sensor TGS 2610 yang sensitif terhadap perubahan gas LPG 

hingga level 1500 ppm. Sistem kontrol dan monitoring berbasis android berperan sebagai sistem navigasi 

yang menetukan orientasi pergerakan robot. Berdasarkan pengujian didapatkan data keberhasilan sistem 

navigasi berbasis android mencapai 50%. 

 

Kata Kunci— Mobile Sensor, Pipe Tracking, Sensor Gas TGS2610,Fuzzy logic control. 

PENDAHULUAN 

Selama beberapa decade terakhir, terdapat peningkatan penggunaan liquefied (LPG) dan 

natural gas, hal ini disebabkan karenan peningkatan penggunaan energi dan sebagai pengganti 

minyak serta batu bara yang gas buangnya merugikan lingkungan. LPG dan gas alam dibakar 

secara bersih dan menghasilkan gas yang tidak membahayakan lingkungan. Dan telah digunakan 

untuk keperluan yang luas, diantaranya keperluan industri, pemanasan, aplikasi rumah tangga, dan 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan akan LPG dan gas alam, telah dibangun berbagai 

macam bentuk instalasi pipa gas. Terdapat berbagai macam bentuk aplikasi dari pipa, diantaranya 

adalah sebagai pipa gas perkotaan, pipa limbah, pipa pada pabrik kimia serta banyak aplikasi lain 

yang sangat menunjang aktivitas kehidupan manusia. Namun pada dasarnya pipa adalah media 

utama untuk transportasi minyak dan gas. Sejumlah negara juga telah menggunakan pipa sebagai 

jalur utama dalam instalasi pengiriman minyak dan gas. oleh karena pentingnya peranan vital dari 

intalasi pipa  maka perlu diadakan suatu pengawasan serta monitoring terhadap kondisi dari pipa. 

Hal ini perlu dilakukan, sebab jika terjadi kebocoran pada pipa transmisi gas maka akan 

menyebabkan adanya kerugian materi dan membahayakan kehidupan manusia serta juga dapat 

menghambat proses distribusi gas.  

Terdapat berbagai macam metode deteksi kebocoran pipa gas yang telah dikembangkan 

diantaranya adalah wired monitoring system. Metode ini merupakan sistem deteksi yang 

menggunakan kabel sebagai media pengiriman informasi data sensor. Sehingga untuk dapat 

memonitor suatu area yang luas, maka juga dibutuhkan kabel yang dengan panjang yang sesuai. 

Sistem monitoring berbasis kabel ini dinilai kurang efisien, hal ini disebabkan semakin luas area 

yang akan dimonitor maka juga dibutuhkan kabel yang semakin panjang. Selain itu mengingat 

bahan penyusun kabel yang sangat rentan terhadap panas, sehingga umur pemakaiannya juga lebih 

terbatas [6]. 

Sistem monitoring kebocoran pipa gas berbasis wireless sensor network merupakan solusi 

dari kekurangan yang terdapat pada metode wired monitoring system [5]. Wireless Sensor 

Networks (WSN) adalah sebuah kelas jaringan yang memungkin untuk digunakan pada berbagai 

mailto:AbdulHamidElektro@gmail.com
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aplikasi. Secara umum, jaringan ini sering digunakan untuk melakukan pengamatan dalam kondisi 

daerah pengamatan dan tempat pengamat berada pada posisi yang saling berjauhan, sehingga 

dibutuhkan media yang memadai untuk dapat mengirimkan data-data hasil suatu pengamatan.   

Sistem WSN yang biasa digunakan pada umumnya terdiri atas kumpulan dari sejumlah 

sensor tertentu dengan proses pengiriman data menggunakan sistem wireless yang biasanya dikenal 

sebagai wireless sensor array. Dengan adanya susunan sensor maka memungkinkan untuk 

melakukan pengiriman data hasil pembacaan sensor secara lebih efisien. Hal ini disebabkan karena 

tidak adanya sistem kabel yang dapat menyebabkan disipasi daya sehingga menimbulkan noise. 

Namun sistem wireless sensor network ini memiliki kelemahan yaitu dibutuhkan waktu yang relatif 

lama serta biaya instalasi yang lebih mahal, hal ini disebabkan karena semakin luas area yang 

dimonitor maka juga dibutuhkan jumlah sensor yang lebih banyak [7]. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut antara lain 

dengan meggunakan algoritma mobile wireless sensor network (MWSN). Metode ini dilakukan 

dengan mengganti node sensor statis yang terdapat pada jaringan WSN dengan mobile sensor node 

[2]. Pada penelitian lain menggunakan metode vehicular ad hoc networks Metode ini dimaksudkan 

untuk memaksimalkan peran dari mobile sensor. Proses komunikasi antara mobile sensor hanya 

terjadi jika terdapat suatu event tertentu. Apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka seluruh mobile 

sensor yang ada pada sistem, akan membetuk suatu pola tertentu sehingga akan terjadi komunikasi 

ad hoc antara mobile sensor . 

Untuk mengembangkan potensi serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul 

pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini akan dikembangkan sistem deteksi 

kebocoran gas berbahaya dengan mengkombinasikan metode wireless sensor network dan 

optimalisasi peran dari mobile sensor. Untuk lebih meningkatkan effisiensi dari kinerja WSN maka 

static node sensor pada WSN akan digantikan fungsinya dengan sebuah mobile sensor. 

Agar mobile sensor dapat bekerja dengan baik dalam suatu area intalasi pipa, maka 

diperlukan adanya suatu algoritma tracking pipa. Salah satu metode yang dapat dimanfaatkan untuk 

proses tracking pipa adalah dengan memanfaatkan algoritma kontrol fuzzy. 

Telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan algoritma kontrol fuzzy pada 

mobile robot, diantaranya mobile robot navigation using fuzzy logic controller. Pada penelitian 

didesain suatu algoritma fuzzy pada mobile robot untuk aplikasi indoor yang bertujuan untuk 

melakukan fungsi obstacle avoidance[8]. 

Penelitian lain yang dilakukan berkaitan dengan logika fuzzy adalah fuzzy logic controllers 

for mobile robot navigation in unknown enviroment using kinect sensor. Pada penelitian fuzzy 

difungsikan dalam aplikasi image processing hal ini disebabkan karena sensor yang digunakan 

adalah kamera kinect. Dengan menggunakan algoritma fuzzy, disusun suatu algoritma navigasi 

robot untuk menelusuri suatu area yang tidak dikenali oleh robot sebelumnya[9]. 

Untuk lebih meningkatkan efektiftas serta fungsi dari wireless mobile robot yang digunakan 

pada penelitian ini, maka perlu diaplikasikan algoritma fuzzy logic sebagai controller dari mobile 

robot. Sehingga dengan adanya control fuzzy logic, diharapkan mobile robot yang digunakan pada 

penelitian ini dapat menulusuri area monitoring dengan sempurna, sehingga bisa didapatkan data 

deteksi kondisi gas pada area monitoring. 

 

 

DASAR TEORI 

 

Sensor Gas TGS2610 

Sensor TGS 2610 adalah suatu jenis sensor semikonduktor oksida logam yang menawarkan 

biaya rendah, daya tahan yang lama, sensitifitas yang bagus terhadap gas (target) yang disensor 

dengan menggunakan rangkaian elektronik yang sederhana. Sensor ini terutama sesuai untuk 

aplikasi dalam mendeteksi kebocoran gas untuk jenis gas beracun dan gas yang mudah meledak.. 

Elemen yang digunakan untuk sensor gas pada sensor gas Figaro adalah semikonduktor dan 

dioksida timah (SnO2) yang mempunyai konduktifitas yang rendah pada udara bersih. Jika terdapat 

gas yang dideteksi, maka konduktifitas dari sensor akan meningkat, tergantung pada konsentrasi 

gas tersebut di udara. Bentuk fisik sensor gas TGS2610 ditunjukkan pada Gambar 1 berikut. 
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Rangkaian elektronik yang sederhana bisa digunakan untuk merubah konduktifitas menjadi 

tegangan adalah dengan menambahkan tahanan beban RL pada sensor, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2 [3]. 

 
.Gambar 1. Bentuk fisik sensor gas TGS2610. 

 
Gambar 2. Rangkaian pengukuran hasil pembacaan sensor gas TGS2610 

 

Pada saat sensor gas Figaro TGS 2610 diberi tegangan input (VC) dan tegangan heater (VH) 

dan diletakan pada udara bersih, maka resistansi sensor RS akan turun secara cepat sehingga 

tegangan yang melintasi tahanan beban (RL) akan naik secara cepat pula kemudian turun sesuai 

dengan naiknya nilai RS kembali sampai mencapai nilai yang stabil, kondisi ini disebut ― Initial 

Action‖. Setelah sensor mencapai kondisi Initial Action, hal ini menunjukkan bahwa sensor telah 

siap untuk digunakan sebagai detektor kebocoran gas. Apabila sensor mendeteksi adanya 

kandungan gas LPG di udara, maka resistansi sensor akan bertambah. Perubahan resistansi sensor 

inilah yang dijadikan sebagai indikator dalam proses deteksi kebocoran gas (Jhohan Ardhiyansyah, 

Eru Puspita,  Ali Husein Alasiry, Ratna Adil). 

 

 

METODE  

 

Desain sistem 

Untuk dapat merancang suatu sistem deteksi kebocoran pipa gas yang baik, maka data 

deteksi yang diterima oleh sistem harus akurat dan efektif. Dalam penelitian ini mobile sensor 

merupakan bagian terpenting dalam sistem deteksi kebocoran pipa gas ini, sebab mobile sensor 

bertugas sebagai detektor utama yang dapat mengetahui kondisi yang terjadi pada area instalasi 

pipa gas. Jika terjadi adanya kebocora gas, maka mobile sensor akan memberikan peringatan dini 

pada operator, sehingga dapat mengurangi resiko yang akan timbul dari adanya kebocoran gas. 

Perancangan mobile sensor seperti yang diperlihatkan blok diagram pada Gambar 8.  

Mobile sensor terdiri atas beberapa bagian yaitu bagian input yang terdiri ata sensor infrared, 

sensor gas, serta RFID Reader. Sedangkan bagian ouput terdiri atas driever motor DC, LCD 

sebagai display indikator dan wireless communication device sebagai media komunikasi. Bagian 

terpenting dari mobile sensor adalah mikrokontroler yang bertugas sebagai pusat kontrol.  
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Pada Gambar 8 diperlihatkan model desain dari mobile sensor yang telah dilengkapi oleh 

sensor infrared dan sensor gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Blok diagram mobile sensor yang digunakan pada penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Desain mobile sensor. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 5 menunjukkan bentuk ruangan yang didesain khusus untuk sensor TGS2610. 

Ruangan ini dilengkapi dengan kipas yang berperan sebagai penyalur udara yang akan dideteksi 

oleh sensor. Sedangkan dengan ditempatkan di dalam ruangan maka sensor dapat terisolasi dari 

udara luar, sehingga hasil pembacaan sensor gas TGS2610 akan lebih akurat. 

Pada Gambar 6ditunjukkan realisasi dari desain mobile sensor yang telah dilengkapi dengan 

sensor gas serta 3 buah sensor infrared. Untuk mendukung manuver pergerakan dari mobile sensor, 

maka dipasang sepasang roda bebas sehingga memungkinkan untuk melakukan pergerakan dengan 

leluasa. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Gambar 5. Desain chamber sensor gas TGS2610. 
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Gambar 6. Hasil realisasi desain mobile sensor. 

 

Pengujian Sensor Gas TGS2610 

Pengujian sensor ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik sensor, serta mencari nilai 

keluaran sensor yang akan dimasukkan ke ADC. Pengujian didasarkan pada respon waktu dan 

respon perubahan resistansi sensor terhadap  kadar gas LPG pada udara. 

Pengujian respon waktu dimaksudkan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan  sensor gas 

untuk mencapai nilai yang stabil pada saat kondisi awal sensor diaktifkan. Tabel 1 berikut 

menampilkan respon sensor waktu pertama kali dinyalakan. sensor. 

 

Tabel 2. Respon sensor terhadap waktu 

Waktu (detik) Nilai ADC Tegangan 

1 963 4.702148438 

2 981 4.790039063 

3 898 4.384765625 

4 838 4.091796875 

5 839 4.096679688 

6 827 4.038085938 

7 816 3.984375 

8 807 3.940429688 

9 801 3.911132813 

10 797 3.891601563 

11 792 3.8671875 

12 789 3.852539063 

13 785 3.833007813 

14 784 3.828125 

15 781 3.813476563 

16 778 3.798828125 

17 779 3.803710938 

18 777 3.793945313 

19 776 3.7890625 

20 774 3.779296875 

21 773 3.774414063 

22 772 3.76953125 
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23 770 3.759765625 

24 768 3.75 

25 766 3.740234375 

26 764 3.73046875 

27 765 3.735351563 

28 762 3.720703125 

29 765 3.735351563 

 

Tabel 2 menunujukkan hubungan antara waktu dan data ADC yang merupakan data hasil 

pembacaan sensor. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 2 terlihat bahwa pada saat detik 

awal terjadi kondisi nilai yang tidak stabil pada sensor. Nilai dari sensor menunujukkan trend nilai 

yang cenderung menurun. Kondisi ini berlangsung hingga detik yang ke – 25. 

Sensor TGS2610 memerlukan waktu yang relatif singkat unuk mencapai nilai yang stabil, 

waktu yang diperlukan adalah kurang lebih 29 detik. Hal ini disebabkan proses pemanasan heater 

yang terdapat pada bagian sensor. Heater berfungsi untuk meminimalkan jumlah kandungan kadar 

air pada gas yang didteksi. Sehingga dengan adanya sistem air conditioniner ini diharapkan dapat 

meningkatkan akurasi hasil deteksi gas oleh sensor. 

Pada saat sensor mencapai keadaan yang stabil maka nilai yang ditunjukkan oleh ADC 

relative berada pada kondisi stabil, yaitu pada nilai 766 – 762. Pada kondisi stabil inilah maka akan 

dijadikan patokan untuk kalibrasi pengukuran. Hal ini sesuai dengan pengujian yang dilakukan 

oleh Luay Fraiwan, Khaldon Lweesy, Aya Bani – Salma, dan Nour Mani (2011)[9]. Dalam 

penelitian tersebut ditunjukkan bahwa nilai range sensor gas yang digunakan untuk proses deteksi 

berada pada level tegangan antara 0,25 – 3,73 volt. Nilai tersebut setara dengan besar data ADC 0 – 

764. 

 

KESIMPULAN 

 

Sistem deteksi kebocoran pipa gas dengan mengimplementasikan mobile sensor yang 

dilengkapi dengan sensor gas TGS2610. Instrumentasi sensor TGS2610 telah didesain dengan tepat 

sehingga mampu mendeteksi kadar gas LPG dalam level range pembacaan data antara 0 – 776 , 

sehingga dapat mengenali adanya kebocoran gas LPG yang terjadi ada suatu instalasi pipa. Dengan 

adanya penambahan sensor infrared GP2D120 yang dikombinasikan dengan algoritma pipe 

tracking menggunakan kontrol fuzzy telah mampu dengan baik melakukan proses tracking pada 

suatu intalasi pipa, dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%. Untuk dapat mengetahui posisi 

kebocoran gas, dalam sistem ini digunakan kombinasi antara rotary dan RFID sehingga dhasilkan 

suatu metode penentuan posisi dengan akurasi 5 cm, dengan toleransi error sebesar 18.5%. 

Sehingga dengan memadukan semua bagian tersebut, telah didapatkan sistem deteksi kebocoran 

pipa gas yang efektif. 
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ABSTRAK 

Heat Exchanger EA103 adalah salah satu jenis alat penukar panas yang digunakan pada proses 

produksi urea, dimana Heat Exchanger ini digunakan sebagai preheater yaitu pemanasan awal pada fluida 

ammonia sebelum fluida tersebut masuk ke dalam reactor CO2. Tujuan utama pada analisa Heat Exchanger 

adalah mengetahui performa serta batas aman pada pipa tube. 

Pada hasil analisa performa Heat Exchanger yang digunakan untuk proses preheater metode yang 

dilakukan adalah analitis dengan kriteria efektivitas ( ), number of transfer unit (NTU), perpindahan panas 

rata-rata (q), dan pressure drop (ΔP) pada Heat Exchanger untuk proses produksi urea (NH2CONH2). 

Dari hasil perhitungan Heat Exchanger type counter flow dapat disimpulkan bahwa efektivitas(  ) 

yang di dapat adalah 0,745, perpindahan panas rata-rata (q) 1095234 W, pressure drop(ΔP) pada batas aman 

105 Tube = 0,58 psi, pada batas maksimum 85 Tube = 0,77 psi, sedangkan pada Shell (ΔP)= 2,5 psi, dengan 

batas aman pressure drop pada sisi shell 7,11 psi dan pada sisi tube 2,70 psi. 

Kata kunci : efektivitas, number of transfer unit, perpindahan panas rata-rata, pressure drop. 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Alat penukar panas (Heat Exchanger) adalah suatu peralatan dimana terjadi perpindahan 

panas dari suatu fluida yang mempunyai temperature yang lebih tinggi ke fluida yang lain yang 

temperaturnya lebih rendah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini Heat 

Exchanger digunakan sebagai pemanas pendahuluan sebelum  ammonia liquid  masuk dalam 

reactor plant carbondioksida  dengan menggunakan steam condensate sebagai media pemanasnya. 

Hal ini dibutuhkan untuk proses reaksi antara ammonia dan gas carbondioksida. 

Heat Exchanger  yang digunakan adalah tipe shell and tube, dimana shell dilalui oleh fluida 

panas (steam condensate) sedangkan tube dilalui oleh fluida dingin (ammonia). Heat Exchanger ini 

juga berfungsi untuk menurunkan temperature dari steam sebelum masuk ke cooler. Apabila heat 

exchanger tersebut telah dioperasikan beberapa waktu, maka akan terjadi penurunan unjuk kerja 

dari alat tersebut. 

Penurunan unjuk kerja bisa jadi disebabkan oleh terbentuknya kerak, korosi, kebocoran, 

maupun aliran fluida yang menyebabkan friksi terhadap dinding alat. Penurunan kinerja ini bisa 

dilihat dari parameter-parameter seperti pressure drop tinggi, akibat penutupan tube pada 

kebocoran yang terjadi dalam heat exchanger melebihi harga yang diizinkan. Berdasarkan pada 

pertimbangan diatas maka unjuk kerja alat penukar panas dapat dievaluasi secara periodic. 

Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi unjuk kerja heat exchanger yang berfungsi sebagai 

pemanas ammonia yang menggunaka steam sebagai media pemanas dengan menghitung 

efektivitas, perpindahan panas, nilai transfer unit dan pressure dropuntuk mengetahui unjuk kerja 

berdasarkan data design dan actual dari data sheet. 

Manfaat yang diperoleh dengan mengetahui unjuk kerja dari heat exchanger antara lain 

adalah untuk mengetahui apakah heat exchanger tersebut masih aman untuk dioperasikan ataukah 

sudah perlu diganti. 
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DASAR TEORI 

Perpindahan Panas 
Perpindahan panas adalah proses pertukaran panas yang terjadi antara benda panas dan 

dingin, yang masing-masing disebut source and receiver (sumber dan penerima). Ada 3 macam 

perpindahan panas yaitu konduksi, konveksi dan radiasi. 

 

Perpindahan panas konduksi adalah mekanisme perpindahan panas yang terjadi dengan suatu aliran 

atau rambatan proses dari suatu benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur 

rendah atau dari suatu benda ke benda lain dengan kontak langsung. Dengan kata lain proses 

perpindahan panas secara molekuler dengan perantaran molekul – molekul yang bergerak. 

Perpindahan panas konduksi dapat berlangsung pada zat padat, cair dan gas. Adapun untuk 

menghitung peprindahan panas konduksi dapat dipergunakan rumus sebagai berikut : 

 

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

K A T
Q

x


  

 

Perpindahan panas konveksi adalah mekanisme perpindahan panas yang terjadi dari suatu benda ke 

benda itu sendiri.Perpindahan panas konveksi ada 2 macam yaitu konveksi paksa dan konveksi 

bebas.Konveksi bebas adalah perpindahan molekul – molekul didalam zat yang dipanaskan karena 

adanya perbedaan density. Untuk menghitung perpindahan panas secara konveksi bebas dapat 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

...................................(2)Q hA T   

 

Harga h dipengaruhi oleh : 

   -Kekasaran 

 -Temperatur 

 -Density 

 -Viscositas 

 -Panas 

 

Konveksi paksa yaitu perpindahan panas konveksi yang berlangsung dengan bantuan tenaga lain, 

misalnya adalah udara yang dihembuskan diatas plat oleh kipas. 

Perpindahan panas radiasi adalah perpindahan panas dari suatu benda ke benda lain dengan 

bantuan gelombang elektromagnetik, dimana tenaga ini akan diubah menjadi panas jika tenaganya 

diserap oleh benda yang lain. Untuk menghitung besarnya panas yang dipancarkan dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
4   ..............................(3)Q e A T  

 

Dimana   = 0,174.10
-8

 BTU/hr ft
2˚C 

Untuk mengetahui besarnya panas yang dapat ditransfer dari fluida panas ke fluida dingin pada HE 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus : 

 

 .......................(4)h h hi hoq m cp T T   

 

Dimana :
 

 q = laju perpindahan panas, W
 

 m = laju aliran masa, kg/s 

 Cp = panas spesifik tekanan konstan,J/Kg.K 

 Thi = Suhu panas masuk, K 
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 Tho = Suhu panas keluar, K 

 

LMTD (Log Mean Temperatur Difference) 

 

Untuk menghitung suhu rata-rata dari suatu fluida yang mengalir dalam HE dapat dihitung dengan 

rumus : 

 
( ) ( )

...............(5)
ln / ( )

hi co ho ci
lm

hi co ho ci

T T T T
T

T T T T

  
 

 
 

Dimana : 

Tco = Suhu dingin keluar, K 

Tci = Suhu dingin masuk, K 

 

Mencari nilai koefisien transferpanas keseluruhan yaitu dengan rumus : 

 

   
1

.............................(6)
1/ 1/i o

U
h h




 

U = Koeffisien perpindahan panas menyeluruh,W/m2K.h = koeffisien perpindahan panas 

conveksi, W/m2K. 
Menghitung renould number dalam tube yaitu : 

 

4
Re ............................(7)c

D

i

m

D 
  

Dimana :  

Re= Renolds number 

 m  = Laju aliran massa kg/s 

   = Viscositas, Kg/s.m 

 D = Diameter, m 

 

sesuai aliran turbulant dan koefisien konveksi dapat dihitung dari persamaan(8.60) incropera Ditus-

Boelter hal 514

 
4/5 0,40,023Re Pr ..........(8)D DNu   

 

Maka didapat nilai transfer panas konveksi dari luar tube dengan rumus : 

 

............(9)o D

h

k
h Nu

D


 

Dimana : 
h   = koeffisien perpindahan panas konveksi,   W/m

2
.K 

Nu = Nusselt number 

k   = konduktivitas thermal, W/m.K 

Dh = hydraulic diameter, m 
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Dan menghitung efektivitas Heat Exchanger dengan rumus : 

 

1 exp[ (1 )]
.............(10)

1 exp[ (1 )]

r

r r

NTU C

C NTU C


  


  

 

Dan menghitun NTU dengan persamaan : 

 

min

.................(11)
UA

NTU
C



 
 

Temperatur kalorik 

 

Yaitu temperature yang sesuai dengan masing-masing stream. Temperature kalorik 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

- Untuk fluida panas 

2 1 2( )c cT T F T T    

- Untuk fluida dingin 

1 2 1( )....................(12)c cT t F t t    

Flow area (a) 

Yaitu luasan yang dilalui oleh masing-masing fluida. Flow area dapat dihitung dengan 

mempergunakan rumus : 

- Pada fluida panas 

'
....................(13)

144

s
s

ID C B
a

Pt


 
ID = inlet diameter, in 

C’ = celah antar tube, in 

B = jarak antar baffle, in 

Pt = pitch tube, in 
 

- Pada fluida dingin 
'.

144

t t
t

N a
a

n


 
Nt = jumlah tube 

'

ta  = flow area per tube, in
2

 

 

Kecepatan massa 

 

Yaitu kecepatan dari masing – masing fluida. Kecepatan massa dapat dihitung dengan 

mempergunakan rumus : 

- pada fluida panas 

s

s

W
G

a


 

W = berat jenis aliran, lb/hr 

Gs = aliran massa,lb/(hr)(ft
2
) 
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a = luas aliran, ft
2 

 

- pada fluida dingin 

........................(14)t

t

G
a




 
 = berat jenis aliran, lb/hr 

at = luas aliran, ft
2 

 

Renold Number 

 

Bilangan renould dapat dihitung dengan rumus 

- pada fluida panas 

.e s
es

D G
R




 
De = diameter equivalen untuk perpindahan panas dan pressure drop, ft 

 

- pada fluida dingin 

 
.

............... 15t
et

D G
R




 

D = diameter dalam tube, ft 
 

Faktor dimensi untuk heat exchanger (JH) 

 

Faktor dimensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 Untuk fluida panas 

JH diperoleh dari figure 28 Kern dengan terlebih dahulu mengetahui harga Res 

 Untuk fluida dingin 

JH didapat dari figure 24 Kern dengan terlebih dahulu mengetahui harga Ret dan 

L/D 

 

Bilangan Prandtl (Pr) 

 

Bilangan Prandtl dapat dihitung dengan mempergunakan rumus sebagai berikut : 

Pr .....................(16)
Cp

k


  

Harga dari Cp didapat dari table A.6 Incropera atau Jp Holman 

Harga K didapat dari Tabel 4 Kern, atau Incropera, Book.co. 

 

Koefisien perpindahan panas 

 

Koefisien perpindahan panas dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

1/3Pr .................(17)
e

hi k
jH

t D
  

 

Temperatur pada dinding tube 
Temperature pada dinding tube dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 
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2

10

 G  D (N+1)
p  = ..................(24)

5,22 x 10  D  s 

a
s

s s

f




2

t 10
 = .........................(25)

5,22 10

t

s

fG Ln
P

x xd t


( ).........(18)o

io o

h
tw tc Tc tc

h h
  


 

...........................(19)io o

ID
h h

OD
  

 

 

 

Rasio viskositas fluida 

 

Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Pada shell side dan tube side : 

...........................(20)s
w






 
  
 

 

 

Dimana w  diperoleh dari Maxwell halaman 164 atau figure 24 Kern dengan terlebih 

dahulu mengetahui harga dari tw. 

 

Koefisien perpindahan panas terkoreksi 

 

Koefisien perpindahan panas terkoreksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikutr : 

- Pada tube side 

1/3Pr .............(21)t

e

k
hi jH

D
  

- Pada dinding tube 

...................(22)i

IDt
hio h

ODt
   

- Pada dinding shell side 

..............(23)o
s

s

h
ho 


  

 

Pressure drop 

 

Pressure drop adalah penurunan tekanan maksimal yang diperoleh dalam HE apabila 

suatu fluida melaluinya. Penurunan tekanan ini semakin besar dengan bertambahnya faktor 

penutupan tube pada HE karena akibat dari kebocoran.Pressure drop dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Pada shell side : 

 

Pada tube side : 
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METODE  
 

Bahan / Alat – Heat exchanger 
 

Heat Exchanger yang digunakan adalah tipe shell and tube dimana ammonia mengalir 

melalui tube-tubenya, dan steam condensate mengalir dalam shell dengan arah yang berlawanan 

(ccounter flow).Heat exchanger  ini dipasang secara vertical dimana steam mengalir pada shell dari 

bagian atas menuju bagian bawah, sedangkan ammonia mengalir dari bawah menuju bagian atas 

tube, sehingga sepanjang shell dan tube tadi terjadi pertukaran kalor antara ammonia dengan steam 

condensate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Heat Exchanger Ea 103(Pertokimia Gresik). 

 

Tabel 1. Spesifikasi karakteristik shell. 

 

 
 

 

 

 

Temperatur Inlet (Ti) 373 °K Temperatur Inlet (Ti) 303 °K

Temperatur Outlet (To) 325 °K Temperatur Outlet (To) 328 °K

Viscositas (µ) 279.10
-6

 N.s/m
2

Viscositas (µ) 220.10
-6

  N.s/m
2

Density (ρ) 957 Kg/m
3

Density (ρ) 596 Kg/m
3

Spesific Heat (Cp) 4.216 KJ/kg.K Spesific Heat (Cp) 4,890 (KJ/kg.°K)

Diameter Luar (OD) 355.6 mm Jumlah Tube 125tube

Diameter Dalam (ID) 333.4 mm Panjang Tube 6000 mm

Ketebalan 11.1 mm Diameter Luar (OD) 15,9 mm

Panjang 5984 mm Diameter Dalam (ID) 13,3 mm

Passes 1 Ketebalan 2,6 mm

Jumlah Baffle 36 Pitch 24 mm

Design Pressure 4.0 Kgf/cm
2

Passes 1

Operation Pressure 1.0 Kgf/cm
2

Design Pressure 184 Kgf/cm
2

Design Temperatur 403 °K Operation Pressure 175 Kgf/cm
2

Fluid Quantity total 19538 Kg/h Design Temperatur 363 °K

Fouling Resistance 0.0002 M
2
hc/kcal Fluid Quantity total 32984 Kg/h

Pressure drop max Allw. 0.5 Kg/cm
2

Fouling Resistance 0.0002 M
2
hc/kcal

Thermal conductivity(k) 0,680 W/m.˚K Pressure drop max Allw. 0.19 Kg/cm
2

volume spesifik 1.043.10
-3

 m
3
/kg Thermal conductivity(k) 0,507 W/m.˚K

Prenould number(Pr) 1.76 velocity (ѵ)  0,35.10-6 m2/s

Prenould number(Pr) 2,02

Shell Side

Fluida Steam Condensate (f)

Tube Side

Fluida Ammonia (NH3)
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode penelitian didasarkan pada perhitungan : 

Tabel 2. Data Spesifikasi Heat Exchanger 

Uraian 
shell Tube 

Notasi Satuan Dimensi Notasi Satuan Dimensi 

Diameter luar ODs Inch 14 ODt Inch 0,625 

Diameter dalam IDs Inch 13 Idt Inch 0,523 

Jumlah Baffle N unit 36 
 

Unit 
 

Jumlah pass n Unit 1 
 

Unit 1 

Jenis fluida 
  

Steam 

Cond.   
Ammonia 

BWG 
     

11,6 

Jarak antar tube 
   

C inch 0,66 

Panjang Tube 
   

L Ft 19,68 

Jumlah Tube 
   

Nt Unit 125 

Pitch triangular 
   

Pt Inch 0,94 

Jarak antar 

baffle    
B Inch 5,8 

 

Tabel 3. Data Kondisi operasi Heat Exchanger 

 

Uraian Satuan 
SHELL Tube 

Notasi Dimensi Notasi Dimensi 

Flowrate lb/hr Ws 43.074 Wt 72717 

Suhu masuk ˚F T1 211,73 t1 130,73 

Suhu Keluar ˚F T2 125,33 t2 85,73 

Beda Suhu ˚F 
 

86,4 
 

45 

Pressure Drop Ijin Psi 
 

7,11 
 

2,7 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan 

 

No. Uraian Satuan Tube(10,20,40dan 60) Shell 

1 Transfer panas W 1090239 1091371 

2 Koefisien konveksi W/m
2
.˚K 215837 366422 

3 Perpindahan panas total W/m
2
.˚K 136054 

4 Efectivitas 
 

0,745 

5 Ntu 
 

1.78 

6 Lmtd C 32 
 

7 Flow area Ft
2
 0,186/0,171/0,156/0,14/0,092 0,158 

8 Kecepatan massa lb/hr(ft
2
) 390,951/425,245/466,134/ 272.275 

   
519,407/790,402 

 
9 Pressure drop psi 0,45/0,52/0,58/0,77/1,70 2,5 

10 Pressure drop ijin psi 2,7 7,11 
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Dari hasil perhitungan panas yang diterima oleh ammonia adalah 1090239 J/s sedangkan 

panas yang diberikan oleh steam condensate adalah 1091371 J/s, jadi ada perpindahan panas ke 

lingkungan sebesar 1132 J/s. Koefisien perpindahan panas pada shell lebih tinggi daripada 

koefisien perpindahan panas pada tube, sehingga pada shell lebih cepat proses transfer panasnya. 

Sedang tube lebih lambat sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan panas ke lingkungan. 

Terlihat bahwa setiap terjadinya variasi penutupan pada tube maka luasan pada tube berbeda-beda 

sesuai variasi penutupan. Dan perbedaan juga terlihat pada kecepatan massa yang terus meningkat. 

Hal ini bias mengakibatkan tekanan yang lebih besar pada tube. Pada pressure drop terjadi 

peningkatan nilai hingga 1,70 psi. meski pressure masih dibawah pressure drop ijin namun kinerja 

HE pada penutupan hingga batas 40% mengakibatkan penurunan efektivitas perpindahan panas. 

Maka batas penutupan yang normal pada HE ini adalah 20 hingga maksimal 40 tube. 

 

 

KESIMPULAN 

Dari analisa dan perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Heat Exchanger adalah salah satu alat penukar panas yang efektif 

2. Batas penutupan normal pada Heat Exchanger adalah 20 tube, 

3. Jika heat exchanger dalam keadaan tutup 10 tube maka heat exchanger masih layak 

digunakan, sedangkan jika heact exchanger berada pada penutupan lebih dari 40 maka heat 

exchanger tidak layak digunakan dan wajib diperbarui. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1]. Kern, D.Q.1950.  Proses Heat Transfer. New York.  Mc Graw-Hill. Book Co. 

[2]. Setyoko Bambang,  2008. Evaluasi Kinerja Heat Exchanger Dengan Metode Fouling 

Faktor.  National Journal XV : 23-32. 

[3]. Ichihara T., dan Uematsu M., 1994. Densities of Liquid ammonia in the temperature range 

from 310 K to 360 K at Pressures up to 200 Mpa. International Journal of 

Thermodynamics 26 : 1129-1136 

[4]. Holman, J.P. 1988. ―Perpindahan KalorSix Edition., Southern Methodist University. Book 

Co. 

[5]. Incropera Frank P. and Dewitt P.David. 2007. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 

Notre Dame University. Book Co. 

[6]. Cengel, Y.A. 2004. Heat Transfer A Practical Approach, 2
nd

 Edition in SI Units, 

Singapore. Mc Graw Hill Book,. 

[7]. Petrokimia Gresik, PT 1991. Ammonia Preheater EA 103.  Gresik, Indonesia. 

 

  



Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan II 2014             ISBN : 978-602-98569-1-0 

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 

 

- 585 - 
 

MANAJEMEN PENJADWALAN PEMELIHARAAN  

PERALATAN PEMUTUS TENAGA DENGAN MEDIA ISOLASI GAS 

SF6 BERDASARKAN LIFE TIME DAN KONDISI PERALATAN 

DI GITET 500 KV GRESIK 

 
Indra Bayu Suryawan

[1]
 dan R. Ahmad Cholilurrahman

[2] 

Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
 [1,2]

 

Email : ibsurya87@yahoo.com 

 

 
ABSTRAK 

 

PT. PLN (Persero) membagi 2 jenis pemeliharaan yang dilakukan untuk mengetahui usia dan kondisi dari  

peralatan pemutus tenaga dengan media isolasi gas SF6, yaitu pemeliharaan terkait mekanik dan 

pemeliharaan terkait karakteristik gas isolasi SF6. Pemeliharan ini dilakukan secara terjadwal minimal 2 

tahunan sekali. Masing-masing pemeliharaan yang dilakukan akan menggunakan standar acuan pengujian 

sebagai pembanding dengan hasil uji pada peralatan untuk mengetahui kondisi peralatan secara dini. Untuk 

pemeliharaan terkait mekanik antara lain pengujian tahanan kontak dengan menggunakan acuan nilai max 

adalah 100-300 μΩ/kontak , untuk tahanan isolasi dengan nilai acuan minimal 1 MΩ/kV sehingga untuk 

pemutus tenaga 500 kV dapat dikatakan normal bila memiliki nilai uji minimal sebesar 500 MΩ dan untuk 

pengujian keserempakan pemutus tenaga dengan nilai uji untuk closing time max. 80-90 ms dan opening 

time max. 16-22 ms. Sedangkan pada karakteristik pemutus tenaga  dengan media isolasi gas SF6 dapat 

dikatakan baik apabila memiliki nilai minimal untuk pengujian purity sebesar min. 97 %, pengujian 

Dewpoint sebesar -5˚ C, serta pengujian  decompsition product max sebesar 2000 ppmv.  Pada tugas akhir ini 

akan dapat ditarik kesimpulan terkait kondisi peralatan berdasakan pengujian yang dilakukan pada pemutus 

tenaga bay diameter 1 di GITET Gresik. 

Kata Kunci : Pemeliharaan, Pemutus Tenaga dan Pengujian. 

 
ABSTRACT 

The State Power Company (PLN) applies two kinds of maintenance to find out the age and condition of 

circuit breaker by means of SF6 gas isolation media, i.e. mechanical up-keep and maintenance concerning 

the characteristic of SF6 isolation gas. The maintenance is scheduled two times yearly. Each maintenance 

will use a reference standard test as a companion to the final test result of devices, in order to see the early 

condition of the devices. As for mechanical maintenance among others test of contact resistance using 

maximum value of reference of 100-300µΩ/contact, and isolation resistance with a minimum reference value 

of 1MΩ/Kv, so the circuit breaker of 500kV can be said as normal of the minimum test result is 500MΩ; for 

the simultaneity of circuit breaker with maximum closing time test of 80-90 ms and maximum opening time of 

16-22 ms. The circuit breaker characteristic can be said as proper if it has a minimum purity test of 97%, 

Dewpoint test of -5
o 

C, and maximum decomposition product test of 2000 ppmv. This final assignment can 

conclude the condition of the equipments based on test imposed to circuit breaker bay with a diameter of 1 at 

GITET Gresik.  

Keywords:Maintenance, Circuit breaker, test  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pada saat ini, kondisi pemutus tenaga sering mengalami banyak masalah,  utamanya karena 

seringnya pemutus tenaga mengalami proses switching dan ditambah usia dari peralatan  telah 

mencapai 20 tahun. Oleh karena itu dengan melakukan proses evaluasi melalui pemeliharaan rutin 

terhadap pemutus tenaga diharapkan dapat memberi masukan demi untuk meningkatkan keandalan 

sistem penyaluran energi listrik. 

mailto:ibsurya87@yahoo.com
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Pemutus tenaga bermedia isolasi gas SF6 memiliki kebutuhan yang berbeda dalam pemantauannya 

karena sifat dielektrik dari gas SF6 tersebut sangat baik dalam membantu proses pemadaman arus 

yaitu pada saat pemutus tenaga membuka dan menutup. Karena sifat dan karakter SF6 adalah 

penghantar panas yang baik, isolasi yang baik, mampu memadamkan busur api dan tidak mudah 

bereaksi dengan bahan lain.  

Meskipun dinyatakan tidak beracun, SF6 dapat menggantikan udara sehingga mengakibatkan 

berkurangnya kadar oksigen yang dapat dihisap oleh makhluk hidup. SF6 memiliki Global 

Warming Potential ( GWP ) 23.900 kali dari GWP CO2 dan mampu bertahan di atmosfer bumi 

selama 3500 tahun. Untuk itu diperlukan penanganan yang baik pada gas SF6 yang tidak terpakai 

terlebih lagi jika kondisi gas SF6 sudah terkontaminasi dan beracun yang sangat berbahaya jika 

terhirup manusia. Permasalahan Pemutus tenaga yang tidak terpantau secara berkesinambungan  

media isolasi gas SF6 nya dapat mengakibatkan terjadi kerusakan yang berakibat rusaknya mekanik 

di ruang pemutusan tenaga, akibat tidak maksimalnya gas SF6 yang mengalami pemburukan 

kualitas gasnya. 

Rumusan Masalah 
Bagaimana hubungan antara jadwal pemeliharaan pemutus tenaga  media isolasi gas SF6  dengan 

hasil pemeliharaan, agar unjuk kerja pemutus tenaga  tetap handal sesuai usia peralatan? 

Tujuan Penelitian 
Mengetahui kondisi peralatan secara dini serta karakteristik peutus tenaga dengan media isolasi gas 

SF6 sebagai alat pemutus tenaga dalam sistem tenaga listrik. 

 

DASAR TEORI 

 
Untuk Pengertian dari manajemen Pemeliharaan lebih jelas adalah suatu sistem untuk merawat 

peralatan atau peralatan pabrik dengan memperbaharui umur masa pakai dan kegagalan/kerusakan 

peralatan [1]. 

Analisis penggunaan gas SF6 pada Pemutus tenaga di GI Cigereleng menjelaskan Pemutus Tenaga 

dengan media isolasi Gas dapat digunakan untuk memutus arus sampai 40 kA pada rangkaian 

bertegangan sampai 765 KV [2]. Media gas yang digunakan pada tipe ini adalah gas SF6 (Sulphur 

hexafluoride). Sifat gas SF6 murni adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun dan tidak 

mudah terbakar. Pada suhu diatas 150º C, gas SF6 mempunyai sifat tidak merusak metal, plastik 

dan bermacam bahan yang umumnya digunakan dalam pemutus tenaga tegangan tinggi. Sifat lain 

dari gas SF6 adalah mampu mengembalikan kekuatan dielektrik dengan cepat, tidak terjadi karbon 

selama terjadi busur api dan tidak menimbulkan bunyi pada saat pemutus tenaga menutup atau 

membuka. 

Sifat dielektrik yang bagus pada SF6 karena luasnya penampang molekul SF6  dan sifat electron 

affinity (electronegativity) yang besar dari atom fluor [3]. Dengan adanya sifat ini maka SF6 mampu 

menangkap elektron bebas (sebagai pembawa muatan), menyerap energinya, dan menurunkan  

temperatur busur api. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan gas SF6 sebagai media isolasi 

selain kualitasnya adalah tekanan kerja gas SF6. Hal ini disebabkan bahwa pada temperatur dan 

tekanan tertentu SF6 akan berubah wujud dari gas menjadi cair. Pada tekanan 1 atmosfer SF6 

mencair pada suhu -63,8°C. Jika hal ini terjadi maka tekanan gas yang tersisa menjadi lebih rendah 

daripada tekanan kerja yang diinginkan. Sedangkan untuk tiap tekanan kerjanya, terdapat titik kritis 

untuk dew point pada temperatur tertentu. 

Life time merupakan usia kerja dari peralatan dimana terdapat siklus pemeliharaan yang dilakukan 

terhadap pemutus tenaga baik secara visual hingga pembongkaran dan penggantian  material 

peralatan [4].  
Kondisi Normal adalah dimana peralatan dapat menyalurkan energi listrik secara konstan tanpa 

mengalami gangguan baik karena peralatan itu sendiri maupun dari gangguan alam. Pemeliharaan 

normal dilakukan secara harian dimana tindakan yang dilakukan adalah berupa pengecekan 
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pemutus tenaga dengan menggunakan panca indera/visual yang meliputi kondisi open atau close 

Pemutus tenaga, tekanan gas SF6 maupun hidrolik pemutus tenaga. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Lokasi Penelitian 
Waktu penelitian direncanakan akan dilakukan mulai Tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 31 

Januari 2014. Lokasi penelitian adalah PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban 

(P3B) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Surabaya dengan lokasi pengambilan data di 

Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 KV Gresik yang bertempat di wilayah komplek 

pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkitan Gresik dijalan M. Harun Thohir No 1 Gresik. 

Penelitian ini dilakukan pada PMT bay diameter 1 merk Siemens di GITET Gresik. 

 

Diagram Alir Penelitian 

 

 

Gambar 1. Diagram alir pengujian gas SF6 
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Gambar 2. Diagram alir pengujian tahanan kontak 

 
Gambar 3. Diagram alir pengujian keserempakan 
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Gambar 4. Diagram alir tahanan isolasi 

 

Tahapan Penelitian 

1. Pengujian Gas SF6 
Pada tahapan ini merupakan tahapan pengujian gas SF6 antara lain : pemeriksaan kebocoran gas 

dimana standar yang diperbolehkan adalah mengalami penurunan maks. 1%/tahun. Kemudian 

dilakukan beberapa pengujian antara lain pengujian purity yaitu pengujian terkait kemurnian dari 

gas SF6 dengan nilai minimal 97 %, pengujian Dewpoint yaitu untuk mengetahui titik dimana gas 

SF6 berubah menjadi cair dengan nilai minimal -5˚ C serta pengujian decomposition product untuk 

mengetahui kandungan gas lain yang ada pada gas SF6 dengan nilai maks. 1000 ppmv. Untuk 

pembanding dari pengujian gas dilakukan uji Partial Discharge untuk mengetahui peluahan yang 

terjadi akibat dari adanya beda tegangan dalam kompartemen. 

2.  Pengujian Tahanan Kontak 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi titik sambungan pada kompartemen dengan 

batasan nilai berdasarkan standar pabrikan/hasil uji terdahulu. 

3.  Pengujian Keserempakan 
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui waktu kerja pemutus tenaga pada saat 

menutup maupun membuka untuk kesiapan operasi pemutus tenaga tersebut dalam sistem tenaga 

listrik. Standar nilai uji disesuaikan dengan standar nilai pabrikan. 

4. Pengujian Tahanan Isolasi 
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara dini kondisi isolasi dan 

memperoleh nilai/besaran tahanan isolasi suatu peralatan. Nilai uji yang disyaratkan minimal 1 

MΩ/kV. Sedangkan metode pengukuran tahanan isolasi yang digunakan untuk pemutus tenaga 

terdiri atas tiga metode, yaitu Metode Atas-Pentanahan, Metode Bawah-Pentanahan, dan Metode 

Atas-Bawah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil Pengujian 

1.  Pengujian gas SF6 

Pada pengujian gas SF6 meliputi pengujian Purity, Decomposition Product serta dewpoint. 

Pengujian Purity  menunjukkan prosentase kadar kemurnian gas SF6 pada setiap kompartemen 

Pemutus Tenaga emudian selanjutnya disebut PMT dengan nilai berupa prosentase jumlah gas SF6 

yang terkandung. Decomposition Product gas SF6  merupakan hasil turunan gas SF6 akibat suhu 

tinggi yang disebabkan adanya electric discharge ( corona, spark dan arching). Kemudian Dew 

point yang merupakan titik dimana gas SF6 berubah menjadi cair. Pengujian ini dilakukan pada saat 

assesment gas SF6 yang dilakukan setiap 2 tahun sekali.  Pada tabel dibawah ini merupakan data 

dari PMT yang ada pada diameter 1. 

 

Tabel 1. Pengujian gas SF6 

 

 

 

2.  Pengujian Partial Discarge 
Pada Pengujian ini menggunakan metode AIA (Acoustic Insuation Analyzer) dimana metode ini 

digunakan untuk menganalisa sinyal elektrik dengan menggunakan sensor ultrasonik. 

 

Tabel 2. Pengujian PD PMT. 

 

 

 

3.  Pengujian Tahanan Kontak 
Pada pengujian tahanan  kontak ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi antar titik 

sambungan dan nilai tahanan yang normal disesuaikan dengan petunjuk dari pabrikan atau dengan 

mengambil data awal dari komisioning /data statistik pemeliharaan tahanan kontak PMT tersebut. 

Pada PMT merk Siemens menggunakan standar < 100-300 μΩ. Jika Nilai pengujian sesuai dengan 

batas minimal, maka pengujian ulang akan dilakukan pada periode pemeliharaan 2 tahunan 

selanjutnya. 
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Tabel 3. Pengujian Tahanan Kontak 

 

 
 

4. Pengujian Keserempakan PMT 
Tujuan adalah dilakukannya pengujian ini adalah untuk mengetahui waktu kerja PMT secara 

individu serta keserempakan PMT pada saat menutup atau membuka sehingga dapat memastikan 

kesiapan kerja dari PMT untuk memutuskan/memasukkan arus sesuai dengan rating kerjanya. 

Untuk pabrikan Siemens pada PMT type 8DQ1 di GITET Gresik memiliki standar terkait selisih 

operating time pada saat membuka dan menutup serta pada saat membuka akibat gangguan. 

 

Tabel 4. Operating time pabrikan Siemens. 

 

PMT 500 kV Opening Time Breaking Time Closing Time 

Siemens Max. 16 – 22 ms Max. 39 ms Max.80 – 90 ms 

 

Tabel 5. Pengujian Keserempakan PMT 

 

 
 

5.  Pengujian Tahanan Isolasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara dini kondisi isolasi pada PMT dan mengetahui 

besaran nilai tahanannya. Metode pengujian yang dilakukan ada 3 tahapan antara lain metode Atas-

Pentanahan, Metode Bawah-Pentanahan dan Metode Atas-Bawah. 

 

Tabel 6. Pengujian Tahanan Isolasi PMT. 
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Pembahasan 

1. Pengujian Gas SF6 

Dari tabel 1 untuk pengujian gas SF6 menyatakan bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan 

pada kompartemen PMT bay diameter 1 meliputi purity, dew point, dan decomposition product 

masih dalam batasan normal dimana dalam standar yang ditentukan menyatakan bahwa untuk 

purity adalah > 97%, dewpoint pada suhu udara 20˚ C adalah dibawah -5˚ C, sedangkan untuk nilai 

dari decomposition Product adalah < 1000 ppmv. 

2. Pengujian Partial Discharge 
Dari Tabel 2 hasil pengujian partial discharge didapatkan analisa bahwa pengujian dengan metode 

Acoustic Insulation Analyzer (AIA) pada PMT bay diameter 1 menunjukkan bahwa sinyal yang 

terbangkitkan oleh partikel yang berada dalam PMT tidak menunjukkan peningkatan yang 

mengkhawatirkan. Semua nilai amplitudo dari hasil pendeteksi masih dibawah batas aman dimana 

menurut standar IEC 60270 yaitu kurang dari 10 mV. Hubungan antara sinyal elektrik dan akustik 

dapat dicontohkan jika noise pada PMT menunjukkan harga 1 mV, partial Discharge yang 

terdeteksi ialah 1-2 pC. Jika keseluruhan bernilai lebih kecil dari 1-2 pC maka siyal akustik akan 

ditutupi dengan noise dan tidak dapat terdeteksi oleh alat uji. Sehingga jika sinyal akustik yang 

dideteksi sama dengan noise maka dapat disimpulkan bahwa sistem isolasi SF6 pada kompartemen 

PMT dalam keadaan sehat. 

3.  Pengujian Tahanan Kontak 
Berdasarkan tabel 3 terkait pengujian tahanan kontak PMT pada bay diameter 1 tidak ditemukan 

nilai yang melebihi batas maksimal nilai yang diijinkan yaitu 300 μΩ, namun ada nilai yang hampir 

mendekati yaitu pada PMT 7AB1 phasa T dimana nilainya mencapai 293 μΩ. Sehingga untuk 

memastikan nilai tersebut, digunakan data pembanding berupa hasil pengujian sebelumnya maupun 

hasil uji kualitas gas SF6 sehingga dapat dianalisa kajian resiko terkait nilai pengujian tahanan 

kontak yang hampir mendekati dengan batas nilai maksimal yang telah ditentukan berdasar standar 

yang ada maupun dari standar dari pabrikan. 

 

4. Pengujian Keserempakan PMT 

Berdasarkan pada tabel 4 tentang operating time pabrikan Siemens dan SPLN No 52-1 tahun 1997 

tabel 5 hasil uji keserempakan PMT dinyatakan bahwa nilai batas maksimum untuk waktu PMT 

close adalah 80-90 milisecond dan hasil uji yang tertinggi dilakukan hanya mencapai 81,25 

milisecond pada PMT 7B1 phasa T serta untuk waktu PMT open yang  batas operasinya adalah 

maksimum 16-22 milisecond dan hasil uji tertinggi yang dilakukan mencapai 16,9 milisecond. 

Sehingga dapat dikatakan kondisi operating time dari PMT pada bay diameter 1 masih dikatakan 

cukup aman dalam operasi sistem. Ditambah dengan selisih waktu/Δt  maksimum pada pengujian 

tersebut tidak melebihi ketetapan hasil  yang dianjurkan adalah 10 ms. 

5. Pengujian tahanan isolasi 
Dari tabel 6 pengujian tahanan isolasi dilakukan dengan acuan standar dari VDE yang menyatakan 

nilai minimal yang dibolehkan untuk tahanan isolasi pada peralatan tegangan tinggi adalah 1 kV = 

1 MΩ. Pada hasil uji diatas didapatkan nilai yang memenuhi standar yang ditetapkan. Namun untuk 

pengujian dengan metode atas bawah tidak dilakukan karena ada imbas tegangan 500 kV dimana 

titik uji berdekatan dengan sisi yang  bertegangan sehingga alat uji tidak bisa membaca atau 

bernilai nol/zero. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan : 

1. Bahwa berdasarkan pemeliharaan 2 tahunan terkait mekanik yang dilakukan pada pemutus 

tenaga bay diameter 1 terdapat 2 hasil uji yang mendekati nilai standar yaitu pada 

pengujian tahanan kontak yang mendekati nilai 300 μΩ dan nilai tahanan isolasi yang 
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mendekati nilai minimal 500 MΩ (Mengacu pada tabel 4.10 standar pengujian pemutus 

tenaga). Sehingga dibutuhkan pemantauan yang lebih detail untuk menghindari kerusakan 

yang berakibat kontinuitas penyaluran yang terganggu. 

2. Pemeliharaan terkait Karakteristik isolasi gas SF6 pada pemutus tenaga bay diameter 1 

tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil uji yang dilakukan, dimana tidak ditemukan 

kelainan yang terjadi dan didapatkan nilai pengujian gas SF6 dalam batasan  normal.  

Karena berdasarkan standar hasil uji nilai minimal untuk pengujian purity sebesar min. 97 

%, pengujian dewpoint sebesar -5˚ C serta pengujian  decompsition product max sebesar 

1000 ppmv 

3. Berdasarkan hasil pemeliharaan 2 tahunan terkait mekanik dan karakteristik gas solasi SF6 

dapat dinyatakan tidak terjadi anomali dan  kondisi pemutus tenaga bay diameter 1 GITET 

Gresik layak digunakan serta dikondisikan lagi sebagai alat pemutus tenaga dalam sistem 

tenaga listrik. 
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