Pengembangan Teknologi Proses... (Hafid, dkk)

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES PEMBUATAN
KOMPONEN TRACK LINK TANK SCORPION UNTUK
MENANGGULANGI CACAT COR
THE DEVELOPMENT OF PROCESS TECHNOLOGY OF TRACK LINK
TANK SCORPION TO COUNTERMEASURE DEFECTS AT CASTING PRODUCT
Hafid, Sri Bimo Pratomo, dan Sony Harbintoro
Balai Besar Logam dan Mesin, Kementerian Perindustrian
Jl. Sangkuriang No.12, Bandung - Indonesia
e-mail: hafidochan@yahoo.com
diajukan: 24/02/2014, direvisi: 26/03/2014, disetujui: 14/04/2014
ABSTRACT
The development of process technology of track link tank scorpion to countermeasure defects at casting product
has been done. Track link tank is part of the component that function to tread tanks and combat vehicles move
the tanks. As a component of the prime mover, it must have a good safety, as well as good mechanical
properties (wear resistant but ductility). Life time track link about one year so that classified consumable
component. This can be opportunity for the national foundry industry to manufactured. The objective of research
is to manufacture the track link componens that is free casting defect due to shrinkage, has a shape with
dimensions and composition type of materials which suitable as well as right heat treatment. Research
methodology begins with testing and material analysis of the imported tank track link as a reference for the
development of materials. Continued by manufacture of track link tank through the casting process and heat
treatment. Based on the experimental, results obtained the prototype with better mechanical properties than the
material imported products. Shrinkage defects can be overcome with the use of a chill or chromite sand on the
moulding. Improvements the moulding pattern to reduce fin thickness to produce track link tank are more efficient
in the use of materials.
Keywords: track link tank, alloy steel, shrinkage, chill, chromit sand.

ABSTRAK
Telah dilakukan pengembangan teknologi proses pembuatan komponen track link tank (rantai tank) scorpion
untuk menanggulangi cacat cor. Track link tank adalah bagian komponen tank yang berfungsi untuk menapak
dan menggerakan kendaraan tempur tank. Sebagai komponen penggerak utama maka harus memiliki sifat
keamanan (safety) yang baik, serta sifat mekanis yang baik pula (tahan aus tetapi ulet). Umur pakai komponen
ini hanya sekitar satu tahun sehingga digolongkan komponen yang sangat consumable. Hal ini dapat menjadi
peluang bagi industri pengecoran nasional untuk memfabrikasinya. Tujuan penelitian adalah membuat
komponen track link tank yang bebas cacat cor karena penyusutan, memiliki bentuk dengan dimensi dan
komposisi jenis material yang sesuai serta perlakuan panas yang tepat. Metodologi penelitian yang dilakukan
diawali dengan pengujian dan analisis material dari track link tank impor sebagai acuan untuk pengembangan
material. Dilanjutkan pembuatan komponen track link tank melalui proses pengecoran dan perlakuan panas. Dari
hasil penelitian ini diperoleh material prototipe dengan sifat mekanis yang lebih baik dibandingkan material
produk impor. Cacat penyusutan dapat ditanggulangi dengan penggunaan chill atau pasir kromit pada cetakan.
Perbaikan pola cetakan dilakukan untuk mengurangi ketebalan sirip sehingga dihasilkan produk cor komponen
track link tank yang lebih efisien dalam penggunaan material.
Kata kunci: rantai tank, baja cor paduan, cacat penyusutan, chill, pasir kromit.

PENDAHULUAN
Dalam
rangka
mengurangi
ketergantungan terhadap impor pasokan
alat utama sistem pertahanan (Alutsista)
dan kemandirian persenjataan militer
tentara nasional Indonesia (TNI). Maka

penguasaan teknologi untuk membuat
Alutsista harus dimiliki, agar bangsa kita
tidak terus tergantung pada negara lain.
Rantai tank (track link) merupakan salah
satu komponen Alutsista yang selama ini
masih di impor. Fungsi dari komponen track
link tank tersebut adalah untuk menapak
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pada jalan dan menggerakan kendaraan
tempur tank. Karena track link sangat vital
pada kendaraan tempur yang dioperasikan,
maka komponen tersebut harus memiliki
sifat keamanan yang baik, serta sifat-sifat
mekanis lainnya seperti: keras, tahan aus
dan ulet, tahan lama (durability) dan
keandalan yang tinggi (realibility).
Peluang pasar komponen track link
sangat besar dimana saat ini TNI memiliki
armada tank sekitar 1.300 buah tank. Dari
data yang diperoleh di lapangan umur pakai
track link sangat singkat (consumable)
sekitar 1 tahun. Sedangkan dalam satu tank
dibutuhkan track link sebanyak 180 buah
sehingga kebutuhan track link TNI setiap
tahunnya dapat mencapai lebih dari
200.000 buah.1
Tank Scorpion (Gambar 1) merupakan
salah satu jenis tank ringan dari jenis
Combat Vehicle Reconnaisance Tracked
(CVRT), yang berarti kendaraan intai
tempur beroda rantai. Tank ini berasal dari
Inggris dan diproduksi oleh Alvis Vickers
yang mana kemudian saat ini diakuisisi oleh
BAE Systems Land System (Weapon &
Vehicles). TNI AD sebagai salah satu
pengguna tank Scorpion dipergunakan
untuk memperkuat satuan Kavaleri Kostrad
dalam Yon Kav 8 Divisi Infantri 2 Kostrad di
Pasuruan, Jawa Timur. Dan Yon Kav 1
Divisi Infantri 1 Kostrad yang berada di
Cijantung, Jakarta.

Gambar 1. Tank Scorpion dengan meriam
Cockerill 90mm milik TNI-AD
Namun
sangat
disayangkan
kebutuhan komponen track link masih di
impor oleh negara-negara lain pembuat
kendaraan tempur. Mengingat kemampuan
2

industri pengecoran di dalam negeri masih
belum mampu menghasilkan komponen
track link yang memenuhi spesifikasi teknis
yang dipersyaratkan TNI. Sudah ada
beberapa
industri
pengecoran
yang
mencoba membuatnya, tetapi kualitasnya
masih rendah. Pada saat uji coba
pemakaiannya sering terjadi kerusakan,
seperti: melengkung dan patah pada bagian
tanduknya. Terutama pada penggunaan di
medan yang berat atau pada saat
pengoperasian kendaraan tempur dengan
kecepatan yang tinggi menjadi sangat
membahayakan.
Dalam pembuatan komponen track
link yang memiliki bentuk rumit dan terbuat
dari baja paduan khusus (Metal Handbook,
2008). Maka untuk menghasilkan komponen
track link yang memiliki kualitas yang baik
diperlukan penguasaan teknologi proses
pengecoran yang tepat, seperti disain
pengecoran maupun pemilihan cetakan
pasir yang digunakan, pemaduan dan
peleburan serta proses perlakukan panas.
Teknologi proses pengecoran adalah
salah satu teknik pengerjaan logam yang
dapat menghasilkan produk yang memiliki
tingkat
kompleksitas
yang
tinggi.
Pengembangan
teknologi
pengecoran
sangat diperlukan untuk menghasilkan
produk coran berkualitas tinggi dengan
karakteristik
tertentu,
yaitu
sifat-sifat
mekanis dan fisik yang tinggi, kandungan
cacat-cacat pada produk cor yang sangat
rendah, penampakan produk cor yang baik,
kehalusan permukaan benda cor, ketepatan
ukuran benda cor, laju produksi yang tinggi,
dan biaya produksi yang rendah (Hafid dkk,
2010).
Untuk meningkatkan sifat mekanik
dan sifat fisik suatu logam dalam keadaan
padat dapat dilakukan dengan cara
perlakukan panas (heat treatment) yaitu
suatu kombinasi proses pemanasan dan
pendinginan logam dalam waktu tertentu
(Ahmad T. J dan Waspodo, 2010).
Penelitian
ini
dibuat
untuk
memperbaiki sifat material pada pembuatan
track link sebelumnya yang disesuaikan
dengan teknologi pengecoran di Indonesia.
Dengan tujuan untuk membuat komponen
track link tank yang bebas cacat cor karena
penyusutan
(shrinkage)
dengan
memodifikasi cetakan, memiliki bentuk
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dengan dimensi dan komposisi jenis
material yang sesuai serta perlakuan panas
yang tepat.
Berdasarkan permasalahan tersebut
di atas, dilakukan pembuatan produk cor
untuk track link tank scorpion, yang terbuat
dari material baja cor paduan CrMo yang
memiliki sifat tahan aus yang tinggi tetapi
memiliki ketangguhan (toughness) yang
baik. Komponen track link tank yang dibuat
dapat menggantikan (substitusi) produk
impor. Sebagai upaya meningkatkan
kemandirian
pertahanan
keamanan
nasional yang pada akhirnya akan
meningkatkan kemampuan TNI untuk
menjaga dan mengawal Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
METODE
Berdasarkan sifat masalahnya metode
penelitian ini dikategorikan pada penelitian
eksperimental yang bertujuan membuat
komponen track link tank scorpion jenis
single pin dengan menggunakan material
baja cor paduan Cr-Mo. Produk cor yang
dihasilkan bebas dari cacat cor karena
penyusutan, memiliki bentuk dengan
dimensi dan komposisi jenis material yang
sesuai serta perlakuan panas yang tepat.
Penelitian diselesaikan dalam waktu 10
bulan (Januari s/d Nopember 2013) di
workshop pengecoran dan perlakukan
panas serta laboratorium kalibrasi dan
pengujian
BBLM/MIDC
Kementerian
Perindustrian Bandung. Pengujian Scanning
Electron Microscope (SEM) dan Energy
Dispersive Spectroscope (EDS) dilakukan di
laboratorium metalurgi BATAN Puspitek
Serpong.
Bahan dan Peralatan
1. Bahan-Bahan yang digunakan:
a. Bahan pola: multiplex, kayu pinus,
geal coat, epoxy resin, baut, release
agent, dempul plastik, kuas, lem glue.
b. Bahan cetakan pasir: pasir silika,
resin: alkali phenolic, katalis, ecolotex,
gas CO2, metanol
c. Bahan peleburan: steel scrap track
link tank, Fe Mn, Fe Cr, Mo, FeSi,
carburizer, tem tip, batu gerinda, solar
2. Peralatan yang digunakan:

a. Mesin wood cutting dan peralatan
pembuatan pola
b. Mesin pencetakan pasir
c. Dapur induksi
d. Thermocouple
e. Spektrometer
f. Alat
ukur
CMM
(Coordinate
Measurement Machine)
g. Mesin dan peralatan perlakukan
panas
h. Mesin dan peralatan pengujian
komposisi kimia, uji kekerasan, uji
ketahanan aus dan uji keuletan, dye
penetrant, uji SEM dan EDS.
Tahapan Kegiatan
Tahap pertama penelitian dimulai dari
analisis material track link tank impor. Dari
hasil uji komposisi kimia diketahui
komponen ini menggunakan material low
alloy steel. Selanjutnya dilakukan penelitian
dan
pengembangan
material
untuk
pembuatan prototipe track link dari baja
kekuatan tinggi paduan rendah. Berikut ini
adalah
tahapan
proses
pembuatan
komponen track link tank, yaitu:
1. Perencanaan pengecoran
Pada tahap ini dilakukan perhitungan
ukuran sistim saluran masuk, saluran
turun dan riser serta penempatan yang
tepat pada benda cor yang dibuat yang
lebih dikenal dengan casting design dan
gatting system. Sebagai input dari
metode ini adalah seluruh aspek dan
parameter serta spesifikasi standar yang
akan dipakai pada proses pengecoran
yang akan dilakukan.
2. Pembuatan pola
Pola dibuat dari bahan kayu jati karena
butiran-butiran kayunya rapat, keras dan
mudah dibentuk, serta kandungan airnya
rendah. Langkah awal sebelum membuat
pola adalah mendisain bentuk dan
dimensi track link tank dengan acuan
track link tank impor yang dituangkan
kedalam gambar kerja. Berdasarkan
gambar kerja yang diperoleh, dibuat pola
kayu dengan menggunakan nilai susut
low alloy steel yaitu 2%.
3. Pembuatan cetakan
Setelah pola dibuat dilanjutkan dengan
proses pembuatan cetakan. Jenis
cetakan yang digunakan adalah cetakan
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pasir kering menggunakan pengikat
alkaline phenolic resin ( resin) dengan
persentase sekitar 1.2% dari berat pasir.
Dengan menggunakan mesin reklamasi
pasir kering yang dimiliki oleh BBLM.
Dengan menggunakan mesin reklamasi
pasir kering, dapat mereklamasi pasir
cetak kembali hingga sekitar 70% sampai
80%.
4. Proses peleburan dan penuangan
Setelah cetakan siap maka dilanjutkan
dengan
proses
peleburan
dan
penuangan logam cair ke dalam cetakan.
Proses peleburan diawali dengan
persiapan
bahan
baku
tuangan.
Komposisi yang dituju adalah komposisi
track link tank impor. Proses pengecoran
telah dilakukan sebanyak dua kali. Setiap
proses pengecoran dilakukan penuangan
logam cair (pouring) untuk dua buah
cetakan. Setiap cetakan memiliki dua
buah cavity produk, sehingga setiap
proses pengecoran menghasilkan empat
buah prototipe tracklink tank.
5. Pengakhiran (finishing)
Benda cor setelah dibongkar dan
dibersihkan dari pasir yang menempel
dengan cara di shot blasting, selanjutnya
sistem saluran tuangnya dipotong.
Adapun produk komponen track link tank
hasil pengecoran ditunjukkan pada
Gambar 2.

Gambar 2. Sampel empat buah track link
hasil pengecoran yang sudah
dirakit
6. Pengujian sesudah pengecoran
Selanjutnya komponen track link tank
hasil pengecoran dilakukan pengujian,
sebagai berikut: pengujian tidak merusak
(uji dye penetrant) untuk melihat
kemungkinan terjadinya cacat retak
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akibat penyusutan (shrinkage), pengujian
dimensi produk cor dan pengujian
komposisi kimia.
7. Proses perlakukan panas
Perlakuan panas adalah suatu proses
mengubah sifat logam dengan jalan
mengubah struktur mikro melalu proses
pemanasan dan pengaturan kecepatan
pendinginan dengan atau tanpa merubah
komposisi kimia yang bersangkutan,
dengan tujuan mendapatkan sifat-sifat
yang diinginkan sesuai dengan yang
direncanakan.
8. Pengujian sesudah perlakukan panas
Dilakukan uji komposisi kimia, SEM dan
EDS, uji kekerasan, uji ketahanan aus
dan uji keuletan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Material Reverse Produk Impor
Pada tahap ini dilakukan material
reverse dari produk track link tank impor,
yaitu: analisis produk dan material impor.
Analisis
produk
dengan
cara
menggambarkan bentuk produk track link
sebagai acuan pengembangan gambar
prototipe. Sedangkan analisis material
dilakukan dengan cara menganalisis
komposisi kimia dan struktur mikro,
pengujian kekerasan dan kuat tarik serta
pengujian ketahanan aus. Karakteristik
material hasil analisis material track link
tank digunakan sebagai acuan untuk
melakukan
pengembangan
material.
Komposisi kimia dan sifat mekanis track link
impor dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel
2.
Tabel 1. Komposisi kimia track link impor
No
Unsur
Komposisi Bahan (%)
1
C
0,264
2
Si
0,429
Mn
3
0,758
4
P
0,0751
5
S
0,0384
Cr
6
0,927
7
Mo
0,327
8
Fe
Sisa
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Tabel 2. Nilai kekerasan, kuat tarik dan
ketahanan aus
Kekerasan Kuat tarik
Ketahanan
(HRC/BHN) (Kgf/mm2)
aus (%
kehilangan
berat)
28
96
0,55
Material track link rantai impor dapat
digolongkan sebagai low alloy steel dalam
kelompok chrome moly steel. Low alloy
steel adalah paduan baja cor yang
mengandung unsur penambah hingga 8%,
termasuk unsur karbon, untuk menghasilkan
sifat yang diinginan.
Pengembangan material difokuskan
kepada penelitian memodifikasi komposisi
kimia dan proses perlakuan panas yang
tepat. Modifikasi komposisi kimia dilakukan
dengan menambah atau mengurangi kadar
unsur tertentu untuk melihat pengaruhnya
pada sifat material.
Penambahan maupun pengurangan
kadar unsur tertentu dilakukan dengan
penambahan atau pengurangan jumlah
pemadu, yaitu paduan Fe-Mn, Fe-Cr, Fe-Si
dan Fe-Mo. Peleburan dilakukan pada
tungku
induksi
frekuensi
menengah
kapasitas 200 kg. Setelah logam mencair,
maka dituangkan ke dalam cetakan.
Cetakan yang digunakan adalah cetakan
pasir kering dengan pengikat jenis  resin.
Prototipe yang dihasilkan terdiri dari lima
jenis prototipe yang berbeda komposisi
kimianya.
Untuk
menganalisis
karakteristik
material prototipe maka dilakukan beberapa
jenis pengujian. Pengujian yang dilakukan
pada sampel uji adalah pengujian tarik,
untuk membandingkan kekuatan tarik
material prototipe dengan standar JIS G
5111. Sedangkan pengujian yang dilakukan
langsung pada produk terdiri dari analisis
komposisi kimia dan struktur mikro,
pengujian kekerasan, pengujian ketahanan
aus, serta menganalisis struktur mikro.
Selain itu juga dilakukan perbandingan
unjuk (performance) keuletan produk impor
dengan produk prototipe. Seluruh pengujian
yang dilakukan pada produk track link baik
prototipe maupun impor, dilakukan pada
daerah sirip tapak rantai.

Hasil Pembuatan Prototipe
Prototipe
yang
dihasilkan
dari
penelitian ini diuji untuk dibandingkan sifat
mekanisnya dengan produk impor. Hasil
dari modifikasi beberapa kali perubahan
komposisi kimia dengan perlakuan panas
yang berbeda-beda, diperoleh sebuah
gabungan antara komposisi kimia dan
perlakuan yang memiliki sifat mekanis
terbaik. Komposisi kimia prototipe yang
memiliki sifat mekanis terbaik (Hafid, Sri
Bimo Pratomo, dkk. 2013) dapat dilihat
pada Tabel 3 berikut. Perlakuan panas yang
digunakan
adalah
perlakuan
panas
normalizing dengan pendinginan kipas.
Tabel 3. Komposisi kimia prototipe dengan
sifat mekanik terbaik
Komposisi Bahan
No
Unsur
(%)
1
C
0,25
2
Si
0,31
3
Mn
1,04
4
P
0,01
5
S
0,01
6
Cr
0,90
7
Mo
0,50
8
Fe
Sisa
Pemaduan unsur Mn, Cr dan Mo
dengan variasi jumlah tersebut, yang
dipadukan
dengan
perlakuan
panas
tertentu, berfungsi untuk menghasilkan
granular bainite dengan kekerasan dan
kekuatan tarik yang tinggi serta memiliki
keuletan yang baik. Ketiga unsur tersebut
dikenal bainite promotor element yang kuat.
Proses perlakuan panas yang digunakan
adalah normalizing yang menggunakan
pendinginan hembusan kipas (blower).
Penggunaan kipas dimaksudkan untuk
mempercepat laju pendinginan benda cor.
Dari hasil pengujian sifat mekanis
diperoleh hasil bahwa prototipe memiliki
sifat mekanis yang lebih baik dibandingkan
produk impor. Tabel 4 memperlihatkan
perbandingan kekerasan material produk
impor dan prototipe setelah perlakukan
panas sedangkan Tabel 5 memperlihatkan
perbandingan ketahanan aus (dihitung dari
persen kehilangan berat) material produk
impor dan prototipe setelah perlakukan
panas.
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Tabel 4. Perbandingan kekerasan material
produk impor dan prototipe
setelah perlakuan panas
No
1.
2.

Jenis
Material
impor
Prototipe

produk

Kekerasan
(HRC/BHN)
28/269
31/293

Tabel 5. Perbandingan ketahanan aus
material produk impor dan
prototipe setelah perlakuan
panas

No

Jenis

1.

Material produk
impor
Prototipe

2.

Ketahanan
Aus
(% kehilangan
berat)
0,55
0,24

Juga dibandingkan kekuatan tarik dan
elongasi dari standar JIS G5111 untuk
komposisi kimia yang sama dengan
kekuatan tarik prototipe. Tabel 6 berikut
memperlihatkan perbandingan kekuatan
tarik dan elongasi dari standar dengan
prototipe.
Tabel

No
1.
2.

Perbandingan kekuatan tarik
standar JIS G5111 dengan
prototipe setelah perlakuan
panas
Kekuatan tarik
dan elongasi
Jenis
(Kgf/mm2/%
elongasi)
Standar JIS G
89.7 / 9
5111
Prototipe
96 / 9,3

Perbesaran 2000x
Gambar 3. Struktur mikro material impor
track link tank menggunakan
SEM

6.

Untuk melihat performance keuletan
maka dilakukan pengujian terhadap track
link tank impor dan prototipe untuk
perbandingan performance keuletan dengan
cara menekan dengan beban seberat 12.5
ton pada satu titik di daerah sirip. Hasilnya
diperoleh prototipe memiliki sifat keuletan
yang lebih baik.
Dari seluruh perbandingan hasil
pengujian mekanis antara produk impor dan
6

prototipe, terlihat bahwa prototipe memiliki
sifat mekanis yang lebih baik.
Untuk melihat struktur mikro material
maka dilakukan uji SEM maupun EDS. Hasil
pengujian tersebut memperlihatkan bahwa
struktur mikro produk impor adalah
acicualar bainite sedangkan material
prototipe memiliki struktur mikro compacted
vermicular bainite. Gambar 3 dan Gambar
4, masing-masing memperlihatkan struktur
mikro dari material tapak rantai impor dan
tapak rantai prototipe.

Perbesaran 2000x
Gambar 4. Struktur mikro material prototipe
track link tank menggunakan
SEM
Dari hasil pengamatan struktur mikro
terlihat bahwa struktur mikro prototipe
memiliki bentuk bainit yang lebih bulat.
Bentuk tersebut menyebabkan kekerasan,
keausan dan kekuatan tarik lebih tinggi
dibandingkan produk impor yang memiliki
bentuk bainit jarum (vermicular). Bentuk
bainit yang bulat menyebabkan tegangan
tidak terkonsentrasi sehingga menyebakan
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kekuatan tarik dan keuletan yang lebih baik.
Kadar krom yang lebih tinggi di dalam bainit
bulat
maupun
bainit
jarum
akan
menyebabkan kekerasan yang lebih tinggi
dibandingkan matrik. Bentuk yang bulat
dapat menutup permukaan matrik secara
sempurna, sehingga kekerasan lebih tinggi.
Untuk melihat pengaruh mangan
terhadap struktur mikro, maka dilakukan
penambahan mangan pada prototipe.
Mangan yang ditambahkan adalah menjadi
2.5%. struktur mikro yang dihasilkan adalah
massive bainite dengan kekerasan yang
sangat tinggi yaitu 36 HRC (331 BHN).
Kekerasan yang terlampau tinggi dapat
menyebabkan penurunan sifat keuletan,
sehingga tidak dapat digunakan untuk
komponen ini. Gambar 5 memperlihatkan
struktur mikro prototipe ini.10

Gambar 6. Cacat penyusutan pada daerah
celah

Gambar 7. Pemasangan chill pada pola

Perbesaran 2000x
Gambar 5. Tampilan secondary electron
image dari material prototipe
menggunakan Mn sebesar 2.5%
Pada penelitian terdahulu, pada
daerah hot spot dari prototipe selalu
terbentuk cacat penyusutan (shrinkage).
Untuk menghilangkan cacat tersebut maka
dilakukan modifikasi cetakan. Pada daerah
hot spot tersebut dipasang chill atau
menggunakan pasir kromit. Chill atau pasir
kromit dengan kemampuan pendinginan
yang
lebih
tinggi,
ternyata
dapat
menghilangkan cacat penyusutan pada
daerah panas (celah). Gambar 6 berikut ini
memperlihatkan cacat penyusutan pada
prototipe. Gambar 7, Gambar 8, dan
Gambar 9, masing-masing memperlihatkan
pemasangan chill maupun pasir kromit pada
cetakan pasir silika.

Gambar 8. Permukaan chill pada cetakan
pasir

Gambar 9. Pemasangan pasir kromit pada
daerah celah
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Dari hasil pengamatan setelah
pemasangan chill maupun pasir kromit,
terlihat bahwa cacat penyusutan hilang.
Karena posisi chill yang tidak stabil pada
saat pengisian pasir, tampak permukaan
yang menggunakan chill tidak halus (rata).
Gambar 10 dan Gambar 11 memperlihatkan
hasil permukaan produk prototipe pada
celah yang sudah tidak adanya cacat
penyusutan hasil penggunaan chill dan
pasir kromit.
memperlihatkan perbaikan pola cetakan
dengan mengurangi ketebalan sirip.
Gambar 12. Perbaikan pola untuk
mengurangi ketebalan sirip

Gambar 10. Permukaan produk cor pada
daerah celah menggunakan
chill pada cetakan pasir silika

Gambar 11. Permukaan produk cor pada
daerah celah menggunakan
pasir kromit pada cetakan pasir
silika
Untuk mendapatkan produk yang lebih
efesien di dalam penggunaan material,
maka disain produk dirubah menjadi lebih
tipis pada daerah yang tidak membutuhkan
kekuatan terlalu tinggi. Daerah yang dipilih
adalah pada daerah sirip. Daerah sirip
hanya berfungsi untuk mengayuh tapak
rantai pada saat kendaraan tempur berada
di
atas
air.
Gambar
12
berikut
8

Di dalam proses pemasangan juga
dibutuhkan
lubang
as
lurus
untuk
memudahkan pemasangan. Selain itu
pinggir lubang juga tidak boleh kasar agar
pada saat memasang karet pada lubang as,
karet tidak sobek. Untuk memenuhi syarat
tersebut maka dilakukan perbaikan kotak
inti, sehingga dihasilkan inti dapat
menghasilkan lubang yang lurus dengan
pinggir lubang yang tidak kasar. Gambar 13

memperlihatkan kotak inti hasil modifikasi.
Gambar 13. Kotak inti hasil perbaikan
Gambar teknis dari prototipe track link
yang telah mengalami perbaikan disain
dapat dilihat pada Gambar 14.

Pengembangan Teknologi Proses... (Hafid, dkk)

Gambar 14. Gambar teknis track link
setelah mengalami modifikasi
Setelah pola dan kotak inti diperbaiki
maka dilakukan proses pengecoran kembali
untuk pembuatan prototipe track link tank.
Gambar
15
memperlihatkan
proses
penuangan cairan logam ke dalam cetakan.

Gambar 15. Proses penuangan logam cair
kedalam cetakan
Produk
prototipe
selanjutnya
dilakukan
proses
perlakuan
panas
normalizing (austenisasi pada suhu 940oC
dengan holding time satu jam) dengan
pendinginan kipas, Lebih jelasnya seperti
ditunjukkan pada Gambar 19.

Gambar 19. Proses perlakukan panas
normalizing dengan pendinginan
kipas.
KESIMPULAN
Tapak rantai (track link) kendaraan
tempur tank adalah komponen untuk
menapak
dan
bergerak
sehingga
mensyaratkan sifat tahan aus tetapi tetap
ulet. Bahannya terbuat dari baja cor paduan
rendah Chrom Molibden dengan komposisi
kimia (% berat) sebagai berikut: Carbon
(0,25), Silicon (0,31), Mangan (1,04),
Phospor (0,01), Silicon (0,01), Sulfur (0,01),
Chrom(0,90), Molibdenum (0,50). Untuk
mengefesienkan penggunaan material dan
memperbaiki bentuk agar memudahkan
pemasangan track link, telah dilakukan
modifikasi pola dan perbaikan kotak inti.
Produk cor dari proses pengecoran dapat
dihasilkan track link yang bebas cacat
penyusutan hasil penggunaan chill dan
pasir kromit. Proses perlakukan panas yang
digunakan adalah normalizing dengan
pendinginan kipas, yang memiliki sifat
mekanis lebih baik yaitu kekuatan tarik 96
Kgf/mm2, mampu mulur
(elongation)
sebesar 9,3%, dan kekerasan sebesar 31
HRC, dibandingkan produk impor (28 HRC).
Struktur mikro compacted vermicular bainite
dari prototipe memiliki sifat mekanis yang
lebih baik dibandingkan struktur mikro
acicular bainite dari produk impor.
Diperlukan uji pakai untuk melihat
performance tapak rantai pada saat
pemakaian di kendaraan tempur. Serta
penelitian lebih lanjut menggunakan pasir
zirkon untuk mencegah cacat penyusutan
(shirinkage).
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PENGEMBANGAN KOMPONEN NEAR NET SHAPE BERBIAYA
RENDAH DENGAN PROSES METAL INJECTION MOLDING
DEVELOPMENT OF LOW COST NEAR NET SHAPE PARTS
BY METAL INJECTION MOLDING PROCESS
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ABSTRACT
Metal injection molding (MIM) is a combination of powder metallurgy process and plastic injection molding. Metal
injection molding process is applied to the manufacture of products which require good properties (high
performance), form complex and large production quantities. Characteristics of the PIM process is near net
shapes which have dimensions approaching the final dimension (does not require further machining process),
the efficient use of materials (nothing is wasted in the process of machining/casting), can be applied to types of
advanced materials (titanium, nickel, tungsten) are difficult to be processed with other technologies such as
casting and machining. This process is expected to replace the process of investment casting or machining
expensive for complex shaped products with mass production scale. This paper discusses the PIM processing
general, aspects of the design and development of case studies aerospace components with the PIM process.
From the results, the condition of the smallest distortion was obtained by using a binder system which has
acomposition of Atactic Polypropylene 10%, 10% Ethyl Vinyl Acetate, and Paraffin Wax 69%.
Keywords: metal injection molding, distortion, titanium powder

ABSTRAK
Metal injection molding (MIM) merupakan gabungan dari proses metalurgi serbuk dan plastik injection molding.
Proses metal injection molding diaplikasikan untuk pembuatan produk-produk yang memerlukan sifat yang baik
(performa tinggi), bentuk yang kompleks dan jumlah produksi yang besar. Karakteristik dari proses MIM adalah
near net shape dimana memiliki dimensi yang mendekati dimensi akhir (tidak memerlukan proses pemesinan
lanjut), penggunaan material yang effisien (tidak ada yang terbuang dalam proses pemesinan/ pengecoran),
dapat diaplikasikan pada jenis material maju (titanium, nikel, tungsten) yang sulit diproses dengan teknologi yang
lain seperti pengecoran dan pemesinan. Proses ini diharapkan dapat menggantikan proses investment casting
atau pemesinan yang mahal untuk produk berbentuk rumit dengan skala produksi masal. Tulisan ini membahas
proses MIM secara umum, pemilihan aspek desain, contoh penerapan dan studi kasus pengembangan
komponen aerospace dengan proses MIM. Dari hasil penelitian diperoleh kondisi distorsi yang paling kecil
dengan menggunakan sistem binder yang memiliki komposisi yaitu Atactic Polypropylene 10%, Ethyl Vinyl
Acetate 10%, dan Paraffin Wax 69%.

Kata kunci: metal injeksi molding, distorsi, serbuk titanium

PENDAHULUAN
Injection Molding adalah proses
pembentukan material thermoplastic yang
dilelehkan dan diinjeksi oleh plunger ke
dalam sebuah cetakan logam. Proses
injection molding merupakan proses yang
berbiaya rendah skala produksi masal, dan
banyak digunakan pada pembentukan
material berbahan plastic. Dalam kehidupan
sehari-hari hampir di semua tempat terdapat

barang-barang yang diproduksi dengan
proses injection molding seperti pesawat
telepon, printer, keyboard, mouse, rumah
lampu mobil, dashboard, roda furnitur,
telepon seluler, dan masih banyak lagi yang
lain.
Metal Injection Molding (MIM) adalah
pengembangan dari proses plastik injection
molding. Metal Injection Molding (MIM)
merupakan
proses
manufaktur
dari
komponen presisi yang memiliki bentuk
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yang komplek/rumit dengan biaya rendah
dan pengerjaan akhir (finishing) yang
minimal. Proses ini dapat diaplikasikan pada
berbagai jenis material termasuk material
yang baik itu logam maupun keramik seperti
superalloy, baja tahan karat, titanium,
karbida, zirconia dan lain-lain. Pembuatan
komponen menggunakan proses MIM dapat
mengurangi
secara
signifikan
biaya
manufaktur, peningkatan fleksibilitas desain
dan material, memiliki sifat mekanis yang
tinggi, permukaan akhir yang baik dan
jumlah produksi yang tinggi. Produk yang
dibuat dengan proses PIM memiliki
kekuatan mekanis yang lebih tinggi bila
dibandingkan dengan produk die casting
serta memiliki toleransi dan permukaan
akhir yang lebih baik bila dibandingkan
proses investment casting atau sand
casting. Gambar 1 mengilustrasikan target
aplikasi dari proses MIM yang merupakan
gabungan dari biaya produksi rendah,
bentuk produk yang rumit, jumlah produksi
yang tinggi, sifat material yang baik.
Gambar 2 menunjukkan perbandingan MIM
dengan proses manufaktur lainnya dari segi
biaya dan jumlah produksi. Tabel 1
menunjukkan perbandingan antara proses
MIM dengan proses manufaktur near net
shape lainnya.

Gambar 1. Diagram Venn yang
menunjukkan target applikasi
dari proses MIM.
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Gambar 2. Daerah optimum aplikasi proses
MIM yaitu komponen dengan
bentuk yang kompleks dan
diproduksi massal.
Keuntungan lain dari proses MIM
adalah dimensi dan bentuk produk yang
dihasilkan mendekati produk akhir (near net
shape),
sehingga
proses
lanjutan
(pemesinan) dapat diminimalisir sehingga
mengurangi biaya produksi. Selain itu
material yang digunakan lebih efisien dari
proses yang lainnya, karena jumlah material
serbuk yang digunakan sama dengan
produk yang diinginkan, tidak seperti proses
pemesinan yang membuang banyak
material ataupun proses pengecoran yang
memerlukan material untuk sistem saluran
dan memerlukan pemesinan lanjut seperti
diilustrasikan pada Gambar 3. Kekurangan
dari MIM proses adalah ukuran produknya
yang terbatas, lebih ke arah produk
berdimensi
relatif
kecil
(<50
mm)
dibandingkan proses lainnya, dikarenakan
untuk produk yang berukuran besar, binder
yang butuhkan lebih banyak sehingga
proses penghilangan binder cukup lama
sehingga meningkatkan biaya produksi.

Pengembangan Komponen Near Net... (Shinta Virdhian, dkk)

bindernya (Gambar 5). Berat jenis produk
setelah sintering 97-99.5% dari berat jenis
material. Sifat kimia dan mekanik dari
produk MIM dapat dibandingkan dengan
material hasil tempa (wrought material).

Gambar 3. Produk bentuk balok
Pada Gambar 3, produk ini memiliki
berat 27 gram, apabila diproses dengan
pemesinan akan memerlukan material baja
dengan 15 cm3 dengan berat 118 gram
(bentuk balok), sehingga hampir 75%
material dibuang dalam proses pemesinan.
Proses Metal Injection Molding
Proses Metal Injection Molding terdiri
atas empat tahapan yaitu mixing, injection
molding, debinding dan sintering (dapat
dilihat pada Gambar 4). Pertama-tama
serbuk logam dan binder dicampur dalam
sebuah mixer dan kemudian dibuat pellet
untuk mempermudah proses injeksi.
Kemudian pellet dimasukkan ke dalam
hopper mesin injection molding, kemudian
campuran tersebut dilelehkan dan diinjeksi
pada tekanan
tertentu sehingga dapat
mengisi rongga cetakan (proses injection
molding).
Hasil
injection
molding
(dinamakan green compact) dihilangkan
bindernya secara kimiawi maupun diberikan
perlakuan panas (proses debinding).
Kemudian dilakukan proses sintering untuk
memadatkan dan meningkatkan kekuatan
dari serbuk logam. Sintering dilakukan pada
suhu di bawah temperature lebur dari
material.Pada waktu proses sintering terjadi
perpindahan atom secara difusi sehingga
serbukakan menyatu dan pori pori antara
serbuk akan mengecil. Setelah proses
sintering, produk akan menyusut, sehingga
dimensi produk akan berkurang 12-20 %
tergantung dari komposisi powder dan

Gambar 4. Tahapan dalam Proses Metal
Injection Molding.

Gambar 5. Penyusutan setelah proses
sintering green compact (kiri) dan
hasil sintering (kanan).
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Tabel 1 Perbandingan MIM dengan proses near net shape lainnya.

Kriteria Pemilihan Proses Metal Injection
Molding
Dalam mempertimbangkan apakah
sebuah produk sesuai untuk dibuat dengan
proses MIM perlu mempertimbangkan
beberapa hal. Pemilihan produk yang
sesuai dengan proses MIM berdasarkan
empat faktor berikut yaitu jumlah produksi,
kompleksitas bentuk produk, dimensi/berat
produk dan jenis material, seperti terlihat
pada diagram di bawah ini.

Jumlah
Produksi
5000 sampai 100 000 000/ tahun

Kompleksitas
Bentuk
10-100 Fitur Geometri

Dimensi dan
Berat Produk
<1 -137 mm dan 0.003-1097 gr

Jenis
Material
Dapat disinter

Aplikasi MIM Proses
Komponen yang diproduksi dengan
menggunakan proses MIM menggunakan
berbagai jenis material sebagai berikut.
 Biocompability (SS, Co-Cr, Ti alloys).
 Ketahanan korosi (SS, Ni alloys, Co-Cr
alloys, Ti alloys)
 Konduktifitas Listrik (Cu)
 Electronic Packaging (Fe, Ni, Kovar,
Invar)
 Temperatur Tinggi (Superalloy, logam
refraktori)
 Magnetik (Fe-Ni, Fe-Si)
 Ketahanan Aus (Cemented Carbide, CoCr alloys, tools steel).
Berikut produk-produk yang dibuat
dengan proses MIM yang sudah berada di
pasaran:

Otomotif: engine timing component,
fuel injector, turbocharger vanes,
steering komponen

Konsumer: jam, engsel kacamata,
frame kacamata, engsel telepon
selular, komponen sikat gigi elektrik.

Dental: orthodontic braket, implant, alat
pembersih.

Komponen elektronik.

Komponen senjata.

Medis: alat bedah, implan.

Aerospace dll.

Proses MIM
Gambar 6. Diagram Alir Pemilihan Proses
MIM.
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Gambar 7 menunjukkan beberapa
produk yang dibuat dengan proses MIM.

Pengembangan Komponen Near Net... (Shinta Virdhian, dkk)

Audio Jack Mount
Turbine Disk

orthodontic bracket

firing initiator for deploying air bag

Variable valve rocker arms

Burner cover

Gambar 7. Beberapa contoh produk yang dibuat menggunakan proses MIM.
METODE
Studi Kasus Pengaruh Komposisi Binder
Terhadap Distrosi Pada Produk MIM
Titanium dan paduannya banyak
digunakan untuk aplikasi aerospace, medis,
dan aplikasi lain karena sifat mereka yang
sangat baik seperti kekuatan spesifik yang
tinggi, ketahanan panas yang baikdan sifat

ketahanan korosi. Namun aplikasi untuk
produk yang memiliki bentuk yang
rumit/kompleks terbatas karenamampu
mesin dan mampu tuang yang rendah dari
titanium dan paduan. Metal Injection
Molding (MIM) telah dikenal sebagai cara
yang efektif untuk membuat produk yang
memiliki bentuk kompleks dengan biaya
produksi yang rendah. Dengan keunggulan
ini, proses MIM diharapkan menjadi salah
15

Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research), Vol. 8 No. 1, April 2014, Hal. 11 – 21

satu proses yang sesuai untuk membuat
produk dengan bentuk yang
kompleks
berbahan
paduan
titanium.
Salah satu permasalahan yang
timbul dalam proses MIM adalah distorsi
yang terjadi pada waktu proses debinding
maupun sintering. Kandungan binder yang
cukup tinggi (sekitar 10 persen berat green
compact) menyebabkan proses debinding
harus dilakukan dengan khusus sehingga
tidak terjadi cacat pada waktu debinding.
Sedangkan pada waktu proses sintering
terjadi penyusutan yang cukup besar
sehingga kemungkinan terjadi distorsi
ataupun ketidakseragaman penyusutan
yang terjadi dikarenakan pengaruh gravitasi,
gaya gesek dengan settler ataupun
penopang
selama
proses
sintering
berlangsung.
Material yang digunakan dalam
penelitian ini adalah serbuk paduan Ti6Al4V
hasil atomisasi gas dari Osaka Titanium
Technology Co., Ltd (TILOP64-45) dengan
ukuran sebuk <45 µm. Serbuk ini memiliki
bentuk yang bulat sebagaimana umumnya
serbuk yang dihasilkan dari proses
atomisasi dengan menggunakan gas,
seperti yang terlihat pada Gambar 8. Hasil
pengukuran
ukuran partikel dengan
menggunakan Laser Difration Particle
Analyzer menunjukkan ukuran rata-rata dari
serbuk tersebut adalah 23.8 µm, dengan
distribusi ukuran serbuk adalah D10 14µm,
D50 24µm, D90 38 µm. . Komposisi kimia
dari powder Ti6Al4V dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2. Komposisi kimia serbuk yang
digunakan dalam penelitian ini.
Elemen
% Berat
Elemen
% Berat
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Ti
Balance
C
0.015

Al
5.96
H
0.007

V
4.35
N
0.004

Fe
0.045

O
0.115

Gambar 8. Foto SEM dari powder paduan
Ti6Al4V yang digunakan dalam
penelitian ini.
Binder
yang
digunakan
dalam
penelitian ini terdiri atas paraffin wax (PW),
carnauba wax (CW), ethyl vinyl acetate
(EVA), dam di-n-butyl phthalate (DBP).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh komposisi binder terhadap
distorsi. Komposisi binder yang digunakan
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel
3. Serbuk dan binder dicampurkan dengan
perbandingan 65% vol. serbuk dan 35%
vol. binder pada suhu 150 C selama 1 jam
dan kemudian dibuat feedstock. Feedstock
dimasukkan ke dalam mesin injection
molding dan diinjeksi ke dalam cetakan/
dies. Gambar 9 menunjukkan hasil proses
injection molding.
Tabel 3. Komposisi binder yang digunakan
dalam penelitian ini.
Persentase Berat (%)
Binder Komposisi Komposisi Komposisi
1
2
3
PW
69
65
65
CW
10
10
10
APP
10
15
10
EVA
10
10
15
DBP
1
1
1
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Gambar 9. Hasil proses injection molding
(green part)
Selanjutnya dilakukan penghilangan
binder. Dalam penelitian ini proses
penghilangan binder dilakukan dalam dua
tahap yaitu denan menggunakan pelarut
(solvent
debinding)
dan
kemudian
dilanjutkan dengan pemanasan (thermal
debinding) sampai temperature dekomposisi
dari binder. Solvent debinding dilakukan
pada temperature 56-59 0C selama 4-6 jam
dengan pelarut heptane. Skema proses
solvent debinding dapat dilihat pada
Gambar
10.
Kemudian
dilakukan
penghilangan binder dengan memasukkan
sampel ke dalam furnace (thermal
debinding). Pemanasan dilakukan sampai
suhu 600 0C dimana semua binder akan
terdekomposisi.

Setelah dilakukan proses sintering
dengan memanaskan sampel pada suhu
1250 0C ditahan selama 2 jam dalam
kondisi vakum. Karena logam titanium
mudah teroksidasi maka diperlukan kondisi
vakum yang tinggi (<102 Pa).
Setelah dilakukan sintering, sampel
diukur distorsinya dengan menggunakan
Coordinate Measuring Machine (CMM) type
Legex776. Dalam penelitian ini line laser
probe digunakan untuk medapatkan data
pengukuran.Titik-titik
hasil
pengukuran
tersebut
diubah
menjadi
bentuk
surface/solid untuk kemudian dibandingkan
dengan
CAD
data
dan
dihitung
deviasinya.Pada fitur silinder, roundness
dihitung dengan menggunakan metoda
least square, seperti yang diilustrasikan
pada Gambar 12.

Gambar 12. Metode least square

Gambar 10. Proses Solvent Debinding

Selain
itu,
hasil
pengukuran
menggunakan CMM akan dibandingkan
dengan 3D CAD data dan dilihat berapa
besar pemyimpangannya. Gambar 13
17
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menunjukkan contoh dari 3D image dari
sampel hasil sintering. Nilai disorsi
ditunjukkan dengan spectrum warna untuk
mempermudah visualiasi. Warna merah
menunjukkan distorsi positif yaitu searah
dengan bidang normal dari permukaan (ke
arah
luar),
sedangkan
warna
biru
menunjukkan distorsi berlawanan dengan
bidang normal dari permuakaan (ke arah
dalam).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 4 menunjukkan bahwa dari
distorsi kebulatan meningkat dengan
meningkatnya binder yang memiliki berat
molekul yang tinggi (komposisi 2 dan 3)
setelah sintering. Penambahan APP dan
EVA tidak meningkatkan kekuatan dari
sampel selama proses thermal debinding.

Komposisi 1 dengan 10% APP-10% EVA
menunjukkan nilai distorsi terendah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terjadi
peningkatan
distorsi
dengan
peningkatan kandungan polimer (dalam hal
ini APP dan EVA). Setelah proses solvent
debinding pelarut, sebagian besar lilin
parafin dilarut dan keluar dari sampel,
sementara bahan binder yang lainnya tetap.
Selama thermal debinding, komposisi 2 dan
3 memiliki lebih banyak kandungan binder
pengikat, oleh karena itu kekuatan kompak
berkurang secara signifikan. Dalam proses
thermal debinding, polimer melewati fasa
cair dan kemudian menguap, sehingga
kandungan APP dan EVA yang terlalu
banyak tidak optimal menjaga bentuk,
mengakibatkan
distorsiterjadi.
Hasil
pengukuran roundness juga menunjukkan
kecenderungan yang sama.

Gambar 13. Contoh hasil pengukuran dengan CMM dari sampel hasil sintering
dibandingkan dengan CAD data
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Tabel 4. Hasil pengukuran sampel as sintered pada komposisi feedstock yang berbeda
Komposisi
Feedstock

Hasil Pengukuran CMM dibandingkan dengan CAD data

1

2

3

Gambar 14 (a) Fitur yang diukur.

Gambar 14 (b) Nilai roundness.

19

Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research), Vol. 8 No. 1, April 2014, Hal. 11 – 21

Optimalisasi Proses Sintering
Selain pengaruh komposisi binder
maupun perbandingan antara serbuk logam
dengan jumlah binder, distorsi juga
dipengaruhi posisi penempatan sampel
selama proses sintering. Pada waktu
sintering
terjadi
proses
penyusutan
sehingga umumnya terjadi distorsi pada
pada proses tersebut. Pada umumnya pada
waktu sintering dibuatkan alat bantu yang
menahan distorsi pada bagian-bagian yang
lemah sehingga distorsi dapat diminimalisir.
Alat bantu ini dibuat dari bahan keramik
yang dibentuk tergantung fitur dari produk
yang akan dibuat. Gambar 15 menunjukkan
hasil pengukuran untuk produk yang
diberikan alat bantu, dpat terlihat bahwa
distorsinya berkurang.

Struktur Mikro dan Kadar Pengotor pada
Produk Sinter
Karena
kondisi
sintering
dan
perbandingan jumlah logam dan binder
sama untuk ketiga jenis feedstock, maka
densitas relatif yang dihasilkan relative
sama
yaitu
95-96%
(Pengujian
Archimedes). Gambar 16 menunjukkan
struktur mikro dari produk sinter yaitu fasa
alpha dan beta lamelar. Kandungan oksigen
rata-rata adalah 0,278% massa setelah
sintering,
yang
lebih
tinggi
dibandingkan dengan serbuk awal (0.115%
massa). Namun, ini tingkat kandungan
oksigen
tidak
mempengaruhi
sifat mekanik. Kandungan karbon rata-rata
adalah 0,065%, yang lebih rendah dari
karbon maksimum yang diizinkan untuk
ASTM B265 Grade 5 (0,1% C max).

Gambar 16. Struktur mikro produk sinter
paduan Ti6Al4V.
KESIMPULAN

Gambar 15. Produk MIM dengan alat bantu
pada proses sintering a) hasil
pengukuran, b) produk akhir
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Metal
Injection
Molding
(MIM)
merupakan
proses
manufaktur
dari
komponen presisi yang memiliki bentuk
yang komplek/rumit dengan biaya rendah
dan pengerjaan akhir (finishing) yang
minimal. Proses ini dapat diaplikasikan pada
berbagai jenis material termasuk material
yang baik itu logam maupun keramik seperti
superalloy, baja tahan karat, titanium,
karbida, zirconia dan lain-lain. Pembuatan
komponen menggunakan proses MIM dapat
mengurangi
secara
signifikan
biaya
manufaktur, peningkatan fleksibilitas desain
dan material, memiliki sifat mekanis yang
tinggi, permukaan akhir yang baik dan
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jumlah produksi yang tinggi. Studi kasus
menunjukkan contoh pembuatan produk
Ti6Al4V dengan MIM proses, yang
sebelumnya dikerjakan dengan proses
pemesinan. Dari hasil penelitian diperoleh
kondisi distorsi yang paling kecil dengan
menggunakan sistem binder yang memiliki
komposisi yaitu APP 10%, EVA 10%, PW
69%. Selain itu penggunaan alat bantu
selama proses sintering juga terbukti
mengurangi distorsi dari produk.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada Professor Hideshi Miura,
Associate Prof. Tsumori Fujio, Dr. Toshiko
Osada from Kyushu University atas
bimbingannya dalam penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Froes, F.H.S. 2007. Advance in Titanium
Metal Injection Molding. Powder
Metallurgy and Metal Ceramics,
46(5).118-125.

German, R.M., 2003. Powder Injection
Molding,
Design
and
Application.Innovative
Materials
Solutions, State College, PA, USA.
German, R.M. 1997. Injection Molding of
Metals and Ceramics, Metal Powder
Industries Federation.
German, R.M. 2011. Metal Injection
Molding, A Comprehensive MIM
Design
Guide.
Metal
Powder
Industries Federation. Princeton, New
Jersey, USA.
Heaney, D.F. 2012. Handbook of Metal
Injection
Molding.Woodhead
Publishing.
Shibo et.al. 2006. Powder injection molding
of Ti6Al4V alloy. Journal of Materials
Processing
Technology.173(3).310314.
Ito, Y. et.al. 2009. Effect of oxygen content
and relative density on thetensile
properties of injection molded Ti-6Al4V alloy. J. Jpn. Soc. of Powder
PowderMetallurgy. 56. 259-263.

21

Isolasi Trimiristin Minyak Pala Banda... (Syarifuddin Indrus, dkk)
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ABSTRACT
Nutmeg contains fixed oil between 20-40%. The fixed oil consists of mirystic acid, trimyristin and glyceride from
lauric acid, stearic and palmitic. The content of trimyristin in nutmeg is varied, can reach up to 85%. Trimyristin is
used in manufacturing of cosmetics as a skin bleaching (whitening agent). The aims of this study were to improve
the extraction of of Banda nutmeg oil for getting a higher yield, to isolate trimyristin from the nutmeg oil, and to
the trimyristin as an active ingredient in soap preparation. Distillation process to extract the Nutmeg oil was
conducted in a 10 kg capacity of stainless steel distiller. Isolation of trimyristin was done by using a reflux system
with ester as a solvent, followed by purification by acetone. The trimyristin was analyzed using the method of
gas chromatography. Utilization of trimyristin in soap peparation was carried out. The soap was then tested for its
anti-bacterial and antifungal characteristic. Yield of oil from nutmeg distillation in this research was 12.5%.
Isolation of trimyristin produced a white crystals with a yield of 80.02% and purity reached of 99.35%. Soap that
contains active ingredient of trimyristin was able to inhibit the growth of bacteria and fungus. It was shown that
the content of fatty acids in the soap was increasing while unsaponified fatty acid was decreasing during the
storage.
Keywords: Nutmeg oil, trimyristin, nutmeg, soap.

ABSTRAK
Biji pala mengandung fixed oil sebesar 20–40% yang terdiri dari asam miristat, trimiristin dan gliserida dari asam
laurat, stearat dan palmitat. Trimiristin yang terkandung dalam biji pala mencapai 85% dan digunakan dalam
pembuatan kosmetik kulit sebagai pemutih (whitening agent). Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari
penyulingan minyak pala Banda dan isolasi trimiristin, kemudian digunakan sebagai bahan aktif tambahan pada
pembuatan sabun mandi. Penyulingan minyak pala Banda menggunakan alat yang terbuat dari stainlesss steel
dengan kapasitas sepuluh kilogram bahan. Isolasi trimiristin menggunakan sistem refluks dengan ester dan
dimurnikan dengan aseton, kemudian diuji dengan menggunakan kromatografi gas. Trimiristin yang dihasilkan
digunakan untuk pembuatan sabun mandi dan diuji sifat anti bakteri dan fungi. Hasil penyulingan minyak pala
Banda diperoleh rendemen sebesar 12,5%. Isolasi trimiristin diperoleh kristal putih dengan hasil sebesar 80,02%
dan kemurnian mencapai 99,35%. Sabun mandi dengan bahan aktif trimiristin minyak pala berdasarkan hasil uji
semakin lama disimpan akan memberikan jumlah asam lemak semakin tinggi dan asam lemak tak tersabunkan
semakin kecil serta mampu menghambat secara kuat pertumbuhan bakteri dan fungi.
Kata kunci: Minyak pala, trimiristin, pala, sabun mandi.

PENDAHULUAN
Luas areal tanaman pala di Maluku
berkisar sekitar kurang lebih 28.864 Ha dan
merupakan salah satu potensi tanaman pala
terbesar di Indonesia (Badan Pusat
Statistik, 2013). Minyak pala hasil suling biji
pala merupakan minyak atsiri yang banyak
diekspor Indonesia. Ekspor minyak pala
Indonesia pada tahun 2011 sebesar 400

ton dengan nilai mencapai USD 24 juta
(Mulyadi, 2012).
Dalam kurun waktu yang lama, pala
telah digunakan sebagai obat untuk diare,
mulut luka dan insomnia (Somani dan
Singhai, 2008). Pada abad Pertengahan,
pala digunakan sebagai obat sakitperut,
stimulan, karminatif, radang selaput lendir
hidung, radangusus kolik, merangsang
nafsu makan, mengontrol perut kembung
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dan
memiliki
reputasi
sebagai
emmenagogue dan abortifacient (Min, et al.,
2011).
Minyak pala secara eksternal
digunakan untuk rematik, analgesik dan
antiinflamasi (Olajide et al., 1999).
Komponen minyak biji pala yang
memiliki bioaktivitas diantaranya camphene,
elemicin, eugenol, isoelemicin, isoeugenol,
methoxyeugenol
dan
elimicin
(Chirathaworn et al., 2007). Sabinene
(41.7%),
α-pinene
(9.4%),
β-pinene
(7.3%), terpine-4-ol
(5.8%),
limonene
(3.7%),
safrole
(1.4%) dan myristicin
(2.7%) juga teridentifikasi pada minyak biji
pala (Pal, et al., 2011). Senyawa-senyawa
penting lainnya seperti alkaloid, saponin,
anthraquinon, cardiac glikosida, flavonoid
dan phlobatanin juga terdeteksi pada
ekstrak fasa cair pala (Olaleye, et al., 2006).
Minyak
pala
jugamengandung
komponen yang bersifat tidak menguap
yang dinamakan fixed oil atau lebih dikenal
sebagai mentega pala. Leung (1985)
mendefinisikan fixed oil sebagai bahanbahan yang dapat larut dalam pelarut
organiktetapi tidak dapat terdestilasi.
Kandunganfixed oil sebesar 20–40% yang
terdiri dari asam miristat, trimiristin dan
gliserida dari asam laurat, stearat dan
palmitat (Devi, 2009; Duarte, et al., 2011).
Trimiristin merupakan suatu jenis lemak
yang banyak digunakan dalam pembuatan
kosmetik kulit sebagai pemutih (whitening
agent) dan harganya sangat tinggi(Ma’mun,
2013).
Selama ini lemak trimiristin hanya
dihasilkan dari minyak kelapa (coconut oil),
minyak inti sawit (palm kernel oil), dan
minyak babassu (babassu oil). Namun,
persentase kandungan trimiristin dari
minyak-minyak tersebut jauh lebih rendah
dibanding denganfixed oil biji pala. Ma’mun
(2013) menjelaskan bahwa trimiristin biji
pala lebih unggul dibanding dengan
trimiristin dari minyak kelapa, minyak inti
sawit dan minyak babassu. Hal ini
disebabkan karena pada lemak pala tidak
diperlukan proses fraksinasi, yaitu suatu
proses pemisahan komponen yang relatif
mahal, dan juga menghasilkan rendemen
dengan kemurnian yang lebih tinggi.
Trimiristin dalam minyak selain pala juga
masih tercampur dengan asam lemak lain,
seperti asam laurat dan asam palmitat.
24

Asgarpanah et. al (2012) melaporkan
bahwa trimiristin, bersama dengan asam
miristat, miristisin dan elimisin memiliki
aktivitas
sebagai
anti
oksidan,
anticonvulsant, analgesik, anti imflammasi,
anti diabet, anti bakteri dan anti jamur.
Trimiristin juga dapat diolah menjadi
senyawa turunannya, yaitu asam miristat
dan miristil alkohol. Bahan-bahan tersebut
banyak digunakan dalam pembuatan sabun,
detergen, dan bahan kosmetika lainnya,
seperti shampo, lipstik, losion.
Masyitah (2006) telah mengisolasi
trimiristin dari sisa penyulingan biji pala,
hasilnya menunjukkan rendemen trimiristin
sebesar 21,60 % dengan kemurnian
89,86%. Ma’mun (2013) mengisolasi
trimiristin
dari
minyak
pala
Papua
menghasilkan rendemen sebesar 79,55%
dengan kemurnian 99,20%.
Hingga saat ini Indonesia masih
mengimpor trimiristin dari luar negeri.
Mengingat Indonesia merupakan penghasil
terbesar bahan baku biji pala di dunia maka
peluang untuk mengisolasi trimiristin di
dalam negeri sangatlah besar, sementara
teknologi untuk produksi trimiristin cukup
sederhana dan industri-industri pengguna
trimiristin tersebut terus berkembang
(Ma’mun, 2013).
Penelitian
ini
dilakukan
untuk
meningkatkan rendemen minyak biji pala
Banda
dengan
memodifikasi
alat
penyulingan dan mengisolasi trimiristin
kemudian dikristalkan untuk mempermudah
penyimpanan produk. Trimiristin hasil isolasi
kemudian digunakan sebagai bahan aktif
tambahan pada pembuatan sabun mandi.
Diharapkan sabun mandi yang dihasilkan
memiliki sifat anti bakteri dan jamur dengan
kategori kuat.
METODE
Penyulingan Minyak Atsiri Biji Pala
Biji pala Banda dari pulau Banda
dihancurkan sehingga menghasilkan ukuran
lebih kecil (sekitar 10 mesh) kemudian
disuling untuk mendapatkan minyak pala.
Alat suling terbuat dari stainlesss steel
dengan kapasitas sepuluh kilogram bahan.
Penyulingan dilakukan selama 6 jam. Kadar
minyak atsiri dihitung dalam persen volume
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per berat (v/b). Minyak yang dihasilkan
kemudian
dijernihkan
dengan
mencampurkan Na2SO4 anhidrat yang
sudah dikeringkan, kemudian disaring
dengan kertas saring, dan minyak siap
untuk dikarakterisasi.
Karakterisasi minyak atsiri biji pala
a. Penentuan sifat fisika
Menurut Standar Nasional Indonesia
(SNI No. 06-2388, tahun 2006), sifat fisika
minyak pala meliputi warna, berat jenis,
indeks bias, putaran optik, kelarutan dalam
alkohol, dan sisa penguapan. Penentuan
berat jenis dilakukan menggunakan metode
picnometer,
indeks
bias
dengan
refractometer,
putaran
optik
dengan
polarimeter, kelarutan dengan pelarut etanol
90%, sisa penguapan dengan cara
pemanasan
pada
suhu
105°C,
penimbangan dengan gravimetri, dan
penentuan warna dilakukan secara visual.
b. Identifikasi komponen kimia minyak pala
Identifikasi komponen kimia dalam
minyak pala dilakukan dengan metode
kromatografi gas dengan teknik pengayaan
(peak-enrichment)
dan
menggunakan
senyawa standar otentik (ISO No.3215,
2002).
Kondisi
operasi
instrumen
kromatografi gas sebagai berikut: kolom
kapiler dengan panjang 30 m dan diameter
internal 0,25 mm, phasa stationer polietilen
glycol dengan ketebalan film 0,25 μm,
temperatur kolom terprogram dari 70-250°C
dengan kenaikan 2°C/menit, temperatur
injektor dan detektor masing-masing 250°C,
gas pendorong adalah nitrogen dengan
kecepatan alir 1 ml/menit, detektor
menggunakan jenis ionisasi nyala, dan
volume sampel 0,3 μl dan split ratio 1/100.
Isolasidan Pemurnian Trimiristin
Masukkan 40 gram minyak pala
kedalam labu alas bulat 250 ml yang
dilengkapi dengan kondensor refluks dan
tambahkan 100 ml eter. Campuran direfluks
dengan menggunakan penangas air. Saring
campuran yang telah didinginkan dengan
penyaring biasa. Pisahkan dan dapatkan

kembali
ester
dengan
destilasi
menggunakan penangas air. Larutkan
larutan hasil isolasi kedalam 50 ml aseton
dengan cara memanaskannya dengan
pemanas air. Tuangkan larutan panas ini ke
dalam erlenmeyer 250 ml dan didinginkan.
Kristalisasi akan berjalan lambat, oleh
karena itu biarkan campuran pada suhu
kamar +/- 1jam. Kemudian dinginkan
campuran dalam air es dalam 30 menit.
Trimiristin yang dihasilkan dianalisis
menggunakan metode kromatografi gas.
Kondisi operasi kromatografi gas sebagai
berikut: Kolom kapiler silika, panjang 50 m,
diameter 0,25 mm, fasa diam CBP20 (polar)
dengan ketebalan 0,25 µm, gas pembawa
nitrogen dengan kecepatan alir 200 kg/m2,
gas pembakar hidrogen 1,0 kg/cm2, udara
tekan 0,5 kg/cm2, suhu kolom 140-200°C
dengan kenaikan suhu 5°C per menit, suhu
injektor 250°C, suhu detektor 250°C, dan
volume injeksi 2 µl.
Pembuatan Sabun Trimiristin
Timbang 16,2 gr NAOH kemudian
larutkan dalam 40 ml aquades, dinginkan
sampai suhunya mencapai 45°C sehingga
di dapatkan larutan yang jernih. Sambil
menunggu larutan alkali mendingin Timbang
25 gr minyak kelapa, 10-25 gr tirmiristin,
34,6 gr minyak zaitun dan 10 ml minyak
pala. Siapkan cetakan yang telah di beri
alas, spatula, pengaduk (whisk) kemudian
tuangkan larutan alkali NAOH perlahanlahan ke dalam blender yang sudah berisi,
minyak kelapa, trimiristin dan minyak zaitun,
aduk sampai minyak dan larutan alkali
benar - benar merata (kurang lebih 3 menit)
hingga kondisitrace. Pada saat trace, saat
adonan sabun sudah mulai mengental
masukan minyak pala dan trimirstin, aduk
beberapa detik kemudian hentikan putaran
blender, tuang hasil sabun ke dalam
cetakanSetelah itu tutup sabun dengan
plastik agar tidak terkena udara luar.
Kemudian bungkus sabun dengan memakai
selimut atau handuk bekas, diamkan di
tempat yang hangat atau suhu ruangan
yang tidak terkena angin langsung. Biarkan
selama 24 jam sampai proses saponifikasi
komplet. Setelah 24 jam sabun dibuka dan
dipotong - potong sesuai selera, diamkan di
tempat yang berventilasi selama 4 - 6
25
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minggu. Uji sabun berdasarkan SNI 063532-1994
dan
uji
anti
bakteri
menggunakan metode difusi kertas cakram.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Minyak Pala
Minyak atsiri biji pala merupakan
komponen yang paling menentukan kualitas
dari biji pala. Besarnya kandungan minyak
atsiri biji pala beberapa daerah berbeda
karena adanya perbedaan sifat genetik dan
kesuburan tanah, sehingga mempengaruhi
harga jual biji pala. Hasil penyulingan biji
pala Banda menggunakan alat penyulingan
yang dibuat di Baristand Industri Ambon
menghasilkan rendemen sebesar 12,5%.
Hasil ini lebih besar dari yang telah
dilaporkan sebelumnya oleh Lawless (2002)
bahwa kadar minyak dalam biji pala Banda
berkisar antara 8 sampai 12%. Ma’mun
(2013), melaporkan bahwa kandungan
minyak atsiri biji pala Papua sebesar 3,11%,
sedangkan sebelumnya Kartini (2005) telah
melaporkan bahwa rendemen minyak atsiri
biji pala Papua berkisar antara 2,25-3,35%.
Rendemen ini juga lebih besar dengan yang
dihasilkan oleh pengrajin penyulingan
minyak pala di Banda yang hanya berkisar
8-10%.
Komposisi Kimia Minyak Pala
Aroma minyak pala yang khas
ditentukan oleh senyawa-senyawa yang
terkandung dalam minyak tersebut, baik
senyawa utama maupun yang jumlahnya
sangat sedikit (minor component). Senyawa
minyak pala memberikan bau khas, seperti
monoterpen hidrokarbon ± 88% dengan
komponen utama camphene, pinene,
miristisin, dan monoterpen alkohol seperti
geraniol, lonalool, terpineol, serta komponen
lain seperti eugenol dan metil eugenol.
Terdapat 25 komponen yang teridentifikasi
dalam minyak pala (sejumlah 92,1% dari
total minyak) yang ditunjukkan oleh adanya
13 puncak pada kromatogram (Gambar 1).
Berdasarkan
Standar
Nasional
Indonesia No.06-2388 tahun 2006, mutu
minyak pala Indonesia juga ditentukan oleh
kandungan miristisin dengan nilai minimum
sebesar 5%. ISO No. 3215 tahun 2002
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menyatakan bahwa komponen kimia utama
dari minyak pala terdiri dari α-pinen, βpinen, mirsen, sabinen, limonen, terpinen,
terpineol, safrol, dan miristisin. Komponen
bioaktif minyak pala Banda hasil penelitian
dapat dilihat pada Tabel 1.
Disamping komponen utama ada
beberapa senyawa minor yang diketahui
keberadaannya pada kromatogram antara
lain myrcene, champene, β-fencene, αfencene, L-phellandrene, bornylene, αterpinene,
α-terpinolene,
1,2,3,4,5pentametil-1,3 cyclopentadiene, alloocimen2, dan alloocimene. Miristisin yang diperoleh
masih jauh dari hasil penelitian Piras et al
(2012) yang mengisolasi minyak pala (M.
fragrans) dengan metode fraksinasi super
kritik menggunakan gas CO2 yang
memperlihatkan kandungan
miristisin
32,8%; sabinen 16,1%; α-pinen 9,8%; βpinen 9,4%; β-fellandren 4,9%; safrol 4,1%;
dan terpinen-4-ol 3,6%.
Kandungan
miristisin
sangat
tergantung pada usia pala. Pada usia muda,
kandungan miristisin semakin besar dan
makin berkurang pada pala yang telah tua.
Miristisin adalah obat psikoaktif, bertindak
sebagai antikolinergik, dan merupakan
prekursor tradisional untuk psychedelic dan
empathogenic. Penggunaan pala sebagai
aromaterapi
berlebihan
menyebabkan
keracunan yang membutuhkan perawatan
medis, ditandai dengan mual, muntah,
kolaps, takikardia, pusing, gelisah, sakit
kepala, halusinasi dan perilaku irasional.
Konsentrasi miristisin darah dapat diukur
untuk mengkonfirmasi diagnosis keracunan
(Demitriades, et al. 2005).
Karakteristik Minyak Pala
Karakteristik minyak biji pala Banda
(Tabel 2) ditentukan berdasarkan SNI 062388-2006. Karakteristiknya ditentukan oleh
adanya senyawa-senyawa kimia yang
terkandung di dalamnya. Adanya perbedaan
indeks bias dan putaran optik disebabkan
oleh struktur molekul senyawa kimianya.
Kelarutan dalam alkohol akan dipengaruhi
oleh polaritas senyawa yang terkandung
dalam minyak, semakin besar senyawa
polar yang dimiliki maka akan semakin
cepat larut dalam alkohol.
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Gambar 1. Hasil kromatogram minyak pala menggunakan GCMS.
Berat jenis minyak pala yang
diperoleh lebih besar dari standar SNI-23882006, pala Papua dan pala Banda yang
dilaporkan Guenther (1987). Berat jenis
Tabel 1. Komposisi kimia minyak pala
Komponen
Pala Banda*)
α-pinen (%)
12,40
β-pinen (%)
12,71
Sabinen (%)
13,66
δ-3-Carene (%)
2,06
Limonen (%)
7,65
γ -Terpinene (%)
5,78
Terpineol (%)
9,42
Safrol (%)
6,50
Miristisin (%)
8,54

minyak merupakan kumpulan dari berat
molekul-molekul
komponen
penyusun
minyak tersebut dalam volume yang sudah
ditetapkan.

Pala Papua**)
0,01-0,05
2,96-4,18
13,30-27,40
5,82-15,16
2,12-5,98

Pala Banda***)
11,71-21,83
12,43-15.60
15,97-26,30
1,02-2,46
2,42-2,65
3,19-7,21
2,86-6,98
1,61-2,19
8,17-11,15

ISO 3215
15-28
13-18
14-29
0,5-2,0
2,0-7,0
2,0-6,0
2,0-6,0
1,0-2,5
5,0-12

*) Hasil penelitian
**) Ma’mun (2013)
***) Guenther (1987)

Tabel 2. Karakteristik minyak pala
Parameter
Pala
Banda*)
Warna
bening
Berat Jenis (20°/20°C)
Indeks Bias (20°C)
Putaran Optik (20°C)
Kelarutan ( Etanol
90%)
Sisa Penguapan (%)
*) Hasil penelitian
**) Ma’mun (2013)
***) Guenther (1987)

Pala Papua**)

Pala Banda***)

kuning muda

Kuning muda

0,945
1,47
+17,9°
1:4, larut

0,906 - 0,912
1,484 - 1,489
(+12,3°) - (+18,2°)
1:1 - 1:3, larut

0,886 - 0,899
1,482 - 1,485
(+8,5°) - (+17,4°)
1:1 - 1:3, larut

SNI-23882006
bening-kuning
muda
0,885 - 0,907
1,475 - 1,485
(+6°) - (+18°)
1:1-1:3, larut

1,05

0,38 - 0,55

0,45 - 0,58

Maks. 2
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Besarnya nilai berat jenis ini
berhubungan
dengan
besarnya
sisa
penguapan
yang
mencapai
1,05%,
walaupun masih dibawah standar SNI
dengan maksimum 2%. Sisa penguapan
minyak pala merupakan substansi yang
seharusnya tidak ada dalam minyak atsiri,
yaitu berupa komponen yang tidak dapat
menguap, biasanya lemak atau fixed oil
atau bahan lain yang mempunyai berat
molekul sangat tinggi. Keberadaan fixed oil
dengan jumlah yang lebih besar membuat
kelarutan dalam etanol 90% pada 1:1 - 1:3
menjadi keruh dan pada 1:4 seterusnya
diperoleh hasil bening.
Nilai putaran optik minyak pala Banda
yang diperoleh lebih besar dari minyak pala
Banda yang dilaporkan oleh Guenther
(1987). Hal ini disebabkan oleh kandungan
fixed oil berupa hasil polimerisasi dari
trimyristin. Adanya trimyristin yang memiliki
rantai karbon yang lebih panjang dan
asimetris akan memberikan respon putaran
positif lebih besar, karena putaran optik
sangat dipengaruhi oleh adanya kandungan
senyawa yang simetris maupun asimetris
(Dogra danDogra, 1990).
Isolasi Trimiristin
Trimiristin merupakantrigliserida yang
tersusun atas asam lemak miristat dengan
panjang rantai karbon C14. Komposisi
trimiristin terdiri dari asam miristat dan
gliserol (Gambar 2).
Rendemen hasil isolasi trimiristin
dari minyak pala Banda diperoleh sebesar
80,02%
dengan
tingkat
kemurnian
mencapai 99.35%. Hasil yang diperoleh
lebih baik dari hasil yang dicapai oleh
Ma’mun (2013) dari isolasi pala Papua,
mendapatkan rendemen sebesar 79,55%
dengan
tingkat
kemurnian
99,20%.
Sementara Pratiwi dkk (2009) yang
menggunakan metode refluks (etanol)
menghasilkan rendemen trimiristin sebesar
59,17%. Menurut Food and Agriculture
Organization
(FAO)
minyak
pala
mengandung lebih dari 84% trimiristin.
Lebih lanjut FAO menjelaskan
bahwa sejumlah perusahaan kimia dunia
menyediakan trimiristin sebagai reagen
pada laboratorium untuk penelitian dan
pengembangan. Sebagian besar trimiristin
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dipergunakan untuk produksi asam miristat
dan miristil alkohol dengan memecah
trigliserida trimiristin (Gambar 3).
Kebutuhan asam miristat dipasaran
Eropa sangat tinggi, hal ini disebabkan
karena
asam
miristat
dan
produk
turunannya memainkan peranan penting
pada produk kosmetik. Isopropil miristat
dan miristil laktat adalah bahan aktif yang
ditemukan dalam kosmetik yang sering
dibeli oleh orang kulit hitam (Forestry
Department, 1994).
Trimiristin sebagai Bahan Aktif Sabun
Mandi.
Trimiristin secara fisiologis merupakan
serbuk berwarna putih, bersifat tidak larut
dalam air, tetapi larut dalam minyak dan
mencair pada suhu 45°C. Trimiristin sangat
cocok dengan tubuh manusia dan
merupakan lemak jenuh, bersifat stabil, dan
tidak rusak oleh reaksi oksidasi (Deman,
1997).
Penggunaan trimiristin sebagai bahan
aktif sabun karena trimiristin merupakan
prekursor asam lemak miristat yang
memiliki aktivitas sebagai anti oksidan,
analgesik, anti imflammasi, anti bakteri dan
anti jamur, serta berfungsi sebagai pemutih
(whitening agent). Penggunaan NaOH pada
pembuatan sabun juga akan mengubah
trimirstin menjadi asam miristat (Gambar 2).
Asam miristat telah digunakan sebagai
bahan pemutih kulit di Eropa dan Amerika
(Forestry Department, 1994).

Gambar 2. Komposisi kimia trimiristin
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Hasil uji fisik sabun menunjukkan
bahwa semua parameter uji memenuhi
standar SNI 06-3532-1994 (Tabel 3). Masa
simpan sabun mempengaruhi parameter uji,
hal ini ditunjukkan dengan perbedaan hasil
pada masa simpan empat minggu dan
enam minggu. Parameter kadar air semakin
turun, asam lemak semakin meningkat,
alkali bebas berkurang dan lemak tak
tersabunkan menjadi berkurang.
Berkurangnya kadar air sangat
dipengaruhi
oleh
ruang
tempat
penyimpanan, kondisi ruang yang hangat
(37-45ºC) akan melepas air secara perlahan
dan tidak merusak kondisi sabun.
Meningkatnya asam lemak salah satunya
disebabkan oleh pecahnya trimiristin
menjadi asam miristat dengan adanya
NaOH, disamping itu penggunaan minyak
kelapa dan zaitun, dengan adanya NaOH
juga akan menyebabkan kandungan
trigliserida menjadi berkurang dan akan
pecah menjadi asam lemak. Jumlah alkali

bebas sabun menjadi berkurang hal ini
disebabkan oleh terbentuknya sodium
miristat maupun sodium dengan asam
lemak lainnya yang merupakan produk dari
interaksi asam miristat atau asam lemak
lainnya dengan NaOH.
Asam lemak tak tersabunkan menjadi
berkurang dengan bertambahnya waktu
simpan sabun. Asam lemak tak tersabunkan
merupakan asam lemak dengan jumlah
atom karbon yang lebih dari 18 (C18).
Keberadaan asam lemak dengan C18 atau
lebih akan menghasilkan sabun yang sukar
larut atau tidak tersabunkan.
Untuk asam lemak C18 atau lebih
akan sangat mudah teroksidasi bila terkena
udara,
hal
ini
akan
menyebabkan
menurunnya jumlah asam lemak tak
tersabunkan seiiring bertambahnya masa
simpan.Asam lemak dengan jumlah karbon
dibawah 12 (C12) juga dihindari karena
akan memyebabkan terjadinya iritasi kulit.

Gambar 3. Pemecahan trigliserida trimiristin menjadi asam miristat.

Tabel 3. Hasil uji fisik sabun

Kadar air (%)
Jumlah asam lemak (%)
Alkali bebas (%)

Hasil Uji
x
20,62
64
0,1

Y
14,20
70,5
0,04

SNI 06-3532-1994
Tipe 1
Tipe 2
maks 15
maks 15
>70
64-70
maks 0,1 maks 0,1

Lemak tak tersabunkan (%)
Kadar minyak mineral

2,0
negatif

1,4
negatif

<2,5
negatif

Parameter

<2,5
negatif

Superfat
maks 15
>70
maks
0,1
2,5-7,5
negatif

X: sabun yang disimpan dalam 4 minggu
Y: sabun yang disimpan dalam 6 minggu
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Tabel 4. Diameter zona bening uji antibakteri dan anti fungi sabun
Diameter zona bening
Konsentrasi sabun (....g/10 ml air)
E. Colli
Aspargilus niger
kontrol 1 trimiristin (1 g)
6,24
5,14
kontrol 2 (air)
0
0
0,5
13,00
11,50
1,0
16,00
14,50
1,5
21,75
17,25
2,0
26,75
18,75
Hasil uji anti bakteri dan fungi sabun
mandi menunjukkan bahwa sabun dapat
menghambat pertumbuhan bakteri E. colli
(IPBCC 11.66/ATCC 8739) dan
fungi
Aspargilus niger (IPBCC 11.702/ATCC
6275) dengan terdapatnya zona bening
(clear zone) disekitar cakram. Bila
dibandingkan dengan trimiristin sebagai anti
bakteri diperoleh bahwa sabun mandi
memiliki ativitas anti bakteri E. colli dan
fungi Aspargilus niger lebih besar dari
trimiristin (Tabel 4).
Penentuan
zona hambat
ini
berdasarkan penelitian Davis dan Stout
(1971) yang melaporkan bahwa ketentuan
kekuatan daya antibakteri dengan kriteria
sebagai berikut; daerah hambatan 20
mm atau lebih termasuk sangat kuat,
daerah hambatan 10-20 mm kategori kuat,
daerah hambatan 5-10 mm kategori
sedang, dan daerah hambatan 5 mm
atau kurang termasuk kategori lemah.
Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa
trimiristin memiliki anti bakteri dan fungi
sedang,
sedangkan
sabun
memiliki
antibakteri dan fungi dengan kategori kuat.
KESIMPULAN
Hasil penyulingan biji pala Banda
menggunakan alat penyulingan yang dibuat
di Baristand Industri Ambon menghasilkan
rendemen sebesar 12,5%. Rendemen hasil
isolasi trimiristin dari minyak pala Banda
diperoleh sebesar 80,02% dengan tingkat
kemurnian mencapai 99.35%. Sabun mandi
yang dihasilkan memenuhi standar SNI 063532-1994, trimiristin sebagai bahan aktif
memiliki
kategori
sedang
untuk
menghambat bakteri dan fungi sedangkan
sebagai sabun mandi memiliki kategori kuat.
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PEMANFAATAN PASIR ZIRKON LOKAL UNTUK CETAKAN
KERAMIK PADA PROSES PENGECORAN PRESISI
USING THE LOCAL ZIRCON SAND FOR CERAMIC MOLD OF PRECISION
CASTING
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Jl. Sangkuriang No.12, Bandung - Indonesia
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diajukan: 26/02/2014, direvisi: 21/03/2014, disetujui: 14/04/2014
ABSTRACT
One of the Indonesia potential mineral resources is zircon sand which is abundant in the rivers on the Kalimantan
Island. Among the use of zircon sand is to ceramic mold in precision casting (investment casting) industries.
Unfortunately, the use of local zircon sand is still not optimal, because the metal penetration defects still occurred.
The purpose of this research was to examine the relationship between the ability of local zircon sand to
withstand heat to prevent metal penetration defects. The method of this research is to compare the five types of
primary layer ceramic molds made by various types of flour and zircon sand as ceramic mold material of
precision casting. This conducted visual and roughness testing on the casting product, as well chemical
composition, particle distribution and macro structure analysis. Modification of making the primary layer by
adding a facing layer become two layers; i.e. primary slurry layers and primary slurry layer sprinkled with zircon
sand, proven to eliminate metal penetration defects. Using the zircon flour type 2 and zircon sand type c that
have more uniform particle size distribution can produce metal penetration free and smooth surface (rouhness
value is 4.9 µm) of the casting products. This was due to increasing the density of the primary layer which will
improve the heat resistance of the ceramic mold and filling the fine zircon flour into cavity between sand grain on
the surface of primary layer which will keep the ceramic mold surface smoothness.
Keywords: zircon sand, zircon flour, investment casting, primary layer, metal penetration defect

ABSTRAK
Salah satu sumber daya mineral Indonesia yang cukup potensial adalah pasir zirkon yang banyak terdapat di
aliran sungai-sungai di pulau Kalimantan. Diantara penggunaan pasir zirkon adalah untuk cetakan keramik di
industri pengecoran presisi (investment casting). Tetapi sangat disayangkan penggunaan pasir zirkon lokal
tersebut masih belum optimal, karena produk cor yang dihasilkan mengalami cacat penetrasi logam. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara sifat pasir zirkon lokal terhadap kemampuannya menahan
panas untuk mencegah cacat penetrasi logam. Metoda penelitian yang dilakukan adalah membandingkan lima
jenis lapisan primer cetakan keramik yang terbuat dari berbagai jenis tepung dan pasir zirkon sebagai bahan
cetakan keramik pengecoran presisi. Pengujian yang dilakukan adalah uji visual dan kekasaran pada produk cor,
serta analisis komposisi kimia, distribusi pasir dan struktur makro pada pasir zirkon. Modifikasi pembuatan
lapisan primer menjadi dua lapis; dengan lapisan pertama berupa lumpur primer dan lapisan kedua berupa
lumpur primer yang ditaburi pasir zirkon, terbukti dapat menghilangkan cacat penetrasi logam. Penggunaan
tepung zirkon tipe 2 dan pasir zirkon tipe c dengan distribusi ukuran partikel yang lebih merata dapat
menghasilkan produk cor yang bebas cacat penetrasi logam serta memiliki permukaan produk cor yang halus,
dengan nilai kekasaran 4,9 µm. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan densitas lapisan primer
yang akan meningkatkan ketahanan panas cetakan keramik serta terisinya rongga-rongga butiran pasir pada
permukaan lapisan primer oleh tepung zirkon yang halus sehingga menjaga kehalusan permukaan cetakan
keramik.
Kata kunci: pasir zirkon, tepung zircon, pengecoran presisi, lapisan primer, cacat penetrasi logam

PENDAHULUAN
Proses pengecoran presisi atau
dikenal juga sebagai proses investment
casting, saat ini menjadi teknik untuk proses

pengecoran yang banyak dipakai karena
dapat menghasilkan produk cor yang rumit
serta tipis dengan toleransi dimensi 0,4
hingga 1,6 mm dan kehalusan permukaan
0,8 hingga 3,8 μm (R.L. Saha, T.K. Nandy.
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1990). Lumpur keramik (ceramic slurry)
melapisi pola lilin untuk kemudian
dikeringkan, dan dilakukan berulang ulang
lima hinga delapan lapisan, sehingga
menghasilkan cetakan keramik. Lilin dapat
dipakai berulang-ulang, sedangkan cetakan
keramik hanya dapat dipakai sekali saja.
Cetakan keramik terdiri dari beberapa
lapisan keramik. Setiap lapisan terdiri dari
lapisan tipis yang berupa lumpur (slurry)
dengan taburan partikel pasir tahan api
pada permukaannya (Metal Handbooks
volume 15. 1988, Batwinder Singh Sidhu,
Pradeep Kumar. 2008).
Bahan untuk keramik umumnya terdiri
dari campuran silika, alumina dan zirkon
(W.M. Carty, H. Lee, E. Reeves. 2009).
Rumus kimia pasir zirkon adalah ZrSiO4
(zirconium silicate), yang merupakan
material tahan api dan memiliki sifat yang
sangat baik untuk
proses pengecoran,
seperti ekspansi panas yang sangat rendah,
laju pendinginan (chilling rate) yang tinggi,
dan reaktifitas terhadap logam cair yang
sangat rendah (American Foundrymen’s
society. 1978). Keramik yang terbuat dari
zirkon memiliki sifat yang unggul seperti
sifat refraktori yang tinggi, ekspansi panas
dan konduktifitas panas yang rendah, serta
ketahanan terhadap media asam yang
tinggi, sehingga banyak dipakai pada
industri pengecoran (M.N. Achenyuk, S.E.
Porosova. 2012).
Produk cor hasil dari proses
pengecoran
presisi
umumnya
untuk
digunakan
langsung
tanpa
proses
permesinan, sehingga cetakan keramik
harus mampu menahan penetrasi cairan
logam dan memiliki permukaan yang halus
sehingga dapat menghasilkan produk cor
tanpa proses pemesinan. Karakteristik
tersebut dipengaruhi oleh sifat fisik dan sifat
kimiawi pasir yang digunakan.
Cacat
penetrasi
logam
(metal
penetration) adalah cacat pada permukaan
produk cor dimana logam mengisi ronggarongga diantara butir pasir (The Atlas
Foundry Company. 2006). Bentuk cacat
penetrasi logam adalah tertinggalnya
sebagian cairan logam pada batas muka
cetakan - logam di daerah terjadinya panas
berlebih (over heating). Penyebab dari cacat
penetrasi logam terbagi menjadi tiga model.
Model yang pertama adalah penetrasi
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logam dimana logam cair masuk ke dalam
lubang-lubang di antara cetakan. Penetrasi
ini disebabkan oleh tekanan kapiler dan
tekanan akibat ketinggian penuangan yang
lebih besar dibandingkan dengan gaya
tahan tegangan permukaan. Model yang
kedua adalah penetrasi logam dalam bentuk
uap logam yang masuk ke dalam cetakan.
Uap
logam
yang
terpenetrasi
lalu
terkondensasi menjadi cairan kembali dan
akhirnya membeku. Logam yang membeku
tersebut merubah sifat tegangan permukaan
yang berakibat penetrasi logam cair
berlanjut sesuai dengan mekanisme model
pertama. Sedangkan model ketiga adalah
penetrasi akibat reaksi kimia yang terjadi
antara elemen pemadu, pengikat cetakan
dan pasir (B.E. Brooks, C. Beckermann, V.L.
Richards, 2007). Untuk mencegah cacat
penetrasi dapat dilakukan dengan cara
memperkecil lubang-lubang di antara pasir
cetakan (J.M.Svoboda and G.H.Gieger.
1969).
Deposit
pasir
zircon
terbanyak
ditemukan di Australia dan Afrika Selatan.
Daerah lain yang juga menghasilkan pasir
zirkon adalah Asia Selatan dan Tenggara,
China, Afrika barat dan Timur, Ukraina,
serta Amerika Utara dan Selatan (Zircon
Industry Association Ltd.).
Indonesia
memiliki banyak cadangan pasir zirkon,
banyak ditemukan di aliran sungai di
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,
seperti di daerah Sintang, Melawi,
Pangkalan Bun dan Kumai (Sri Bimo
Pratomo. 2014). Dengan adanya UndangUndang Mineral dan batubara nomor 4
tahun 2009 dan peraturan turunannya
berupa Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2012,
tentang peningkatan nilai tambah mineral
melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian
mineral di dalam negeri, maka pasir zirkon,
yang termasuk dalam komoditas mineral
dalam peraturan tersebut, harus diolah
terlebih dahulu sehingga mencapai batas
minimum kemurniannya sebelum diekspor
ke luar negeri (Undang-Undang Minerba
nomor 4 tahun 2009, Peraturan Menteri
Energi dan Dan Sumber Daya Mineral
nomor 7 tahun 2012).
Usaha penambangan pasir zirkon di
pulau Kalimantan sedang berupaya untuk
dapat memurnikan pasir zirkon agar dapat
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diekspor dan dapat digunakan oleh industri
di dalam negeri, diantaranya agar dapat
digunakan untuk bahan cetakan keramik
untuk pengecoran presisi. Tetapi upaya
tersebut belum mencapai hasil yang
memuaskan, karena pasir zirkon untuk
cetakan keramik belum dapat menghasilkan
produk cor yang bebas cacat cor, terutama
cacat sinter, akibat adanya penetrasi logam
cair ke dalam cetakan keramik. Hal tersebut
disebabkan karena tidak kuatnya cetakan
keramik saat bersentuhan dengan logam
cair.
Berdasarkan hal tersebut di atas,
maka dilaksanakan kerjasama penelitian
antara Balai Besar Logam dan Mesin dan
industri
penambangan
pasir
zirkon,
tentang ” Pemanfaatan Pasir Zirkon Lokal
Untuk Cetakan Keramik Pada Proses
Pengecoran Presisi”. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis hubungan antara sifat
pasir zirkon / tepung zirkon yang digunakan
untuk
cetakan
keramik
terhadap
kekuatannya menahan penetrasi logam cair.
Disamping itu dibandingkan juga ketahanan
cetakan keramik yang menggunakan pasir
zirkon lokal dan pasir zirkon impor
(Australia) yang sudah terlebih dahulu
digunakan oleh industri pengecoran presisi
di Indonesia, untuk menahan penetrasi
logam. Diharapkan dari hasil penelitian ini
akan dapat membantu upaya pemerintah
untuk mendorong pengolahan komoditas
mineral di dalam negeri dengan nilai tambah
yang lebih tinggi.
METODE
Penelitian ini adalah penelitian
terapan yang meneliti kekuatan lapisan
primer (primary layer) dari cetakan keramik,
yang menggunakan
dua jenis tepung
zirkon lokal dan dua jenis pasir zirkon lokal
serta satu jenis pasir zirkon impor, untuk
menahan penetrasi logam cair. Selain itu
juga akan menganalisis pengaruh tepung
zirkon dan pasir zirkon terhadap kehalusan
permukaan produk cor.
Bahan yang digunakan untuk
penelitian ini adalah berbagai jenis pasir
zirkon (lokal dan impor) dan berbagai jenis
tepung zirkon (lokal) untuk membuat
berbagai jenis lapisan primer (primary layer)
cetakan keramik. Tabel 1 berikut ini

memperlihatkan jenis-jenis tepung zirkon
dan pasir zirkon yang digunakan di dalam
penelitian ini.
Tabel 1. Jenis tepung zirkon dan pasir zirkon yang
digunakan di dalam penelitian
Tipe
Nama
Tipe
Nama
Tepung
Pasir
Zirkon
Zirkon
1
MF-506
a
MF-8012
(lokal)
(lokal)
2
MC-301
b
Iwatani
(lokal)
(impor)
c
ZrO2-655
(lokal)

Metode dimulai dengan pembuatan
dua jenis lumpur primer (primary slurry)
yang masing-masing adalah campuran dari
colloidal silica dan tepung zirkon tipe 1 atau
tipe 2 dengani kekentalan sebesar 55 detik.
Masing masing diberi nama lumpur primer 1
dan lumpur primer 2. Lumpur primer 1 dan
2 masing-masing ditambahkan defoamer
(0,1% berat) dan surface active agent (0,3%
berat). Tujuannya adalah untuk mencegah
terjadinya
gelembung
udara
serta
meningkatkan daya lekat (adhesi) antara
lumpur primer dan pola lilin. Pengukuran
kekentalan
dilakukan
dengan
cara
memasukkan lumpur primer ke dalam zarn
cup,
dan
dihitung
waktu
untuk
mengeluarkannya dari zarn cup, sebagai
nilai kekentalan dari lumpur primer.
Perbandingan berat tepung zirkon (Kg) dan
volume colloidal silica (l) yang digunakan
ditunjukkan dengan Gambar 1. Lumpur
primer digunakan untuk membuat lapisan
primer (primary layer) cetakan keramik

Gambar 1. Kurva kekentalan slurry terhadap rasio
berat zircon flour dan volume colloidal silica
(Sri Bimo Pratomo. 2000)

35

Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research), Vol. 8 No. 1, April 2014, Hal. 33 – 41

Tabel 2 memperlihatkan lima jenis
lapisan primer yang terbuat dari lumpur
primer 1 atau 2, dengan taburan pasir zirkon
a, b atau c. Lima jenis lapisan primer
menjadi variabel untuk penelitian ini.

menggunakan suhu penuangan sebesar
1550oC. Setelah logam cair membeku, lalu
cetakan
keramik
dibongkar
untuk
mengeluarkan keseluruhan hasil cor.
Gambar 2 memperlihatkan diagram alir dari
penelitian ini.

Tabel 2. Lima jenis lapisan primer sebagai variabel di
dalam penelitian
Jenis
Lapisan
Motoda Pembuatan Lapisan Primer
Primer
1
Pencelupan dengan lumpur primer 1,
kemudian ditaburi dengan pasir zirkon a
2
Pencelupan dengan lumpur primer 1,
dikeringkan, lalu dicelup dengan lumpur
primer 1 kembali, kemudian ditaburi
dengan pasir zirkon a
3
Pencelupan dengan lumpur primer 1,
kemudian ditaburi dengan pasir zirkon b
4
Pencelupan dengan lumpur primer 1,
dikeringkan, lalu dicelup dengan lumpur
primer 1 kembali, kemudian ditaburi
dengan pasir zirkon b
5
Pencelupan dengan lumpur primer 2,
kemudian ditaburi dengan pasir zirkon c

Setelah lapisan primer kering dan
mengeras, lalu dilapisi dengan lapisan
sekunder (secondary layer) sebanyak 6 kali
secara berulang-ulang. Lumpur sekunder
(secondary slurry) terdiri dari campuran
tepung mulit (mullite flour), colloidal silica,
defoamer (0.3% berat) dan surface active
agent (0.1% berat) dengan kekentalan 10
detik yang juga mengacu pada Gambar 1.
Setelah cetakan keramik kering dan
cukup kuat, pola lilin dikeluarkan dari
cetakan keramik menggunakan burner gas.
Cetakan keramik yang sudah bersih dari lilin
siap untuk dituang dengan logam cair.
Sebelum cetakan keramik dituang dengan
logam cair, cetakan keramik dipanaskan
terlebih dahulu menggunakan tungku
pemanas hingga mencapai suhu 900oC dan
suhu ditahan selama 30 menit, dengan
tujuan untuk menseragamkan panas pada
seluruh
cetakan
keramik.
Dengan
pemanasan
cetakan
keramik
akan
mengurangi perbedaan suhu antara logam
cair dan cetakan keramik, sehingga logam
cair tidak cepat membeku dan mudah
memasuki rongga cetakan yang sempit.
Selain itu pemanasan cetakan keramik
dapat berfungsi untuk membersihkan sisasisa lilin yang masih menempel di dalam
rongga cetakan. Logam cair yang
digunakan adalah baja karbon rendah dan
36

Gambar 2. Diagram alir penelitian

Produk cor yang dibuat adalah rocker
arm sebanyak 10 sampel untuk setiap
cetakan. Dibuat sebanyak 2 cetakan untuk
setiap varibel lapisan primer dari penelitian
ini. Produk cor yang dihasilkan dianalisis
secara visual untuk melihat cacat sinter
yang terjadi. Permukaan produk cor juga
diuji derajat kekasarannya menggunakan
mesin uji kekasaran (rougness testing
machine) merk Kosaka dengan diameter tip
sebesar 2 μm dan kecepatan putar sebesar
0,5 mm/s. Untuk melihat sifat fisik tepung
zirkon dilakukan pengujian distribusi butir
tepung zirkon menggunakan mastersizer
machine merk malvern. Sedangkan untuk
melihat sifat fisik pasir zirkon dilakukan
pengujian distribusi butir pasir zirkon
menggunakan pengayak skala laboratorium
(laboratory siever) type PSA dan analisis
struktur makro menggunakan mikroskop
optik merk Meiji Techno. Untuk melihat
komposisi kimia tepung zirkon dan pasir
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zirkon dilakukan uji X Ray Fluoresance
(XRF) yang menggunakan mesin XRF merk
thermo.
Gambar
3
memperlihatkan
keseluruhan hasil cor yang terdiri dari
cawan tuang, saluran pengalir, saluran
masuk dan produk cor. Gambar 4
memperlihatkan produk cor ”rocker arm”.

sedikit bebeda. Pasir zirkon b memiliki
kadar zirkon lebih rendah dan memiliki
kadar Mo lebih tinggi. Sifat fisik
molybdenum (Mo) adalah unik karena
memiliki ketahanan panas yang tinggi
(temperatur lebur 2623oC) yang mana lebih
tinggi 1000o dari baja, dan banyak
digunakan sebagai pemadu untuk baja
tahan panas (heat resistant steel)
(Molybdenum – Minerals and Uses .
www.mineralprospector.net).
Tabel 3. Komposisi kimia tepung zircon (% berat)
Unsur
Tipe tepung zirkon
1
2
Zr
47.67
47.75
Si
14.41
14.91
Hf
1.17
1.20
Mo
0.81
Ce
0.35
0.20
Al
0.15
0.47
Ti
0.12
0.09
Nd
0.16
0.10

Gambar 3. Keseluruhan hasil cor yang terdiri dari
cawan tuang, saluran pengalir, saluran
masuk, dan produk cor ”rocker arm”.

Gambar 4. Sampel rocker arm

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 3 dan Tabel 4 memperlihatkan
hasil pengujian komposisi kimia dari tepung
zirkon dan pasir zirkon menggunakan uji X
Ray Fluoresance. Dari hasil pengujian
komposisi kimia memperlihatkan bahwa
secara umum tepung zirkon 1 dan tepung
zirkon 2 memiliki komposisi kimia yang
hampir serupa, selain kadar molibden (Mo)nya. Tepung zirkon 1 memiliki kandungan
Mo sebesar 0.8%, sedangkan tepung zirkon
2 tidak memiliki kandungan Mo.
Komposisi kimia pasir zirkon a dan c
relatif sama, sedangkan pasir zirkon b

Tabel 4. Komposisi kimia pasir zircon (% berat)
Unsur
Tipe pasir zirkon
a
b
c
Zr
47.54 45.91 47.77
Si
14.58 14.40 14.71
Al
0.95
0.90
0.39
Hf
1.49
1.67
1.41
Mo
0.69
1.11
0.36
Ce
0.26
0.33
0.23
Ti
0.09
0.35 0.080
Nd
0.13
0.16
0.11

Gambar
5
dan
Gambar
6
memperlihatkan kurva hubungan antara
ukuran partikel tepung zirkon (µm) dengan
persentase volumenya, masing-masing
untuk tepung zirkon tipe 1 dan 2. Tepung
zirkon tipe 2 adalah tepung zirkon yang
memiliki komposisi kimia yang berbeda
dengan tepung zirkon tipe 1 (tidak memiliki
kandungan Mo) dan mengalami proses
lanjut untuk memperbaiki sifat fisiknya.
Perbaikan sifat fisik tepung zirkon dilakukan
dengan memilah-milah ukuran tepung
zirkon menggunakan ayakan sehingga
diperoleh tepung zirkon dengan ukuran dan
distribusi butir tertentu.
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Gambar 5. Kurva hubungan antara ukuran partikel
terhadap persentase dari volume
kesuluruhan untuk tepung zirkon tipe 1

Gambar 6. Kurva hubungan antara ukuran partikel
terhadap persentase dari volume
keseluruhan untuk tepung zirkon tipe 2

Dari Gambar 5 dan Gambar 6 terlihat
bahwa distribusi partikel tepung zirkon 2
lebih sempit (0,3 µm hingga 100 µm)
dibandingan tepung zirkon 1 (0.3 µm hingga
160 µm).
Terlihat dengan jelas pula bahwa
tepung zirkon 2 memiliki distribusi yang
lebih merata, yaitu perbedaan jumlah antara
partikel halus dan kasar yang tidak besar,
dibandingkan tepung zirkon 1. Tepung
zirkon 1 memiliki jumlah partikel halus (di
bawah 7 µm) yang sedikit yaitu sekitar
0,4 %, dibandingkan jumlah partikel yang
kasar (diatas 7 µm) yaitu sekitar 99,6%.
Sedangkan pada tepung zirkon 2 memiliki
partikel halus (di bawah 7 µm) dengan
jumlah yang lebih besar sekitar 6 %,
sedangkan partikel kasar (diatas 7 µm)
memiliki jumlah sekitar 94%.
Dari Gambar 5 dan Gambar 6 juga
terlihat bahwa tepung zirkon 1 lebih kasar
dibandingkan dengan tepung tepung zirkon
2, dimana pada tepung zirkon 1 partikel
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dengan ukuran 40 µm memiliki volume
sekitar 9,2 %, sedangkan pada tepung
zirkon 2 partikel dengan ukuran 20 µm
memiliki volume sebanyak 5 %.
Gambar 7 memperlihatkan kurva
distribusi pasir zirkon untuk pasir tipe a, b
dan c. Pasir zirkon tipe a dan c adalah pasir
zirkon lokal. Pasir zirkon tipe c adalah pasir
zirkon tipe a yang sudah mengalami proses
lanjut untuk memperbaiki sifat fisiknya.
Sedangkan pasir zirkon tipe b adalah pasir
zirkon impor yang sudah banyak dipakai
oleh industri pengecoran di dalam negeri.
Lapisan primer 3 dan 4 memadukan pasir
zirkon impor dengan tepung zirkon lokal.
Dari Gambar 7 dapat disimpulkan
bahwa distribusi pasir zirkon tipe c adalah
yang terluas (rentang distribusi antara 0,00
mm hingga 0,35 mm) dengan sebaran
distribusi yang paling merata. Rentang
distribusi pasir zirkon tipe a dan tipe c tidak
terlampau berbeda, yaitu masing-masing
adalah 0,09 mm hingga 0,18 µm dan 0,00
mm hingga 0,25 mm.
Terihat dengan jelas dari Gambar 7
bahwa pasir zirkon tipe c memiliki distribusi
yang paling merata dibandingkan tipe a atau
tipe b.
Pasir zirkon tipe c didominasi oleh
pasir dengan ukuran yang besar, yaitu
antara 0,12 hingga 0.2 mm. Untuk pasir
zirkon tipe b didominasi oleh pasir dengan
ukuran butir yang kecil, yaitu antara 0,07
hingga 0.1 mm. Sedangkan pada pasir
zirkon tipe a didominasi oleh pasir dengan
besar butir menengah sekitar 0.12 hingga
0,13 mm, serta memiliki rentang distribusi
yang sangat sempit.

Gambar 7. Kurva distribusi pasir untuk pasir tipe a, b
dan c.

Gambar 8 memperlihatkan gambar
struktur makro dari tiga jenis tipe pasir.
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Terlihat bahwa bentuk ketiga pasir hampir
mirip, yaitu angular (tidak beraturan / sedikit
bersudut). Terlihat juga dari gambar struktur
ini bahwa pasir tipe c lebih kasar
dibandingkan kedua tipe yang lain.

tipe a

berikut memperlihatkan cacat penetrasi
logam yang terjadi pada produk rocker arm.
Tabel 5. Hasil pengamatan visual cacat penetrasi
logam
Jenis
Metoda Pembuatan
Persentase
Lapisan
Lapisan Primer
Cacat Sinter
Primer
1
Pencelupan dengan
20 %
lumpur primer 1, lalu
(4 cacat dari
ditaburi dengan pasir
20 sampel)
zirkon a
2
Pencelupan dengan
5%
lumpur
primer
1,
(1 cacat dari
setelah kering dicelup
20 sampel)
dengan lumpur primer
1 kembali, lalu ditaburi
dengan pasir zirkon a
3
Pencelupan dengan
15 %
lumpur primer 1, lalu
(3 cacat dari
ditaburi dengan pasir
20 sampel)
zirkon b
4
Pencelupan dengan
0%
lumpur
primer
1,
(tidak ada
setelah kering dicelup
cacat)
dengan lumpur primer
1 kembali, lalu ditaburi
dengan pasir zirkon b
5
Pencelupan dengan
0%
lumpur primer 2, lalu
(tidak ada
ditaburi dengan pasir
cacat)
zirkon c

tipe b

Gambar 9. Cacat penetrasi logam pada rocker arm

tipe c
Gambar 8. Bentuk dari ketiga tipe pasir hasil dari
analisa menggunakan mikroskop optik
merk meiji techno, perbesaran 45 x

Tabel 5 berikut ini memperlihatkan
persentase cacat penetrasi logam yang
terjadi pada sampel produk rocker arm hasil
dari penggunaan 5 lapisan primer yang
berbeda untuk cetakan keramik. Gambar 9

Dari analisis permukaan produk rocker
arm dapat disimpulkan bahwa penggunaan
lapisan primer 1; yang memakai tepung
zirkon no 1 (MF-506) dan ditaburi pasir
zirkon a (MF-8012), serta penggunaan
lapisan primer 3; yang memakai tepung
zirkon no 1 (MF-506) dan ditaburi pasir
zirkon
b
(Iwatani/impor),
belum
memperlihatkan hasil yang baik. Pada
lapisan primer 1 terjadi cacat sinter sebesar
20%, sedangkan pada lapisan primer 3
terjadi cacat sinter sebesar 15%.
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Modifikasi proses pelapisan untuk
lapisan primer yang menggunakan dua
lapisan, yaitu lapisan primer pertama
berupa lumpur primer dan lapisan primer
kedua berupa lumpur primer yang ditaburi
pasir zirkon, dapat menghasilkan produk cor
yang lebih baik. Pada lapisan primer 2
terjadi pengurangan persentase cacat
penetrasi logam menjadi hanya 5 %,
sedangkan pada lapisan primer 4 tidak
terjadi cacat penetrasi logam. Hal ini
memperlihatkan bahwa modifikasi proses
menggunakan berbagai jenis tepung dan
pasir zirkon dapat menurunkan, bahkan
menghilangkan terjadinya cacat penetrasi
logam.
Pada lapisan primer 5; yang
menggunakan tepung zirkon no. 2 (MC-301)
dan pasir zirkon tipe c (ZrO2-655) tanpa
modifikasi proses pelapisan untuk lapisan
primer dengan menggunakan 2 lapisan
primer, dapat menghilangkan terjadinya
cacat penetrasi logam.
Penggunaan tepung zirkon 2 dan
penggunaan pasir zirkon c yang masingmasing memiliki distribusi yang lebih merata
menyebabkan ketahanan panas lapisan
primer 5 menjadi lebih tinggi. Ketahanan
panas yang tinggi ini disebabkan densitas
(kerapatan) dari lapisan primer yang tinggi,
akibatnya butiran tepung (pasir) zirkon yang
halus akan mengisi rongga-rongga yang
terbentuk dari jaringan batas butir tepung
(pasir) yang lebih kasar. Mekanisme
tersebut terjadi terus secara bertahap,
sesuai dengan sisa butir halus yang masih
ada. Semakin merata sebaran distribusi
butir, maka semakin tinggi densitas lapisan
primer yang dapat terbentuk, yang berakibat
semakin tahannya lapisan primer menahan
panas logam cair dan dapat mencegah
terjadinya cacat penetrasi logam.
Terlihat bahwa kandungan Mo pada
tepung zirkon tipe 1 maupun pada pasir
zirkon tipe b yang lebih tinggi tidak
memperlihatkan
pengaruh
terhadap
peningkatan ketahanan panas lapisan
primer. Juga rentang distribusi maupun
ukuran butir tidak mempengaruhi ketahanan
panas lapisan primer.
Tabel 6 berikut ini memperlihatkan
nilai kekasaran permukaan produk cor
dengan pemakaian lima jenis lapisan primer
yang berbeda.
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Tabel 6. Nilai kekasaran produk cor dengan
pemakaian lima jenis lapisan primer yang
berbeda
Jenis
Nilai
Lapisan
Kekasaran
Primer
(µm)
1
5,6
2
5,6
3
4,9
4
4,9
5
4,9

Dari Tabel 6 terlihat bahwa lapisan
primer 1 dan 2 yang terdiri dari tepung
zirkon 1 yang kasar (partikel berukuran 40
µm sebanyak 9,2 % volume) dan pasir
zirkon tipe a yang relatif kasar pula (partikel
berukuran 0,125 mm mendominasi 94%
berat) akan menghasilkan permukaan
produk cor yang kasar. Pada lapisan primer
3 dan 4, yang menggunakan pasir zirkon
tipe b yang lebih halus (partikel berukuran
0,09 mm mendominasi 52 % berat),
ternyata dapat menurunkan nilai kekasaran
permukaan. Sedangkan pada lapisan primer
5, meskipun menggunakan pasir zirkon tipe
c yang kasar (partikel berukuran 0.16 mm
mendominasi 46% berat), tetapi bila
dipadukan dengan penggunaan tepung
zirkon tipe 2 yang halus (partikel berukuran
20 µm sebanyak 5 % volume), ternyata
dapat menurunkan kekasaran permukaan
produk cor.
Adanya sedikit perbedaan kadar
molybdenum (Mo) dari tepung dan pasir
zirkon
tidak
memperlihatkan adanya
pengaruh pada kemampuan menahan
panas lapisan primer cetakan keramik untuk
mencegah terjadinya cacat penetrasi logam.
Penggunaan pasir zirkon yang kasar
akan menghasilkan permukaan produk cor
yang kasar. Sebaliknya penggunaan pasir
zirkon yang halus akan dapat menghasilkan
permukaan produk cor yang halus pula.
Tetapi penggunaan pasir zirkon yang kasar
dengan memadukan tepung zirkon yang
halus akan dapat menghasilkan permukaan
produk cor yang halus. Rongga-rongga
diantara pasir zirkon yang berdekatan pada
permukaan lapisan primer akan terisi oleh
tepung zirkon yang halus, sehingga
menghasilkan permukaan cetakan keramik
yang halus dan permukaan produk cor yang
halus pula. Mekanisme ini juga akan
meningkatkan densitas permukaan lapisan
primer 5 sehingga meningkatkan ketahanan
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panas cetakan keramik dan mencegah
cacat penetrasi logam.
KESIMPULAN
Kombinasi penggunaan tepung zirkon
lokal (MF-506) dan pasir zirkon impor
(Iwatani/Australia)
belum
dapat
menghasilkan produk cor yang bebas cacat
penetrasi logam. Modifikasi lapisan primer,
yaitu penggunaan lumpur primer sebagai
lapisan primer pertama dan lumpur primer
yang ditaburi pasir zirkon sebagai lapisan
primer kedua, dapat menurunkan cacat
penetrasi logam. Dengan penggunaan
produk lokal tepung zirkon MC-301 dan
pasir zirkon ZrO2-655 yang merupakan hasil
perbaikan tepung zirkon MF-506 dan pasir
zirkon MF-8012, yang keduanya memiliki
distribusi ukuran partikel yang merata dapat
menghilangkan cacat penetrasi logam.
Meskipun pasir zirkon ZrO2-655 lebih kasar,
tetapi dengan kombinasi pemakaian tepung
zirkon
MC-301
yang
halus,
dapat
menghasilkan lapisan primer cetakan
keramik yang halus sehingga produk cor
memiliki permukaan yang halus pula.
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THE MATERIALS TOUGHNESS API 5L X60 ON HEAT INPUT
WITH SHIELDED METAL ARC WELDING PROCESS
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ABSTRACT
This research was conducted to obtain the optimum process parameters so that it can be used in the field.
Welding process parameters determine the quality of a weld because it will affect the strength and toughness of
the weld results. The welding parameters will generate heat input will affect the weld metal, the heat and the local
influence of the base metal. By variation of the heat input and the expected strength and toughness of the weld
results still meet the standards so that the field can be quality assured production. SMAW welding process used
the API 5L X60 pipe material with 620 mm diameter 12.7mm thick. The results do non destructive testing (visual
test, test magnetic particle, ultrasonic testing and radiographic testing) and destructive testing (tensile test, the
macro test, hardness test, bending test and nick break and charpy impact test). From the results of tests carried
out showed that the high heat input resulted in greater dilution that produces weld metal wider area compared to
the low heat input. Results of impact test at a temperature of -10 ° C is still eligible is above 35 Joules, hardness
test results are still eligible namely still below 250 HV for the weld root area and below 275 HV weld surface, as
well as for the bending test results and nick break still qualify test. The results of tensile testing of weld metal and
welded joints still qualify above the minimum tensile strength of the material API 5L X60 so it has the toughness
and good weldability under conditions of low and high heat input.
Keywords: Toughness API 5L X60, heat input, weldability

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan parameter proses yang optimum sehingga dapat digunakan
dilapangan. Parameter proses pengelasan sangat menentukan kualitas dari hasil pengelasan karena akan
mempengaruhi kekuatan dan ketangguhan dari hasil lasan. Parameter pengelasan tersebut akan menghasilkan
masukan panas yang akan berdampak pada logam las, daerah pengaruh panas dan logam induk. Dengan
variasi masukan panas yang rendah dan yang tinggi diharapkan kekuatan dan ketangguhan hasil lasan masih
memenuhi standar sehingga proses produksi dilapangan dapat dijamin kualitasnya. Proses pengelasan yang
digunakan SMAW dengan material pipa API 5L X60 diameter 620 mm tebal 12,7 mm. Hasil pengelasan
dilakukan pengujian tidak merusak (uji visual, uji maknetik partikel, uji ultrasonik dan uji radiografi) dan pengujian
merusak (uji tarik, uji makro, uji kekerasan, uji tekuk dan nick break serta uji impak charpy). Dari hasil pengujian
yang dilakukan menunjukkan bahwa masukan panas tinggi menghasilkan dilusi yang lebih besar yang
menghasilkan daerah logam lasnya lebih lebar dibandingkan dengan yang masukan panas rendah. Hasil uji
o
impak pada temperatur -10 C masih memenuhi syarat yaitu di atas 35 Joule, hasil uji kekerasan masih
memenuhi syarat yaitu masih di bawah 250 HV untuk daerah akar las dan di bawah 275 HV dipermukaan las,
demikian juga untuk hasil uji tekuk dan nick break masih memenuhi syarat uji. Hasil uji tarik logam las dan
sambungan las masih memenuhi syarat di atas kekuatan tarik minimum sehingga material API 5L X60 ini
memiliki ketangguhan dan mampu las yang baik pada kondisi masukan panas rendah maupun tinggi.
Kata kunci: Ketangguhan API 5L X60, masukan panas, mampu las

PENDAHULUAN
Pengelasan
adalah
proses
penyambungan logam menjadi satu akibat
panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan

dan penambahan logam pengisi. Energi
yang diperlukan pada proses pengelasan
dihasilkan dari sumber energi dari luar.
Proses
pengelasan
dan
penyambungan sangat penting dalam
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pengembangan
produk
dan
hampir
digunakan
disetiap
proses
produksi.
Namun,
proses
ini
kadang
kala
menimbulkan biaya yang lebih besar dalam
proses
produksinya dan menimbulkan
kesulitan yang lebih besar dalam proses
produksinya tidak seperti yang diharapkan.
Ada beberapa alasan yang menjadi
penyebabnya, yaitu: pertama proses
pengelasan dan penyambungan yang
beragam, baik dari segi variasi proses
(seperti menyolder, mematri, pengelasan
busur dan pengelasan tahanan) dan
membutuhkan disiplin ilmu yang memadai
untuk memecahkan permasalahannya dan
bahkan
seorang
engineer
dengan
pengalaman yang luas dan pelatihan yang
mendalam diperlukan untuk menerapkan
secara efektif untuk berbagai proses. Kedua
kesulitan pada proses pengelasan dan
penyambungan biasanya terjadi pada
proses manufaktur, nilai relatif bagian yang
dihilangkan sangat tinggi. Ketiga persentase
kegagalan produk sangat besar terjadi pada
sambungan karena letak tegangan itu.2
Kepekaan baja terhadap retak lasan
dapat diperkirakan secara kasar dengan
menggunakan nilai kesetaraan karbon
(Carbon Equivalent) persamaan 1. Jika nilai
Carbon Equivalen (CE) ≤ 0,45% maka baja
dikatakan mampu dilas tanpa menggunakan
tindakan pencegahan khusus, seperti
pemanasan awal, pemanasan akhir atau
menggunakan elekroda hydrogen rendah.
Rumus nilai Carbon Equivalen berdasarkan
International Institute of Welding (IIW) dan
standar DNV-OS-F101, Submarine Pipeline
Syatems, August 2012 bahwa nilai CE
adalah sebagai berikut:

..1

....2
Dimana: Pcm = Critical Material Parameter
C (Carbon), Si (Silikon), Mn (Manganum), Cu
(Cuprum),
Ni
(Nikel),
Cr
(Cromium),
Mo
(Molibdenum), V (Vanadium), B (Barium).

Pengelasan
adalah
proses
penyambungan antara dua bagian logam
atau lebih yang melibatkan pencairan logam
dan atau tanpa penekanan akibat adanya
energi panas yang diberikan sehingga
terbentuk sambungan yang kontinyu. Panas
yang
terjadi
mengakibatkan
logam
disekitarnya mengalami siklus termal yang
relatif cepat sehinggga terjadi fonomena
metalurgi yang kompleks, deformasi dan
tegangan-tegangan termal.
Siklus termal pada daerah lasan dapat
dibagi atas tiga bagian utama yaitu daerah
logam las (WM, Weld Metal), daerah
terpengaruh panas (HAZ, Heat Affected
Zone), dan logam induk (BM, Base Metal).
Pada bagian logam las weld metal
terjadi proses pencairan kemudian proses
pembekuan (solidifikasi). Perubahan fasa
cair ke padat untuk logam-logam yang
berfasa tungggal dan perubahan fasa padat
ke fasa padat yang lain untuk logam berfasa
majemuk seperti logam paduan, setiap
transformasi fasa senantiasa diiringi dengan
perubahan
volume
(ΔV)
yang
mengakibatkan
terjadinya
penyusutan
(shrinkage) dan distorsi. Struktur mikro yang
terjadi pada daerah weld metal yaitu
kolumnar, seperti terlihat pada Gambar 1.
Jika konfigurasi bentuk dan ukuran butir
hasil dari proses lasan yaitu columnar dan
equaxial atau adanya fonomena metalurgi
yang lain seperti segregasi maka kekuatan
logam akan turun.
...1

Dimana: CE = Carbon Equivalen
C (Carbon), Mn (Manganum), Cr (Cromium),
Mo (Molibdenum), V (Vanadium), Ni (Nikel),
Cu (Cuprum).

Sedangkan untuk nilai sensitivitas
retak atau derajat keretakan material
(Critical Material Parameter, Pcm) nilai
sensitivitas retak untuk pipa baja (pipe steel)
Pcm ≤ 0,15% sesuai persamaan 2. Rumus
nilai sensitivitas retak (Pcm) berdasarkan
persamaan 2.
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Gambar 1. Struktur mikro daerah logam las,
HAZ dan logam induk2
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Pada bagian yang dipengaruhi panas
HAZ (Heat Affected Zone) karakteristik yang
terjadi adalah pencairan logam induk
sehinggga terjadi pencampuran dengan
logam las, fonomena metalurgi yang terjadi
adalah proses pemaduan. Di daerah HAZ
juga terjadi proses perubahan fasa dari satu
fasa padat ke fasa padat lainnya disertai
dengan perubahan volume.
Di derah HAZ akibat gradien
temperatur mampu mengubah: 1. Struktur
mikro dalam aspek bentuk dan ukuran,
terjadi pembesaran butir (Grain Growth) dan
rekristalisasi. 2. Struktur mikro dalam aspek
fasa terjadi transformasi fasa.
3. Terjadi
konfigurasi tegangan dalam (internal
stress). Di daerah HAZ ukuran butir
berkaitan erat dengan sifat mekanik logam,
jika butir halus memiliki kekuatan yang
tinggi, sedangkan butir yang besar
mempunyai
kekuatan
yang
rendah.
Sehingga logam yang digunakan untuk
logam las harus 15% lebih tinggi dari logam
induk.
Pada daerah yang dipengaruhi panas
yaitu pada logam induk (base metal)
fonometa metalurgi yang terjadi adalah
proses perlakuan panas. Struktur mikro di
daerah base metal dan perubahan struktur
mikro disekitar logam las.
Penomena di atas sangat dipengaruhi
oleh masukan panas (heat input) dengan
parameter pengelasan yang digunakan
sangat berpengaruh pada sturktur logam
las, persamaan 3 di bawah ini digunakan
untuk menghitung masukan panas yang
hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.
.....3
Dimana: H = masukan panas, J, V = voltase, V
I = arus listrik, A,
S = kecepatan pengelasan, mm/menit

METODE
Dalam
penelitian
ini
dilakukan
serangkaian percobaan pengelasan dan
pengujian
yang
diperlukan
untuk
menghasilkan data dan analisa yang urutan
prosesnya seperti pada Gambar 2. Skema
Penelitian.

Gambar 2. Skema penelitian
Pada
penelitian
ini
dilakukan
serangkaian percobaan pengelasan dengan
menggunakan
proses
las
elektroda
terbungkus (shielded metal arc welding,
SMAW) yang mana masukan panas dipilih
yang terendah dan tertinggi dengan variasi
kecepatan pengelasan dan parameter
proses lainnya seperti arus dan voltase
sehingga didapatkan jangkauan masukan
panas yang besar antara yang rendah
dengan yang tinggi sehingga memudahkan
aplikasi dilapangan, polaritas listrik yang
digunakan DC positif dan arah pengelasan
turun, parameter proses dapat dilihat pada
Tabel 1. Kawat las yang digunakan adalah
kawat las dengan standar AWS E 7010-P1
untuk lasan pertama dan kedua sedangkan
kawat las untuk lasan berikutnya sampai
selesai menggunakan kawat las AWS E
8010-G dengan proses pengelasan vertikal
turun.
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Tabel 1. Parameter proses pengelasan

Spesimen uji yang digunakan material
pipa baja karbon dengan grade API 5L X60
PSL
2
dengan
kondisi
material
Thermomechanical Rolled dengan diamater
luar 508 mm dan tebal 12,7 mm, spesifikasi
material dari mill certificate untuk pipa
tersebut seperti pada Tabel 2. Pipa tersebut
difabrikasi dengan proses pengelasan busur
rendam dengan sambungan memanjang
(longitudinal submerged arc welding, LSAW
pipe) dan pipa berikutnya difabrikasi dengan
proses pengelasan tahanan (electric
resistant welding, ERW pipe). Desain dan
dimensi sambungan berbentuk kampuh V
(V groove) seperti pada Gambar 3 huruf a
sedangkan urutan dan jumlah lasan seperti
pada Gambar 3 huruf b.
Tabel 2. Spesifikasi Material API 5L X60
PSL 2

Proses penyetelan sambungan pipa
menggunakan internal clamp seperti pada
Gambar 4 dan internal clamp tersebut
dilepas setelah pengelasan kedua (hot
pass) selesai dilakukan.

Gambar 3. Desain dan dimensi sambungan
las
46
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pengujian visual, pengujian ultrasonik,
pengujian maknetik partikel dan pengujian
radiografi. Setelah hasil pengelasan lulus uji
tidak
merusak
dilanjutkan
pengujian
merusak.

Gambar 4. Internal clamp
Sebelum
dilakukan
proses
pengelasan
material
pipa
dilakukan
pemanasan awal minimum 100 oC dengan
menggunakan nyala api gas LPG seperti
pada Gambar 5. Sedangkan untuk menjaga
temperatur disetiap lapisan berikutnya
temperatur dijaga dengan melakukan
pemanasan
antar
lapisan
(interpass
o
temperature) maksimum 300 C dan setelah
proses pengelasan selesai dilakukan
pemanasan pasca las pada temperatur
o
maksimum 300
C dan dilakukan
pendinginan dengan media air.

Gambar 6. Hasil percoban pengelasan
Prosedur pengujian dan pengambilan
sampel uji sesuai dengan standar Det
Norske Veritas AS, DNV-OS-F101 2012,
Submarine Pipeline Systems. Setelah
pengelasan selesai dilakukan, pengujian
tidak merusak dilakukan setelah 24 jam
sejak spesimen uji selesai dilas. Pengujian
tidak merusak dimulai dengan pengujian
visual, pengujian maknetik partikel dan
pengujian ultrasonik kemudian diteruskan
dengan pengujian radiografi, setelah hasil
uji lulus pengujian tidak merusak dilanjutkan
dengan pengujian merusak. Adapun jenis
dan posisi pengambilan sampel uji merusak
seperti terlihat pada Gambar 7. Jumlah
spesimen uji dan jenis pengujian untuk
setiap spesimen sesuai dengan standar
seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Jenis dan jumlah spesimen uji yang
dilakukan

Gambar 5. Pemanasan awal
Pengujian tidak merusak dilakukan
setelah 24 jam setelah proses pengelasan
selesai seperti pada Gambar 6, yaitu

Khusus untuk pengujian impak
menggunakan metoda Charpy dilakukan
pada temperatur pengujian -10 oC dan
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pengambilan spesimen uji dilakukan pada
daerah logam las, daerah pengaruh panas
(heat affected zone, HAZ), daerah HAZ
ditambah 2 mm dan daerah HAZ ditambah
5 mm ke arah logam induk seperti pada
Gambar 8 dan setiap titik uji dibuat
spesimen uji sebanyak 3 buah dan
dilakukan pada sisi kiri dan kanan logam
lasan.

Gambar 9. Posisi pengambilan titik uji
kekerasan
Pengujian Nickbreak dilakukan pada
logam las dengan acuan standar API 1104,
Welding of Pipelines and Related Facilities,
2010.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 7. Posis pengambilan sampel uji

Gambar 8. Posis pengambilan sampel uji
impak
Selanjutnya
untuk
pengujian
kekerasan dilakukan pada spesimen uji
seperti
pada
Gambar
9
dengan
menggunakan metoda uji kekerasan
Vickers.
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Dari hasil percobaan yang telah
dilakukan, spesimen hasil pengelasan
dilakukan pengujian tidak merusak minimum
24 jam setelah proses pengelasan selesai.
Spesimen tersebut lulus dari semua
pengujian
visual,
maknetik
partikel,
ultrasonik
dan
radiografi.
Kemudian
spesimen hasil pengelasan dilanjutkan
dengan pengujian merusak.
Dari hasil pengujian makro dengan
pembesaran
10
kali
menunjukkan
sambungan logam las berfusi dengan baik
dan tidak menunjukkan adanya cacat baik di
logam las, daerah
terpengaruh panas
maupun di logam induknya. Hasil uji makro
baik yang masukan panas rendah maupun
masukan panas tinggi tidak menunjukkan
adanya cacat pada sambungan lasan
seperti terlihat pada Gambar 10 struktur
makro logam lasan.
Pada masukan panas yang tinggi
lebar daerah fusi atau logam las sedikit
lebih besar dibandingkan dengan yang
masukan panasnya rendah hal ini
disebabkan oleh panas yang diterima logam
las lebih tinggi sehingga daerah yang
mencair semakin lebar.
Dari data hasil uji impak sedikit sekali
perbedaan nilai impak antara spesimen
yang menggunakan masukan panas tinggi
dengan masukan panas rendah baik pada
posisi jam 3 maupun pada posisi jam 6
seperti terlihat pada Gambar 11, tetapi nilai
impak pada logam las lebih rendah
dibandingkan dengan daerah terpengaruh
panas dan logam induk hal ini disebabkan
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karena struktur logam lasan lebih kasar dan
terjadinya
pertumbuhan
butir
yang
menyebabkan turunnya nilai impak pada
daerah tersebut. Secara keseluruhan nilai
impak pada hasil pengelasan material ini
masih masuk dan memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh standar yaitu minimum
kekerasan individu 35 Joule dan kekerasan
rata-rata minimum 42 Joule pada setiap titik
uji.

pengisi yang digunakan dalam pengelasan
yang sifat mekaniknya lebih tinggi
dibandingkan dengan logam induk dan
secara keseluruhan daerah logam lasan
dan daerah terpengaruh panas masih
memenuhi persyaratan standar kekerasan
yaitu kekerasan maksimum di daerah akar
lasan dan daerah tengah seperti terlihat
pada Gambar 12 maksimum 250 HV dan
kekerasan
bagian
atas
logam
las
maksimum 275 HV dan semua hasil uji
kekerasan baik yang masukan panas tinggi
maupun rendah memenuhi persyaratan
standar yaitu di bawah 250 HV untuk
daerah akar las dan bagian tengah las dan
di bawah 275 HV untuk kekerasan untuk
bagian atas logam las.

Gambar 10 . Struktur makro logam lasan

Gambar 11 . Hasil uji impak logam lasan
Distribusi hasil uji kekerasan pada
material yang masukan panas tinggi dengan
material yang masukan panas rendah baik
pada posisi jam 6 maupun jam 12 memiliki
nilai kekerasan terendah pada daerah
terpengaruh panas, sedangkan pada
daerah sedikit lebih tinggi dibandingkan
daerah
terpengaruh
panas
hal
ini
disebabkan adanya pengaruh dari logam

Gambar 12 . Distribusi hasil uji kekerasan
logam las
Sedangkan data hasil pengujian tarik
seperti pada Tabel 4, menunjukkan hasil uji
tarik sambungan lasan baik yang masukan
panas rendah maupun tinggi masih
memenuhi persyaratan yang mana hasil uji
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tarik sambungan las lebih besar dari kuat
tarik logam induknya yaitu 520 N/mm2.
Sedangkang untuk uji tarik logam las
kekuatan luluh terendah hasil uji sebesar
496 N/mm2 di atas kekuatan luluh logam
induk 412 N/mm2 ditambah 80 N/mm2 (492
N/mm2). Untuk perpanjangan minimum
perpanjangan hasil uji tidak kurang dari 18
% baik yang masukan panas rendah
maupun masukan panas tinggi.
Tabel 4. Hasil uji kekuatan tarik

Dari hasil pengujian tekuk dan nick
break hasil pengelasan baik masukan
panas rendah maupun tinggi memenuhi
persyaratan dan memenuhi standar yang
dipersyaratkan, hasil uji dapat dilihat pada
Gambar 13.

Gambar 13 . Hasil uji tekuk dan nick break
50

Dari Gambar 13 di atas hasil uji tekuk
tidak menunjukkan adanya cacat terbuka
yang melebihi 3 mm sehingga hasil uji tekuk
logam lasan memenuhi standar yang
dipersyaratkan sedangkan hasil uji nick
break juga tidak menunjukan adanya gas
yang terjebak yang melebihi 1,6 mm dan
inklusi terak yang melebihi 3 mm sehingga
hasil uji nick break ini memenuhi
persyaratan standar.
Dari beberapa hasil pengujian di atas
material API 5L X60 memiliki mampu las
yang baik pada masukan panas rendah dan
masukan panas tinggi sehingga dapat
dibuatkan prosedur pengelasan yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam proses
penyambungan pipa tersebut dilapangan
sesuai dengan acuan standar DNV-OSF101, Submarine Pipe line Systems, August
2010.
KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
masukan
panas
yang
tinggi
akan
mempengaruhi besarnya dilusi logam las
sehingga daerah difusi logam las akan lebih
lebar dibandingkan dengan masukan panas
rendah. Ketangguhan material API 5L X60
masih memenuhi persyaratan baik pada
masukan panas rendah maupun masukan
panas tinggi hal ini ditunjukkan dengan nilai
impak pada temperatur -10 oC masih di atas
35 Joule dan distribusi kekerasan pada
material ini masih memenuhi persyaratan
yaitu masih di bawah 250 HV di daerah akar
las dan 275 HV di daerah permukaan logam
las. Keuletan material ini masih memenuhi
persyaratan baik pada masukan panas
tinggi maupun masukan panas rendah
seperti yang ditunjukkan dari hasil uji tekuk
dan nick break. Kekuatan tarik sambungan
las dan kekuatan tarik logam las memenuhi
persyaratan baik yang masukan panas
rendah maupun masukan panas tinggi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa material
API 5L X60 memiliki ketangguhan dan
mampu las yang baik pada masukan panas
rendah maupun tinggi.
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STRATEGI OPTIMISASI TOLERANSI GEOMETRIS UNTUK
KOMPONEN CYLINDER HEAD COVER PADA PENELITIAN DAN
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COMPONENTS
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Jl. Sangkuriang No.12, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
e-mail: shinta_va@yahoo.com
diajukan: 03/02/2014, direvisi: 28/03/2014, disetujui:14/04/2014
ABSTRACT
Before the manufacturing process, the design process was carried out include all things that affect the process of
manufacturing, measurement, assembly and functioning of components. The design phase covers a process of
collecting data and information, geometry and material data acquisition, virtual3-dimensional modeling, structural
analysis and simulation of manufacturing, and production of shop drawings. The shop drawings are produced
after going through the series of analysis, such as the validation process of structural analysis and simulation of
manufacturing, manufacturability analysis, measurable, assembly / interchangeability. Geometry Dimensioning
and Tolerance(GD &T) is an international engineering drawing system that offers a practical method for
determining3-D design dimensions and tolerances on engineering drawings, based on the graphic language
universally accepted, as published in national and international standards. With this principle, ambiguous
information of the image can be eliminated to the maximum by manufacturability, measurable,
assembly/interchangeability, and functioning of the components. This paper discusses the geometric tolerance
optimization strategy between the cylinder head cover to the cylinder head in the form of assembly ability
between the pattern and pinholes.
Keywords: GD&T Interchangeability, ,Geometry Tolerance Optimization

ABSTRAK
Sebelum dilakukan proses manufaktur dilakukan proses desain yang meliputi semua hal yang mempengaruhi
proses pembuatan, pengukuran,perakitan dan keberfungsian dari komponen. Dalam tahapan proses desain,
dilakukan proses pengumpulan data dan informasi data geometri dan material, pembuatan model virtual 3
dimensi, analisa keterbuatan, keterukuran, keberfungsian, analisa struktur dan simulasi manufaktur, dan
produksi gambar kerja. Dalam membuat gambar kerja, setelah melalui proses validasi dari analisa struktur dan
simulasi manufaktur, dilakukan analisa keterbuatan, keterukuran, keterakitan/ketertukaran. Geometry
Dimensioning and tolerancing (GD&T)adalah sistemgambarteknikinternasionalyang menawarkanmetode
praktisuntuk menentukandimensidesain3-D dan toleransipadagambar teknik, berdasarkan padabahasa
grafisditerima secara universal, seperti dimuatdalam standarnasionaldaninternasional.Dengan prinsip ini,
keambiguan informasi dari gambar dapat dieliminir secara maksimal demi keterbuatan, keterukuran, keterakitan /
ketertukaran, dan keberfungsian dari komponen. Tulisan ini membahas strategi optimasi toleransi geometrik
antara cylinder head cover dengan cylinder head yang berupa keterakitan antar pola lubang dan pin.
Kata Kunci: GD&T, Ketertukaran, Optimisasi Toleransi Geometri

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara dengan
wilayah dan jumlah penduduk yang
besar.Wilayah kita terdiri atas daratan dan
lautan yang dihuni oleh ratusan juta
penduduk.Wilayah yang luas ini menjadi

potensi kekayaan yang luar biasa bagi
negara dan masyarakat, sehingga harus
ada
pemanfaatan
yang
baik
bagi
pemenuhan kebutuhan manusia yang
tinggal
didalamnya.Dengan
jumlah
penduduk yang besar, eksplorasi dan
pemanfaatan kekayaan yang ada tidak
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mungkin dilakukan secara tradisional,
sehingga
harus
dilakukan
secara
progresif.Hal ini disebabkan oleh tuntutan
pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat
dan butuh inovasi agar sesuai dengan
perkembangan jaman. Kebutuhan yang
mencakup kebutuhan pokok dan kebutuhan
lainnya harus dapat dipenuhi dengan
berbagai cara, baik yang masih tradisional
maupun telah menggunakan bantuan
teknologi yang baik.
Dalam
pemenuhan
kebutuhan
penduduk yang banyak ini diperlukan
teknologi yang mampu membuat produk
secara massal.Salah satu fokus kegiatan
penelitian dan pengembangan di Balai
Besar Logam dan Mesin adalah pada
penelitian dan pembuatan komponen motor
bakar. Motor bakar adalah mesin atau
pesawat yang menggunakanenergi termal
untuk melakukan kerja mekanik yaitu
dengan cara mengubahenergi kimia dari
bahan bakar menjadi energi panas dan
menggunakan energy tersebut menjadi
kerja mekanik (gerak).Kebutuhan motor
bakar sebagai penggerak mula sangat
dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
Pengembangan dari motor bakar dapat
dipergunakan komponen utama dalam
menggerakkan kendaraan bermotor, kapal
laut, alat industri, kebutuhan rumah tangga,
penggerak pompa, industri listrik, dan
sebagainya.
Permasalahan dalam pengembangan
motor bakar di Indonesia adalah kurangnya
penguasaan
teknologi
desain
untuk
produksi
masal,
sehingga
sehingga
komponen yang dibuat tidak memiliki
mampu tukar. Sehingga komponen yang
dibuat hanya bisa dipasang pada satu
sistem tetapi belum tentu dapat dirakit
dengan komponen yang lain. Untuk itu,
penguasaan teknologi produksi masal
menjadi tujuan utama dari kegiatan
penelitian dan pengembangan ini. Melalui
penguasaan teknik desain produksi masal
yang menjamin keterbuatan, keterukuran,
keterakitan/ ketertukaran, keberfungsian
dari komponen, dan teknologi proses
manufaktur, diharapkan ketergantungan
terhadap teknologi asing dapat dikurangi
secara bertahap.
Dalam pelaksanaannya, penelitian
dan pengembangan dilakukan secara
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bertahap
dan
disesuaikan
dengan
kemampuan
sumber
daya
yang
ada.Penelitian dan pengembangan ini
dilakukan pada salah satu komponen motor
bakar, yaitu cylinder head coversebagai
studi kasus. Tujuan dari penelitian dan
pengembangan ini adalah membuat prototip
produksi massal dari komponen cylinder
head cover. Tulisan ini akan membahas
salah satu tahapan dalam penelitian dan
pengembangan ini yaitu optimasi toleransi
geometrik dari cylinder head cover. Tujuan
dari tahapan optimasi toleransi geometrik ini
adalah untuk memperoleh data geometrik
perpasangan antara cylinder head cover
dengan cylinder head yang berupa
keterakitan antar pola lubang dan pin.
Sebelum dilakukan proses manufaktur
dilakukan desain proses yang meliputi
semua hal yang mempengaruhi proses
manufaktur, perakitan dan keberfungsian
dari komponen seperti geometri, material,
parameter dalam proses manufaktur dan
lain lain. Dalam tahapan desain, dilakukan
proses pengumpulan data dan informasi,
pengambilan data geometri dan material,
pembuatan model virtual 3 dimensi, analisa
struktur dan simulasi manufaktur, dan
produksi gambar kerja. Dalam membuat
gambar kerja, setelah melalui proses
validasi dari analisa struktur dan simulasi
manufaktur, dilakukan analisa keterbuatan,
keterukuran, keterakitan/ketertukaran dan
keberfungsian dari komponen cylinder head
cover. Hasil dari analisa ini menjadi bank
data yang dipergunakan desainer dalam
membuat / memproduksi gambar kerja
(shop drawing) yang berprinsip pada
pembuatan dimensi dan toleransi secara
geometrik (geometry dimensioning
and
tolerancing / GD&T). Dengan prinsip ini,
keambiguan informasi dari gambar dapat
dieliminir
secara
maksimal
demi
keterbuatan,
keterukuran,
keterakitan/
ketertukaran, dan keberfungsian dari
komponen. Dalam membuat gambar kerja,
desainer ingin gambar kerja yang ia buat
dapat dikerjakan pada suatu tahapan
manufaktur, misalnya proses permesinan.
Hasil dari proses permesinan ini
diharapkan dapat dirakit dengan nyaman
pada pasangannya. Namun karena gambar
yang ia buat itu mengandung informasi yang
berakibat multi tafsir, sehingga produk yang
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dihasilkan dari suatu proses manufaktur
tidak sesuai yang diharapkan desainer
tersebut. Dampak lanjutannya adalah
keberfungsian dari produk yang dihasilkan
menjadi besar variabilitasnya .Hal ini sangat
tidak diinginkan oleh desainer.Ia ingin
jangkauan varibel yang diijinkan adalah
terkendali pada jangkauan tertentu.
Berdasarkan data dan informasi
yang
berhasil
dikumpulkan
oleh
timpenelitian dan pengembangan BBLM

pada industri lokal di Indonesia, sebagian
besar gambar kerja yang dibuat berpotensi
multi tafsir yang tinggi. Hal ini disebabkan
oleh belum dipelajari dan diterapkannya
pembuatan gambar kerja dengan prinsip
GD&T, baik itu didunia industri lokal
maupun sebagian besar perguruan tinggi
teknik di Indonesia.Berikut adalah beberapa
contoh gambar kerja yang umumnya
diterapkan pada industri lokal, sekolah
kejuruan, dan perguruan tinggi di Indonesia.

Gambar 1. Contoh pembuatan gambar kerja dengan metode dimensi linear dantoleransi
batas.
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Gambar 1 merupakan gambar kerja
dari produk flens (flange). Disini, desainer
menginginkan gambar ini dibuat pada
proses permesinan, kemudian diukur, dan
akhirnya dirakit (assembling). Setelah
dibuat,
kemungkinan
produk
yang
dihasilkan adalah Gambar 1.a hingga 1.g.
Dari sisi proses inspeksi geometri, semua
produk itu dapat diterima, karena dari hasil
ukurnya masih dalam batas toleransi yang
diijinkan. Namun dari sisi proses perakitan,
produk itu tidak diinginkan oleh desainer.
Hal ini dikarenakan pada saat silinder dari
flens ini dipasangkan pada pasangan

silinder yang lain, tepi badan flens itu terlihat
tidak rapih. Gambar garis putus-putus
merupakan produk riil dari hasil permesinan,
sedangkan gambar garis kontinyu adalah
produk yang ingin dihasilkan pada proses
pembuatan. Kemudian dari cara pandang
desainer yang lain dalam membuat gambar
adalah seperti pada Gambar 2. Mirip yang
terjadi pada Gambar 1, Gambar 2 masih
berpotensi multi tafsir. Antara desainer,
operator mesin, inspektor, dan proses
perakitan masih dalam cara pandang yang
tidak sama. Sehingga produk yang
dihasilkan masih belum memuaskan
desainer.

Gambar 2. Contoh pembuatan gambar kerja dengan metode dimensi linear dan geometris serta
toleransi batas geometris.

56

Strategi Optimisasi Toleransi Geometris... (Pujiyanto, dkk)

Untuk
mengatasi
hal
tersebut,
diperlukan gambar yang benar-benar
dipahami secara sama antara desainer,
operator mesin, inspektor, dan proses
perakitan, seperti pada Gambar 3. Dengan
metode dimensi linear (plus / minus),
daerah penerimaan dari variabel yang
dihasilkan dari proses permesinan berupa
bidang persegi. Padahal dengan metode
geometris, daerah penerimaan berupa
lingkaran
seperti
digambarkan
pada

Gambar 4. Artinya, ada potensi optimasi
daerah penerimaan yang dihasilkan.
Awalnya produk yang dihasilkan pada
produk yang mengacu pada strategi dimensi
linear tidak diterima oleh inspektor, padahal
produk itu sebagian masih dapat dirakit.
Dengan kasus ini perlu ada strategi yang
mampu mewadahi kasus ini, yaitu strategi
membuat gambar kerja dengan prinsip
GD&T.

Gambar 3 Contoh pembuatan gambar kerja dengan
metode dimensigeometris dantoleransi
batas secara utuh
METODE
Dalam penelitian ini cylinder head
cover dipilih sebagai contoh kasus optimasi
toleransi geometrik yang kemudian akan
dianalisa keterakitannya dengan komponen
cylinder head. Hipotesis utama adalah
bahwa strategi dimensi dan toleransi
geometris jauh lebih unggul dalam
menjelaskan maksud dari desain, serta
memungkinkan daerah penerimaan terbesar
dari toleransi. Definisi geometris hanya
dapat memiliki satu interpretasi teknis yang
jelas. Jika ada lebih dari satu interpretasi
persyaratan teknis, dapat menyebabkan
masalah tidak hanyadi tingkat desain, tetapi
juga melalui manufaktur dan kualitas.
Masalah ini tidak hanya menambah

Gambar 4.Perbandingan zona
toleransi plus/ minus
dibandingkan dengan
diametral

kebingungan dalam sebuah organisasi,
tetapi juga buruk mempengaruhi pemasok
dan basis pelanggan. Walaupun begitu,
pemanfaatan dimensi geometris dan
toleransi tidak akan selalu membuat jelas
gambar, karena apabila bahasa tidak
digunakan
dengan
benar
dapat
disalahpahami dan dapat mencerminkan
maksud desain yang kurang sesuai.
Dalam tulisan ini akan membahas
pemberian toleransi geometri pada fitur-fitur
yang berpasangan antara prosuk cylinder
head cover dengan cylinder head dan
mensimulasikan posisi pin dari cylinder
head dan lubang pada cylinder head cover
sehingga dapat dianalisa keterakitannya.
Pemberian toleransi pada fitur-fitur produk
cylinder head cover dilakukan dengan
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berbagi pendekatan seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, yaitu meliputi:
1. Strategi dimensi dan toleransi linear.
2. Strategi
toleransi
pada
kondisi
regardless feature size (RFS).
3. Strategi toleransi Geometric pada
kondisi material maksimum/ MMC.
4. Strategi optimasi toleransi.
Cylinder head cover dan cylinder
head memilki bidang yang saling bertemu
dimana bidang pada cylinder head cover
memiliki empat lubang dan bidang pada
cylinder head memiliki empat pin. Maksud
dari desain (design intent) dari dua bidang
ini adalah
dalam ukuran dan lokasi
toleransi yang akan memungkinkan mereka
untuk cocok bersama-sama, dengan kondisi
terburuk tidak ada yang lebih ketat dari
"line-to-line" fit. Dengan kata lain,hubungan
antara lubang dengan ke tepi luar dari pin
sangat penting.
HASIL DAN PEMBAHASAN

head (garis warna biru) pada toleransi
maksimum maka dapat dipastikan bahwa
benda ini tidak dapat dirakit, karena garis
biru berada diatas (berpotongan) dengan
garis warna merah. Daerah jangkauan
penerimaan dari kedua komponen ini jauh
dibawah toleransi maksimum/minimum. Ini
artinya bahwa, tidak semua hasil inspeksi
geometri yang dilakukan inspektor dengan
spesifikasi baik selalu akan dapat dipasang
pada komponen pasangannya.
Dengan cara simulasi secara sketsa
(menggunakan program aplikasi CAD /
Computerized Aided Design), dengan
penggambaran pada skala 1 : 1 (satu
berbanding satu) pada kemungkinan
ditemukannya
sampel
produk
pada
berbagai kondisi diterima (dinyatakan
diterima oleh inspektor), daerah geometri
yang yang dapat dipasangkan (dirakit)
terangkum pada Gambar 7.
Gambar 7 menunjukkan kondisi
daerah keterterimaan perpasangan antara
kedua perpasangan komponen tersebut.

Strategi dimensi dan toleransi linear
Gambar
5
menunjukkan
cara
penyajian
gambar
kerja
dengan
memberikan toleransi secara linier. Strategi
semacam ini secara umum dipergunakan
pada dunia industri lokal, sekolah kejuruan,
dan bahkan perguruan tinggi. Jika
diperhatikan
sekilas,
tidak
terlihat
kejanggalan yang ada dengan cara
pemberian dimensi dan toleransi secara
linier ini. Untuk melihat akibat dari tata cara
pemberian dimensi dan toleransi secara
linier, setidaknya dapat dilakukan simulasi
dengan membuat sketsa. Gambar 6
menunjukkan sketsa worst case dari strategi
dimensi dan toleransi linear. Kita dapat
mengambil simulasi pada kondisi paling
ekstrim yaitu kondisi terburuk (worst case)
dengan
mengambil
nilai
toleransi
maksimum pada salah satu komponen dan
minimum pada komponen yang lain. Dalam
simulasi
ini,
cylinder
head
cover
disimulasikan dalam kondisi toleransi
minimum sedangkan gauge cylinder head
dalam kondisi toleransi maksimum.
Dari Gambar 6 terlihat bahwa pada
kondisi toleransi ukuran cylinder head cover
(garis warna merah) pada kondisi toleransi
minimum berpasangan dengan cylinder
58

Gambar 5. Gambar cylinder head cover
(kiri) dan simulator gauge
cylinder head (kanan) dengan
pencantuman dimensi dan
toleransi secara linier.
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B
A

Posisi A

Posisi B

Gambar 6.a. Kondisi terpasang 2 komponen pada komponen cylinder head cover pada
kondisi toleransi minimum berpasangan dengan simulator gauge cylinder head
pada kondisi toleransi maksimum. b. Pembesaran kondisi lubang sebelah kiri. c.
Pembesaran kondisi lubang sebelah kanan
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I.D.
Lokasi
lubang yang
diijinkan

O.D.

0.24
Lokasi pin /
poros yang
diijinkan
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0
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13.90

13.75
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Gambar 7.Grafik Toleransi tumpukan (toleransi linear)
Strategi geometri toleransi ukuran fitur
(regardless feature size/RFS).
Gambar 8 menunjukkan cara
penyajian
gambar
kerja
dengan
memberikan toleransi ukuran fitur /RFS.
Dibandingkan dengan kasus pertama,
kasus yang kedua ini memiliki toleransi
ukuran nominal yang sama, tetapi pada
cara penyajian gambar secara linier
menggunakan
toleransi
plus
minus
sedangkan pada cara RFS menggunakan
ukuran dasar. Nilai toleransi linear posisi
dari lubang± 0.5diganti dengan
,
yang
maksudnya
Lubanglubang14mm(atau
13.5mmpin)
harusdiposisikandalam
toleransisilindersebesar
0.1mm,
terlepasdariukuran fiturmereka dalam batas
bawah ataupun batas atas, dalam
hubungandengan
datum
primer
A,datumsekunderB, dan datumtersier C.
Dengan cara yang sama dengan
gambar 7, dengan mengubah diameter
lubang pada ukuran nominal (diameter 14
mm) dan diameter pin / poros pada ukuran
nominal (diameter 13.5 mm), daerah
keterteriamaan
secara
mampu
rakit
ditunjukkan pada gambar 9.
60

Gambar 8. Gambar cylinder head cover
(kiri) dan simulator gauge cylinder
head (kanan) dengan
pencantuman dimensi dan
toleransi ukuran fitur (regardless
feature size/ RFS).
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Lokasi
lubang yang
diijinkan

I.D.

O.D.

0.24
Lokasi pin /
poros yang
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0
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13.75
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13.40

VC
Gambar 9.Grafik Toleransitumpukan(posisi pada RFS)
Strategi toleransigeometric pada kondisi
material maksimum / MMC
Gambar 10 menunjukkan semua
toleransi identik dengan Gambar 8. Satusatunya perbedaan adalah dari fitur kondisi
ukuran dicatat dalam fitur bingkai kontrol
berubah
menjadi
kondisi
material
maksimum (huruf M pada kotak toleransi).
Lubang-lubang 14 mm (atau 13.5mm pin)
yang diposisikan dalam toleransi silinder
sebesar 0.1mm, pada kondisi material
maksimum (MMC), dalam hubungan
dengan datum utama A, datum sekunder B,
dan datum tersier C. Apabila ukuran fitur
tidak dalam kondisi material maksimum,
maka toleransinya diberikan tambahan
sesuai perbedaannya dengan kondisi
material maksimum (toleransi bonus).
Dengan cara simulasi yang sama
dengan dengan Gambar 7, dengan
mengubah ukuran posisi pada ukuran
dasarnya (ditunjukkan dengan ukuran
didalam kotak), daerah keterteriamaan
secara mampu rakit ditunjukkan pada
gambar 10.Tabel 1 menunjukkan toleransi
yang didapatkan sebagai fitur ukuran pada
pergeseran MMC.

Gambar 10. Gambar cylinder head cover
(kiri) dan simulator gauge
cylinder head (kanan)dengan
pencantuman dimensi dan
toleransi kondisi material
maksimum (MMC).
Tabel 1. Toleransi bonus yang didapatkan
sebagai fitur ukuran pada
pergeseran dari MMC
Ukuran Fitur
Pergeseran
Toleransi
(displacement) posisi yang
dari MMC
diijinkan
13.90
0.00
0.13
13.95
0.05
0.17
14.00
0.10
0.215
14.05
0.15
0.255
14.10
0.20
0.30
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0.30

Lokasi
Lubang yang
diijinkann

0.24

O.D.

Lokasi pin /
poros yang
diijinkan

I.D.

Lokasi Lubang
yang diijinkan

0.12

n
14.10

13.90

13.75

13.60
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VC
Gambar 11. Grafik toleransitumpukan(posisi
diMMC)
0
Strategi toleransi
pengoptimalankondisi
material maksimum
Strategi toleransi ini merupakan
perpanjangan dari konsep yang ditunjukkan
pada Gambar 11 yang memungkinkan
bonus toleransi untuk toleransi lokasional
yang bisa diperoleh sebagai fitur berangkat
dari kondisi material maksimum. Dengan
cara yang sama, fungsi bagian ini
memungkinkan fleksibilitas untuk juga
menambahkan toleransi ke arah ukuran.
Dalam hal ini, ketika toleransi kurang
lokasional digunakan, toleransi yang lebih
tersedia untuk ukuran. Frame fitur kontrol
sekarang berbunyi sebagai berikut: Lubanglubang 14 mm (atau 13.5mm pin) harus
diposisikan dalam toleransi silinder"0" (nol)
pada kondisi material maksimum dalam
hubungan datum primer A, datum sekunder
B, dan datum tersier Cprimer.
Dengan cara simulasi yang sama
dengan Gambar 7., dengan mengganti
ukuran lubang pada 13.80 mm dan pin /
poros pada 13.70 mm, posisi lubang tetap
pada nominal ukurannya maka daerah
penerimaan yang dapat dipasangkan /
dirakit seperti ditunjukkan pada Gambar 13.
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Gambar 12.Gambar cylinder head cover
(kiri) dan simulator gauge
cylinder head (kanan) dengan
optimasi tolerancing.
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I.D.
Lokasi
Lubang
yang
diijinkan

O.D.
Lokasi
pin /
poros
yang
diijinkan

0.30
0.12
0.24
0.12

0.12
0
15.10

13.90

14.75

13.60

13.40

VC
Gambar 13. Kondisi terpasang dengan optimasi toleransi
KESIMPULAN
Gambar kerja yang umumnya
diterapkan pada industri lokal, sekolah
kejuruan, dan perguruan tinggi di Indonesia
adalah strategi linear yang berpotensi
menimbulkan multi tafsir sehingga produk
yang dihasilkan dari suatu proses
manufaktur tidak sesuai yang diharapkan
desainer tersebut. Dampak lanjutannya
adalah keberfungsian dari produk yang
dihasilkan menjadi besar variabilitasnya.Hal
ini sangat tidak diinginkan oleh desainer.Ia
ingin jangkauan varibel yang diijinkan
adalah
terkendali
pada
jangkauan
tertentu.Strategi optimasi geometri dari
kondisi material maksimum ini dianggap
optimum untuk karena dengan metode ini,
daerah penerimaan dari varian produk yang
dihasilkan menjadi lebih lebar dibandingkan
dengan cara membuat dimensi secara
linear. Walaupun begitu, toleransi posisi 0
hasil optimasi akan menyulitkan pembuatan
gauge dalam proses produksi sehingga
metode strategi geometri dalam kondisi
material maksimum dianggap lebih sesuai
karena dapat mengakomodir keinginan
desainer dan dari sisi manufakturing
dikarenakan produk yang dihasilkan akan
memiliki keterakitan yang tinggi dikarenakan
adanya daerah penerimaan yang luas untuk
produk pada kondisi material maksimum.
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ABSTRACT
This article is a study from the results of some researches that have been done in biogas purification. Biogas
contains some impurities gases such as H2S, CO2, NH3, and H2O, in which not removed can caused influence
burning and disadvantages to human and environment. Biogas purification researches that have been done
purposed to purify only one or some impurities gases, so this study stands to give recommend in integrated
biogas purification research. Purification process designe in series that can be done is integration process of
condensation and adsorption by activated carbon and zeolite, so that all of the impurities gases can be removed
and remains high purity of CH4 in biogas as biomethane renewable energy resource.
Keywords: integration, adsorption, activated carbon-zeolite, biogas, biomethane

ABSTRAK
Artikel ini merupakan suatu kajian dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memurnikan biogas.
Kandungn dalam biogas terdapat gas-gas pengotor seperti H2S, CO2, NH3, dan H2O yang apabila tidak
dihilangkan dapat mempengaruhi pada proses pembakaran dan menimbulkan kerugian manusia dan
lingkungan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai pemurnian biogas hanya bertujuan untuk
menghilangkan satu atau beberapa komponen gas pengotor secara parsial saja, maka dilakukan kajian ini agar
dapat dilakukan penelitian pemurnian biogas secara terintegrasi untuk menghilangkan komponen gas pengotor
secara menyeluruh sehingga diperoleh CH4 dengan kemurnian tinggi. Tahapan proses pemurnian yang
dirancangadalah proses kondensasi yang terintegrasi dengan proses adsorpsi menggunakan adsorben karbon
aktif dan zeolit, sehingga dihasilkan gas CH4 dengan kemurnian tinggi sebagai biomethane sumber energi
terbarukan.
Kata kunci: integrasi, adsorpsi, karbon aktif-zeolit, biogas, biomethane

PENDAHULUAN
Biogas merupakan salah satu sumber
energi terbarukan yang berasal dari bahan
organik yang didegradasi secara anaerobik
oleh bakteri dalam lingkungan bebas
oksigen (Soerawidjaja, 2006).Komponen
utama dari biogas yaitu metana (CH4, 5470%-vol) dan karbondioksida (CO2, 20-45%vol). Selain itu, terdapat gas lain yang
jumlahnya relatif kecil, yaitu hidrogen sulfida
(H2S), amonia (NH3), hidrogen (H2), nitrogen
(N2), dan uap air (H2O). Biogas mulai
dikenal di Indonesia tahun 1980-an, tetapi
pemanfaatannya baru mulai digunakan di

awal tahun 1990 dalam skala kecil untuk
keperluan rumah tangga. Padahal ada
manfaat lain dari biogas apabila dikelola
dengan baik, antara lain untuk lampu
penerangan, bahan bakar mesin gas (gas
engine) untuk pembangkit listrik,ataupun
penyediaan energi untuk keperluan lainnya.
Saat ini, biogas sudah mulai dikembangkan
dan dimanfaatkan oleh beberapa industri
sebagai bahan bakar alternatif pengganti
bahan bakar minyak (Kwartiningsih, 2007).
Selain berpotensi tinggi, pemanfaatan
energi biogas memiliki banyak keuntungan
antara lain : mengurangi efek terjadinya gas
rumah kaca (GRK), mengurangi bau tidak
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sedap, mencegah penyebaran penyakit,
menghasilkan
panas
dan
daya
(mekanis/listrik), serta memperoleh hasil
samping berupa pupuk padat dan
cair(Hozairi dkk, 2012). Arsana (2005)
menyebutkan
bahwa
kegiatan
yang
berpotensi sebagai sumber biogas antara
lain rumah potong hewan, tempat
pemrosesan
akhir
(TPA),
industri
peternakan, industri makanan (tahu, tempe,
susu, restoran), sampah organik pasar,
limbah domestik/tinja, pengolahan limbah
industri, dan sebagainya.
Komposisi
senyawa
gas
yang
terkandung dalam biogas berbeda-beda,
tergantung dari bahan baku pembuatannya.
beban organik yang masuk dalam digester,
waktu
dan
temperatur
dekomposisi
anaerobik. Komposisi kandungan senyawa
gas dalam biogas yang dihasilkan dari
proses perombakan zat organik secara
anaerob mengandung metana (CH4)
sebesar 53,45-56,89%, karbondioksida
(CO2) 31,48-34,10%, hidrogen sulfida (H2S)
6,04-10,69%, amonia (NH3) 0,001-0,003%,
karbon monoksida (CO) 0,0027-0,0030%,
kadar air 2,17-3,37%, dan gas lainnya 0,801,00% (Hasil Analisis Laboratorium BBTPPI,
2010). Dari data tersebut, tampak jelas
bahwa biogas adalah gas-gas campuran
dengan kandungan tertinggi adalah gas
metana
(CH4),
sehingga
dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi
alternatif. Nilai kalori biogas berkisar antara
500-700 BTU/ft3 atau 4.500-6.300 kcal/m3
atau 17.900-25.000 kj/m3 (Polprasert, 2007).
Energi yang terkandung dalam biogas
tergantung dari konsentrasi metana (CH4).
Semakin tinggi kandungan metana maka
semakin besar kandungan energi (nilai
kalor) pada biogas, dan sebaliknya semakin
kecil kandungan metana akan semakin kecil
nilai kalornya. Sebagai pembanding, gas
alam (LNG) yang merupakan campuran
metana, propana, dan butana nilai kalornya
37.300 kJ/m3 (1.000 BTU/ft3).
Kualitas biogas yang masih belum
optimal
tersebut
dapat
ditingkatkan
denganmenghilangkan gas-gas impurities,
seperti
hidrogensulfida (H2S), amonia
(NH3), kandungan uap air (H2O), dan karbon
dioksida (CO2). Gas-gas impurities ini selain
akan
mengganggudalam
proses
pembakaran, juga menurunkan nilai kalori
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dan akan menghasilkan gas-gas beracun,
korosif serta berbau yang berbahaya bagi
lingkungan.
Hidrogen
sulfida(H2S)
merupakan gasberacun dan berbau,serta
menyebabkan
korosi.Apabila
biogas
mengandung senyawa ini, maka akan
menyebabkan
sifat
gas
berbahaya,
konsentrasi yang diijinkan diudara ambien
maksimal 0,03 ppm (Imamkhasani, 1998).
Bila gas dibakar maka hidrogen sulfidaakan
lebih berbahaya karena akan membentuk
senyawa baru bersama-sama oksigen, yaitu
sulfur dioksida/sulfur trioksida (SO2/SO3),
senyawa ini lebih beracun dan berbahaya
bagi lingkungan. Pada saat yang sama akan
terbentuk sulphur acid (H2SO3) yang
merupakan suatu senyawa yang lebih
korosif.
Selanjutnya
juga
dilakukan
penghilangan kandungan karbon dioksida
(CO2)
yang
memiliki
tujuan
untuk
meningkatkan kualitas, sehingga gas dapat
digunakan untuk bahan bakar kendaraan.
Kandungan air (H2O) dalam biogas akan
menurunkan titik penyalaan biogas (api
menjadi
sering
mati)
serta
dapat
menimbulkan
korosi
pada
peralatan
pembakar.
Pemurnian biogas dari berbagai
kandungan gas pengotor yang merugikan
dapat dilakukan dengan berbagai teknik,
antara lain adsorpsi pada padatan, absorpsi
ke dalam cairan, permeabel melalui
membran, konversi kimia ke senyawa kimia
yang lain, dan kondensasi. Empat jenis
teknologi
pemurnian
terakhir
dapat
menghasilkan secondary waste yang
menyebabkan pencemaran lingkungan.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan
untuk memurnikan biogas hanyadengan
menghilangkan salah satu atau beberapa
gas pengotor secara parsial saja, sehingga
hasil
yang
diperoleh
belum
bisa
mendapatkan
gas
metana
dengan
kemurnian tinggi. Untuk itu, diperlukan
proses
pemurnian
biogas
secara
menyeluruh agar tercapai gas metana
dengan konsentrasi tinggi (biomethane).
Biomethane merupakan sumber energi
terbarukan yang berbasis biogas dengan
kandungan gas metana tinggi (> 95%)
dengan impurities rendah.
Kajian ini dilakukan dengan tujuan
mengembangkan
konsep
memperoleh
sumber energi terbarukan berbasis biogas
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dengan
kemurnian
(biomethane).

metana

tinggi

METODE
Metode yang digunakan dalam kajian
ini adalah studi pustaka terhadap hasil
penelitian yang telah dilakukan, khususnya
mengenai pemurnian biogas, kemudian
dilakukan evaluasi terhadap hasil penelitian
tersebut, untuk selanjutnya dibuat inovasi
konsep penelitian pemurnian biogas secara
terintegrasi
untuk
mencapai
produk
biomethane.

f.

g.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
dari
penelitian-penelitian
mengenai pemurnian biogas dengan
berbagai teknik adalah sebagai berikut.
a. Kwartiningsih (2007) memurnikan biogas
dari H2S dengan menggunakan limbah
pembubutan logam menjadi Fe-EDTA 0,2
M sebagai absorben dengan efisiensi
penyisihan mencapai 99%.
b. Negara dkk (2012) menggunakan limbah
logam
sebagai
adsorben
untuk
menyisihkan H2S dengan efisiensi
penyisihan mencapai 93,59%.
c. Aditya dkk (2012) melakukan pemurnian
biogas dari gas H2S dengan absorben
yang digunakan adalah NaOH, CuSO4,
dan
Fe2(SO4)3
dengan
efisiensi
penyisihan H2S tertinggi dari masingmasing absorben sebesar 96,32%,
87,19%, dan 78,05%. Namun, tidak
disarankan penggunaan NaOH dan
CuSO4 dalam skala besar, karena tidak
dapat diregenerasi.
d. Alwathan dkk (2013) memurnikan biogas
dari hasil pengolahan limbah cair rumah
sakit dengan menggunakan karbon aktif
dalam berbagai ukuran dan waktu
pengaliran, dengan hasil terbaik adalah
adsorben berukuran 14 mesh dapat
menyerap 368,65 mg H2S dalam waktu
90 menit.
e. Fischer (2010) menggunakan teknologi
biofilter untuk mereduksi kandungan H2S.
Biofilter yang diinokulasikan lumpur aktif
dapat mereduksi kandungan H2S lebih
baik daripada yang tidak diinokulasi
lumpur aktif. Biofilter dengan inokulasi
lumpur aktif dapat mereduksi H2S hingga

h.

i.

j.

k.

l.

98,9%,
sedangkan
biofilter
tanpa
inokulasi lumpur aktif hanya mampu
mereduksi H2S sebesar 31-56%.
Ofori-Boateng
dan
Kwofie
(2009)
melakukan penelitian pemurnian biogas
dari CO2 dengan menggunakan metode
water scrubbing. Sebanyak 93% CO2
mampu direduksi dari biogas.
Mara (2012) memurnikan biogas dari
CO2 dengan menggunakan larutan NaOH
yang kemudian dilihat daya yang
dihasilkan oleh larutan NaOH. Semakin
tinggi kandungan CO2 yang dapat
direduksi, semakin besar daya yang
dihasilkan. Didapatkan CO2 paling
banyak disisihkan dengan larutan NaOH
2,5 N, dengan daya yang dihasilkan
sebesar 108,5 watt.
Vijay et al (2006) melakukan pemurnian
biogas dariCO2dengan menggunakan
packed bed scrubber dengan efisiensi
penyisihan mencapai 95%.
Widyastuti dkk (2013) memurnikan
biogas dari CO2dengan menggunakan
karbon aktif dari cangkang sawit yang
dibandingkan dengan karbon aktif
komersial.Peningkatan
kadar
CH4sebesar 7% dan penurunan kadar
CO2 sebesar 6,1% dengan menggunakan
karbon aktif dari cangkang kelapa
sawit,sedangkan karbon aktif komersial
meningkatkan kadar CH4 sebesar 11,5%
dan menurunkan kadar CO2 sebesar
12,9%.
Apriyanti (2012) melakukan penelitian
pemurnian biogas dari CO2 dengan
menggunakan zeolit.Zeolit zeochem 4A
dapat
mengadsorpsi
CO2sebanyak
18,70%, yang dipengaruhi oleh jenis,
ukuran, partikel, ukuran pori, jumlah
zeolit, serta bentuk dan ukuran kolom.
Hamidi dkk (2011) menyisihkan H2S dan
CO2 dari biogas dengan menggunakan
zeolit.Zeolit yang tidak dilakukan aktivasi
tidak menunjukkan penurunan kadar
CO2, sedangkan zeolit yang diaktivasi
dengan larutan KOH dapat menurunkan
kandungan CO2 dan H2S.
Listyowati dkk (2012) menggunakan
zeolit alam untuk memurnikan biogas dari
CO2 dan H2S. CO2danH2Syang disisihkan
maksimal
sebesar
87,041%
dan
64,977%. Kandungan CH4 dalam biogas
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meningkat sebesar
dimurnikan.

37,375%

setelah

Dari hasil kajian penelitian-penelitian
di atas, diketahui bahwa pemurnian biogas
dilakukan hanya secara parsial, misalnya
pemurnian biogas dari H2S saja, CO2 saja,
atau CO2 dan H2S saja. Padahal
diketahuibahwa dalam biogas terkandung
berbagai macam impurities(gas pengotor)
antara lain CO2, H2S, NH3, dan H2O yang
dapat menyebabkan kerugian, baik pada
manusia maupun lingkungan, apabila tidak
dihilangkan
terlebih
dahulu
sebelum
digunakan sebagai bahan bakar.
Penelitian
mengenai
pemurnian
biogas yang telah dilakukan, menggunakan
metode adsorpsi, absorpsi, biologis, dan
scrubber. Efisiensi yang dicapai dari proses
pemurnian menggunakan metode-metode
tersebut baik, kemurnian CH4yang dicapai
juga tinggi, akan tetapi metode-metode
tersebut belum dapat menghilangkan
semua komponen gas pengotor yang ada
dalam biogas. Dari hasil penelitianpenelitian tersebut diketahui pula bahwa
karbon aktif memiliki daya adsorpsi yang
baik untuk menyisihkan H2S, sedangkan
dalam
menyisihkan
CO2,
efisiensi

Biogas
(CH4, CO2, H2S,
NH3& H2O)

Kondensasi

H2O

penyisihannya kecil.Sebaliknya, zeolit baik
dalam menyisihkan CO2, tetapi dalam
menyisihkan H2S kurang baik. Sehingga,
untuk dapat menyisihkan CO2 dan H2S
dengan efisiensi yang tinggi, diperlukan
adsorpsi
secara
terintegrasi
dengan
menggabungkan karbon aktif dan zeolit
dalam satu proses. Dalam hasil penelitian
tersebut, belum ada yang membahas
penghilangan gas impurities NH3 dalam
biogas.Dari sifat karakteristiknya, gas NH3
ini dapat teradsorpsi oleh karbon aktif,
sehingga
penghilangannya
sudah
terintegrasi
dengan
gas-gas
lainnya
menggunakan
adsorben
karbon
aktif.Kemudian, adanya uap air yang
terkandung dalam biogas akan menurunkan
nilai kalori dan menyebabkan matinya api
dalam proses pembakaran, serta bersifat
korosif pada alat-alat pembakar, sehingga
juga perlu untuk dihilangkan. Penghilangan
uap air dapat dilakukan dengan proses
kondensasi atau dengan menggunakan
molecular sieves. Dengan serangkaian
proses pemurnian ini, diharapkan akan
dihasilkan CH4 dengan tingkat kemurnian
yang tinggi dalam biogas. Tahapan proses
secara
terintegrasi
untuk
mencapai
biomethane dapat dilihat pada gambar 1.

Regenerasi
karbon aktif

Regenerasi
zeolit

Adsorpsi
karbon aktif

Adsorpsi
zeolit

H2S & NH3

GasCH4
murni
(biomethane)

CO2

Gambar 1. Diagram alir proses pemurnian biogas yang terintegrasi
Perlu diuraikan dalam tulisan ini,
alasan pemilihan metode pemurnian seperti
tersebut di atas. Gas H2S, NH3, dan
CO2dapat dimurnikan melalui metode
adsorpsi karena metode ini lebih ramah
lingkungan. Sedangkan, metode-metode
yang lain seperti penggunaan absorben
seperti NaOH dan CuSO4kurang sesuai
karena tidak dapat diregenerasi sehingga
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menimbulkan secondary waste yang harus
diolah agar tidak menyebabkan masalah
bagi
lingkungan,
sehingga
proses
pemurnian dengan absorpsi menjadi tidak
efisien.Kemudian, proses pemurnian secara
permeabel dengan menggunakan membran
memiliki angka efisiensi penyisihan tinggi,
tetapi karena masih sulitnya pengoperasian
dan membran untuk pemurnian gas yang
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masih jarang diproduksi menyebabkan
metode ini belum menjadi pilihan untuk
diterapkan.
Alasan lain dalam pemilihan metode
adsorpsi adalah adsorben yang digunakan
dapat diregenerasi setelah mencapai
keadaan jenuh dalam kurun waktu tertentu
sehingga tidak menimbulkan masalah pada
lingkungan. Kejenuhan adsorben dapat
terindikasi apabila konsentrasi gas pengotor
pada input dan ouput proses adsorpsi tidak
berubah (tetap). Proses regenerasi dapat
diklasifikasikan menjadi 4 kategori yang
dapat dilakukan secara tersendiri maupun
dikombinasikan, yaitu (UOP, 2005) :
a. Thermal
swing,
dengan
cara
meningkatkan temperatur hingga 400600˚F (204-316˚C). Lapisan adsorben
dipanaskan secara langsung atau
dengan transfer panas melalui fluida
panas.
b. Pressure swing, menggunakan tekanan
yang lebih rendah atau vakum untuk
mendesorpsi adsorben.
c. Purge gas stripping, menggunakan gas
pembersihan
yang
tidak
dapat
teradsorpsi.
Gas
tersebut
dapat
mendesorpsi dengan mereduksi tekanan
parsial dari komponen yang teradsorpsi.
Semakin tinggi temperatur operasi dan
semakin rendah tekanan operasi, maka
semakin efisien proses stripping.
d. Displacement, menggunakan media
pembersihan yang dapat diserap
adsorben untuk menggantikan material
yang telah teradsorpsi. Semakin kuat
adsorpsi media pembersihan, semakin
sempurna pula proses desorpsi.
Dalam pemilihan proses regenerasi,
sebaiknya dipilih metode yang tidak
menghasilkan secondary waste, dalam hal
ini adalah dengan pemanasan pada suhu
tinggi (thermal swing) dalam waktu ± 3 jam.
Setelah
dilakukan
regenerasi,
maka
adsorben dapat digunakan kembali dalam
proses adsorpsi selanjutnya.
Selain gas-gas pengotor H2S, NH3,
dan CO2, dalam biogas terkandung uap air
yang harus dihilangkan. Penghilangan uap
air dilakukan dengan proses kondensasi
dan dilakukan sebelum proses adsorpsi
karenan akan mengganggu daya adsorpsi.
Biogas yang mengandung uap air dialirkan

melalui pipa spiral yang didinginkan dengan
air dalam shell/tangki, sehingga terjadi
transfer panas yang menyebabkan uap air
mengembun dan akandihasilkan gas kering.
Rangkaian proses ini diharapkan akan
menghasilkan gas CH4 dengan konsentrasi
tinggi (biomethane). Formula yang terkait
dengan proses adsorpsi dinyatakan dengan
hukum adsorpsi isotherm Langmuir dan
Freundlich sebagai berikut.
Model persamaan Langmuir
........................... (1)
di
mana
C
adalah
konsentrasi
kesetimbangan ion (mmol L-1) dan x/m
adalah jumlah ion teradsorpsi (mmol kg-1).
Konstanta b berhubungan dengan adsorpsi
maksimum (mmol kg-1) dan k berhubungan
dengan kekuatan ikatan adsorben (L mmol1
).
Model persamaan Freundlich
.................. (2)
di mana x/m adalah jumlah ion teradsorpsi
(mmol kg-1), C adalah konsentrasi ion dalam
kesetimbangan larutan (mmol L-1). k dan n
adalah konstanta isotherm Freundlich.
Dari persamaan Langmuir tersebut,
akan dicari nilai k dan b setelah didapatkan
data dari hasil penelitian eksperimental.
Sedangkan dengan persamaan Freundlich,
akan dicari nilai n dan log k setelah
didapatkan data dari hasil penelitian
eksperimental.Proses
adsorpsi
dikategorikan menjadi 2, yaitu adsorpsi
kimia dan adsorpsi fisika. Adsorpsi kimia
terkait dengan persamaan Langmuir,
sedangkan adsorpsi fisika terkait dengan
persamaan Freundlich.Dalam kajian ini,
adsorpsi yang digunakan untuk pemurnian
biogas
adalah
adsorpsi
fisika.
Molekul/adsorbat yang terserap dalam
proses adsorpsi fisika memiliki ikatan yang
sangat lemah, yang mana interaksi antar
molekul adsorbat dengan atom adsorben
hanya dikarenakan oleh gaya Van der
Waals (Kelleret al, 2005), sehingga adsorpsi
fisika bersifat reversible yang mudah untuk
dipisahkan kembali antara molekul yang
terserap dari adsorben. Dengan adanya
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sifat ini, apabila adsorben telah mencapai
titik jenuh dalam waktu tertentu, maka dapat
dilakukan regenerasi pada adsorben
sehingga adsorben dapat digunakan
kembali dalam proses adsorpsi.
Suzuki (1990) menyebutkan bahwa
semakin luas permukaan spesifik adsorben
maka kemampuan adsorpsi akan semakin
meningkat. Selain itu, Suryawan (2004)
menjelaskan bahwa karakteristik adsorben
yang dibutuhkan untuk adsorpsi yaitu :
a. Luas permukaan besar sehingga
kapasitas adsorpsi tinggi.
b. Memiliki aktivitas terhadap komponen
yang diadsorpsi.
c. Memiliki daya tahan yang baik.
d. Tidak ada perubahan volume yang
berarti selama peristiwa adsorpsi dan
desorpsi.
Berdasarkan karakteristik
biogas,
maka digunakan karbon aktif yang
berbentuk granular dengan diameter pori
sebesar 10-200 A˚. Hal ini sesuai dengan
Sembiring dan Sinaga (2003) yang
menyatakan bahwa karbon aktif dengan
bentuk granular digunakan pada fase gas
untuk pemurnian gas.Daya jerap karbon
aktif sangat besar, yaitu sebesar 25-1.000%
terhadap berat karbon aktif (Darmawan,
2008 dalam Prabarini dan Okayadnya,
2014).Selain
itu,
untuk
menentukan
kemampuan adsorpsi karbon aktif juga
harus dilihat dari metode aktivasi karbon
tersebut. Dengan metode aktivasi yang
berbeda, maka sifat adsorpsi dari karbon
aktif juga akan berbeda (Bansal dan Goyal,
2005). Ketika dilakukan aktivasi, akan
terbentuk gugus fungsi pada karbon aktif
yang menyebabkan karbon menjadi reaktif
secara kimiawi. Oksidasi permukaan karbon
aktif akan menghasilkan gugus hidroksil
karbonil, dan karboksilat yang memberikat
sifat amfoter pada karbon, sehingga karbon
dapat bersifat sebagai asam maupun basa
(Sudirjo, 2006). Karbon aktif sendiri
merupakan adsorben yang bersifat non
polar atau hidrofobik, sehingga tidak dapat
menghilangkan
molekul uap air dalam
biogas.
Menurut Smisek dan Cerny (1970),
ukuran diameter pori-pori karbon aktif
dibedakan menjadi 3, yaitu :
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a. Makropori, jari-jari 25 nm, volume pori
0,2-0,5 cm3/g, luas permukaan 0,5-2
m2/g, fungsi sebagai pintu masuk
adsorbat ke karbon aktif
b. Mesopori, jari-jari 1-25 nm, volume pori
0,02-0,05 cm3/g, luas permukaan 1-100
m2/g, fungsi sebagai sarana transportasi
c. Mikropori, jari-jari < 1 nm, volume pori
0,15-0,5 cm3/g, luas permukaan 1001.000 m2/g, fungsi sebagai adsorpsi

Gambar 2. Karbon aktif granular (Manocha,
2003)
Perbedaan
porositas
ini
yang
menentukan reaktivitas (daya adsorpsi) dari
karbon aktif.
Zeolit mempunyai rumus molekul
Mx/n.(AlO2)x.(SiO2)y.xH2O. Komposisi mineral
zeolit berdasarkan hasil analisa kuantitatif
dari difraksi sinar-X (XRD) diperoleh jenis
mineral mordenit (32,70%), klinoptilotit
(30,89%), mineral-mineral lainnya terdiri dari
mika, plagioklas dan kuarsa, sedangkan
hasil analisa kimia rata-rata kandungan
zeolit adalah sebagai berikut : SiO2 =
64,55%, Al2O=12,83, Fe2O3=1,38, CaO=
1,64, MgO= 0,71, K2O=2,81, Na2O= 0,33,
TiO2 = 0,22, dan hilang dibakar = 15,18%
(Arifin dan Harsodo, 1991), mempunyai nilai
KTK (kapasitas tukar kation) 52,00-67,00
meq/100g (sebelum aktifasi) dan 65,0084,00 meq/100g (setelah aktivasi) (Sariman
dkk, 1996 dalam Eddy, 2006).Daya reaktif
zeolit ditentukan oleh kandungan silikat dan
alumina.Selain itu, hilang bakar dan nilai
KTK juga menentukan daya adsorpsi dari
zeolit.Komposisi zeolit sintesis secara
umum berdasarkan Breck dan Flanigan
(1968) dalam Lutz (2014) adalah sebagai
berikut.

Kajian Penggunaan Karbon Aktif … (Nani Harihastuti, dkk)

NaA 2.0 SiO2 : 1 Al2O3 : 3.4 Na2O : 170 H2O
NaX 4.5 SiO2 : 1 Al2O3 : 6.3 Na2O : 280 H2O
NaY 9.0 SiO2 : 1 Al2O3 : 3.0 Na2O : 120 H2O

Dengan adanya kandungan Na dalam
zeolit, maka zeolit akan sangat mudah
menyerap gas CO2 yang bersifat asam
lemah, sehingga CO2 yang tidak teradsorp
oleh karbon aktif akan diserap oleh zeolit
yang akan meningkatkan kemurnian CH4
menjadi lebih tinggi.
KESIMPULAN
Proses pemurnian secara parsial tidak
akan menghilangkan semua gas pengotor
yang terkandung dalam biogas. Biogas
yang dimurnikan melalui proses terintegrasi
antara kondensasi dan adsorpsi dengan
menggunakan adsorben karbon aktif dan
zeolit akandapat menghasilkan gas CH4
dengan kemurnian tinggi (biomethane.).
Hasil pemurnian biogas tersebut, akan
didapatkan sumber energi terbarukan yang
ramah lingkungan.
SARAN
Hasil kajian ini perlu ditindaklanjuti
dalam penelitian pemurnian biogas secara
terintegrasi melalui proses kondensasi dan
adsorpsi dengan adsorben karbon aktif dan
zeolit
untuk
pembuktian
secara
eksperimental
dalam
menghasilkan
biomethane.
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PENENTUAN KONSENTRASI KOAGULAN DAN PH OPTIMUM
DALAM PENGOLAHAN AIR LIMBAH MENGGUNAKAN MODEL
JARINGAN SYARAF TIRUAN
DETERMINING THE OPTIMUM COAGULANT CONCENTRATION AND PH IN
WASTE WATER TREATMENT USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL
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ABSTRACT
Industrial growth in Indonesia not only causes positive impacts but also has a negative impact on the
environment. Environmental pollution is caused by improper waste management. In reducing the impact of
environmental pollution, enterprise uses chitosan as an alternative coagulant. From the obtained data, analysis is
required to determine the coagulant concentration and pH of waste water. The analysis uses Artificial Neural
Network (ANN), which is expected to provide a better model. ANN architecture used to conduct training is 2-9-1.
With that architecture, performance (indicated by MSE) generated by the model from the training process is
0.0000015, while MSE resulting from the validation process is 0.016731. The concentration of chitosan coagulant
recommended to obtain optimum results is greater than or equal to 500ppm. While the optimum pH value is
greater than or equal to 9.
Keywords: waste treatment, concentration of coagulant, optimum pH, turbidity, chitosan, artificial neural network

ABSTRAK
Pertumbuhan industri di Indonesia yang meningkat selain memberikan manfaat positif juga menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan perairan, tanah maupun udara. Pencemaran lingkungan tersebut salah
satunya diakibatkan oleh pengolahan limbah yang tidak tepat. Dalam mengurangi dampak pencemaran
lingkungan, perusahaan melakukan pengolahan dengan mencoba alternatif penggunaan koagulan kitosan. Dari
data yang diperoleh, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan kadar konsentrasi koagulan
dan pH limbah yang tepat untuk pengolahan tersebut. Dalam melakukan analisis digunakan Jaringan Syaraf
Tiruan(JST) yang diharapkan mampu memberikan model yang lebih baik. Arsitektur JST yang digunakan untuk
melakukan training adalah 2-9-1. Dengan arsitektur tersebut, performansi (ditunjukkan dengan MSE) yang
dihasilkan oleh model tersebut untuk proses training adalah 0,0000015, sedangkan MSE yang dihasilkan dari
proses validasi adalah 0,016731. Konsentrasi koagulan kitosan yang disarankan untuk mendapatkan hasil
optimum adalah menggunakan konsentrasi lebih besar atau sama dengan 500ppm. Sedangkan pH yang
memberikan nilai optimum disarankan menggunakan pH lebih besar atau sama dengan 9.
Kata Kunci: pengolahan limbah, konsentrasi koagulan, pH optimum, turbiditas, kitosan, jaringan syaraf tiruan

PENDAHULUAN
Pertumbuhan industri di Indonesia
didorong untuk mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Pertumbuhan tersebut diyakini
bagi semua pihak dapat memberikan
manfaat yang cukup besar bagi masyarakat
dan
negara.
Meskipun
demikian,
keberadaan industri yang semakin banyak
juga memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan perairan, tanah dan udara.

Salah satu dampak negatif yang
ditimbulkan oleh adanya berbagai industri
adalah pencemaran lingkungan yang
diakibatkan oleh pengolahan limbah yang
tidak tepat. Salah satu jenis limbah yang
banyak dihasilkan oleh industri adalah
limbah berbentuk cairan. Pemerintah,
khususnya Kementerian Lingkungan Hidup,
berupaya untuk mengurangi dampak limbah
industri dengan salah satunya menentukan
syarat standar baku limbah olahan industri.
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Standar tersebut tertuang dalam PerMen
Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 dan
dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1, salah satu
kriteria penting dalam standar mutu air hasil
olahan industri adalah zat padat terlarut
(TSS). Dalam memenuhi standar tersebut,
salah satu proses yang dilakukan pada
pengolahan limbah cair hasil produksi
adalah
dengan
melakukan
proses
koagulasi/flokulasi. Salah satu hal yang
perlu diperhatikan adalah penentuan zat
koagulan baik jenis dan kadar yang
digunakan. Penggunaan zat koagulan
berdasarkan pada jumlah dan kualitas air
yang akan diolah, kekeruhan, metode
penyaringan serta sistem pembuangan
lumpur endapan. Jenis koagulan antara lain
Alum (Aluminium Sulfat), Ferro Sulfat, dan
Poly Aluminium Chlorida (PAC).
Tabel 1 Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri
No.
Parameter
Satuan
Kadar
Maksimum
1
pH
6-9
2
TSS
mg/L
150
3
BOD
mg/L
50
4
COD
mg/L
100
5
Sulfida
mg/L
1
6
Amonia (NH3mg/L
20
N)
7
Fenol
mg/L
1
8
Minyak &
mg/L
15
Lemak
9
MBAS
mg/L
10
10
Kadmium
mg/L
0,1
11
Krom
mg/L
0,5
Heksavalen
(Cr6++)
12
Krom total (Cr)
mg/L
1
13
Tembaga (Cu)
mg/L
2
14
Timbal (Pb)
mg/L
1
15
Nikel (Ni)
mg/L
0,5
16
Seng (Zn)
mg/L
10
17
Kuantitas Air
0,8 L
Limbah
perdetik
Maksimum
per Ha
Lahan

Kitosan dapat digunakan sebagai
koagulan. Kitosan memiliki keunggulan
bersifat biokompatibel yang berarti sebagai
polimer alam tidak mempunyai efek
samping, tidak bercaun, dapat dicerna dan
mudah diuraikan oleh mikroba. Kitosan
dapat digunakan sebagai koagulan karena
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dapat mengikat lemak dan logam berat
pencemar. Gugus amina yang dimilikinya
terdiri dari unsur nitrogen (N) yang bersifat
sangat reaktif dan bersifat basa. Limbah cair
yang direaksikan dengan logam berat akan
berubah menjadi koloid dan menjadi flok.
Dengan keunggulan kitosan tersebut,
dilakukan uji coba penggunaan kitosan
sebagai koagulan dalam mengolah limbah
yang dihasilkan. Penggunaan tersebut
memerlukan analisis mengenai konsentrasi
koagulan kitosan dan pH limbah yang tepat
untuk dapat menghasilkan koagulasi yang
optimum.
Dalam mendapatkan nilai konsentrasi
koagulan dan pH tersebut, perusahaan
melakukan percobaan dalam bentuk jar-test
karena keterbatasan biaya dan waktu.
Terkait dengan permasalahan tersebut,
maka
diperlukan
analisis
tambahan
terhadap data percobaan yang diperoleh.
Analisis
tersebut
diperlukan
untuk
mengetahui konsentrasi koagulan dan pH
limbah yang memberikan hasil yang
optimum.
Dalam
melakukan
analisis
terhadap
data
percobaan
tersebut
digunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan
untuk mengetahui komposisi terbaik dari
konsentrasi koagulan kitosan dan pH limbah
untuk mendapatkan turdibiditas terbaik
dengan menggunakan Jaringan Syaraf
Tiruan (JST)/artificial neural network(ANN).
Berdasarkan permasalahan yang ada,
penelitian ini bertujuan untuk membangun
arsitektur model JST untuk memprediksi
tingkat konsentrasi koagulan kitosan dan pH
cairan limbah untuk mendapatkan turbiditas
terbaik. Pada penelitian ini juga dilakukan
perancangan dan implementasi perangkat
lunak untuk menerapkan arsitektur jaringan
JST yang telah ditentukan sebelumnya.
Setelah implementasi, dilakukan penentuan
konsentrasi koagulan kitosan dan pH cairan
limbah untuk mendapatkan turbiditas terbaik
dengan menggunakan JST
Jaringan
Syaraf
Tiruan
(JST)
merupakan salah satu bagian dari
pengembangan ilmu komputer dalam
bidang intelejensia komputasional dan
banyak diinspirasi oleh cara kerja otak
manusia (Hamida & Suprayogi, 2012).
Kemampuan untuk menangani banyak
variabel dalam bentuk yang kompleks
menyebabkan model JST dipakai untuk
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menyelesaikan
berbagai
masalah.
Berdasarkan
penelitian
yang
telah
dilakukan,
Nirmawaty
(2013)
mengemukakan bahwa JST memberikan
hasil yang baik untuk melakukan deteksi
kanker serviks pada citra hasil rekaman CTScan. Jaringan Syaraf Tiruan juga
digunakan dalam peramalan produksi BAN
GT3 (Fitrisia et al 2010), peramalan
penjualan mobil (Pakaja et al, 2012) dan
penentuan dosis tawas dalam pengolahan
air bersih (Narita et al 2009). JST juga
memberikan kinerja yang baik dalam
memperkirakan produksi tebu pada PTPN
IX (Kusuma et al 2011) dan pada penentuan
merk (Suhari, 2010).
Berbeda dengan penentuan dosis
koagulan dalam skala jar test, penentuan
dosis koagulan dengan JST menggunakan
model yang diharapkan dapat mendekati
kondisi sebenarnya dan dapat memberikan
hasil tanpa perlu menyiapkan percobaan.
Permatasari et al (2013) menggunakan
persamaan non linier dalam penentuan
dosis tawas. Narita et al (2009)
menggunakan JST untuk
Karakteristik ANN yang ditiru dari
jaringan syaraf biologis adalah kemampuan
belajar yang dimiliki manusia. Kemampuan
ini adalah faktor utama yang membedakan
sistem saraf tiruan dari aplikasi sistem pakar
(expert system). Sistem pakar diprogram
untuk membuat kesimpulan (inference)
berdasarkan data atau pengetahuan dari
lingkungan, sedangkan sistem saraf tiruan
dapat menyesuaikan bobot node sebagai
tanggapan atas input dan mungkin pada
output yang diinginkan.
Aplikasi JST dapat digunakan untuk
berbagai tujuan. Beberapa penggunaan JST
antara
lain
untuk
estimasi/prediksi
(aproksimasi
fungsi,
peramalan),
pengenalan pola (klasifikasi, diagnosis dan
analisis
diskriminan),
klustering
(pengelompokan
tanpa
adanya
pengetahuan sebelumnya), dan optimasi
(pencarian solusi terhadap model linier dan
non linier yang melibatkan variabel
kontinyu/diskrit)
Beberapa bentuk jaringan pada JST
terdiri dari yang paling sederhana hanya
berupa satu layer (single layer), lalu
meningkat lebih rumit menjadi layer
majemuk (multiple layer) dan dapat berupa

jaringan
dengan
lapisan
kompetitif
(competitive layer net). Kemampuan
jaringan tersebut berbeda-beda. Semakin
rumit suatu jaringan, maka persoalan yang
dapat diselesaikan menjadi lebih luas.
Jaringan
dengan
layer
kompetitif
diperuntukkan untuk pencarian pola secara
mandiri karena setiap neuron pada jaringan
tersebut
saling
berkompetisi
untuk
mendapatkan hak aktif. Struktur jaringan
yang umum digunakan adalah multilayer
dan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Jaringan Syaraf Tiruan
(Kusumadewi & Hartati, 2010)
Pada JST yang dibangun diperlukan
proses
pembelajaran
agar
dapat
menentukan bobot yang tepat pada setiap
neuron. Pembelajaran pada JST terdiri dari
dua macam yakni supervised learning
(pembelajaran terawasi) dan unsupervised
learning(pembelajaran tak terawasi).
Pada penelitian kali ini, proses
pembelajaran yang digunakan adalah
backpropagation yang merupakan salah
satu jenis supervised learning. Proses
pembelajaran sendiri diawali dari proses
feedforward, dan kemudian dilanjutkan pada
proses
backpropagation.
Setelah
proses backpropagation, akan dilakukan
pengecekan apakah nilai target error telah
dicapai, jika target error telah dicapai, maka
proses
pembelajaran
selesai,
yang
menghasilkan koreksi dari bobot jaringan.
Jika tidak maka akan kembali ke
proses feedforward. Hal ini akan terus
berlangsung
sampai
menemukan
nilai epoch maksimum.
Model jaringan syaraf tiruan memiliki
kelemahan yaitu kemungkinan adanya over
fitting. Overfitting terjadi bila penggunaan
data untuk training, testing dan validasi tidak
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sebanding (proportional). Hal ini dapat
dihindari dengan menggunakan k-fold
validasi silang.
Kelemahan berikutnya adalah sifat
jaringan syaraf tiruan berupa black box
thinking, yaitu hubungan antara variabel
input
dan
output
tidak
dijelaskan
penyebabnya. Sedangkan perbedaan pokok
antara jaringan syaraf dengan model regresi
adalah kemampuan jaringan syaraf tiruan
untuk menghitung bobot setiap data dalam
layar yang tersembunyi dan digunakan terus
pada layar selanjutnya untuk mendapatkan
output.Dalam melakukan proses validasi kfold dapat digunakan langkah-langkah yang
dapat dilihat pada Gambar 2.
Proses validasi k-fold dilakukan
sebagai berikut yakni (1) melakukan
pembagian data yang tersedia menjadi
bagian untuk training, validasi dan testing,
(2) memilih arsitektur dan parameter
training, (3) melakukan training model yang
dipilih menggunakan data yang sudah
ditentukan,
(4)
mengevaluasi
model
menggunakan data validasi, (5) mengulangi
langkah 2 s/d 4 dengan menggunakan
arsitektur dan parameter yang berbeda, (6)
memilih arsitektur terbaik dari proses
training
dan
validasi,
(7)
mengimplementasikan arsitektur jaringan
yang dipilih dengan data testing.
METODE
Bahan
Bahan/ data yang diperlukan pada
penelitian ini meliputi kadar konsentrasi
koagulan, pH air limbah dan turbiditas. Data
penelitian diperoleh dari Waste Water
Treatment Plant (WWTP) yang dimiliki oleh
PT XYZ. Selama ini penelitian yang
dilakukan masih dalam skala jar test.
Penelitian yang dilakukan berada di rentang
konsentrasi koagulan dari 250 ppm hingga
500 ppm. PH limbah diatur dari rentang 5
hingga 9. Dari percobaan yang dilakukan
diperoleh data pada Tabel 2. Data penelitian
tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut
menggunakan metode jaringan syaraf
tiruan.
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Tabel 2 Data Penelitian
Konsentrasi
koagulan (ppm)

pH

Turbiditas
(NTU)

250

5

35.4

250

6

20.5

250

7

21.5

250

8

10.2

250

9

7.04

300

5

38.6

300

6

19.2

300

7

18.3

300

8

17.4

300

9

8.73

350

5

38.7

350

6

20.6

350

7

21.8

350

8

18.8

350

9

3.88

400

5

40.9

400

6

18.8

400

7

19.6

400

8

10.86

400

9

9.52

450

5

14.1

450

6

20.9

450

7

19.6

450

8

8.64

450

9

3.42

500

5

13.8

500

6

17.7

500

7

24.5

500

8

18.9

500

9

2.42

Sumber: PT XYZ, 2013

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.
Langkah tersebut antara lain: studi pustaka,
pengumpulan data dari waste water
treatment plant (WWTP). Setelah data
terkumpul, dilakukan pengolahan data awal
sebelum kemudian dilakukan perancangan
model JST. Setelah model JST diketahui,
dilakukan implementasi dengan program
Matlab, dan diakhiri dengan simulasi yang
digunakan
untuk
menentukan
kadar
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konsentrasi koagulan dan pH optimum
dalam pengolahan limbah.

digunakan
untuk
melakukan training
merupakan 80% dari jumlah data yaitu 24
data, dan data yang digunakan validasi
sejumlah 6 data.
X1 konsentrasi
koagulan

turbiditas
X2 pH

……………….

Gambar 3. Pemodelan Penentuan
Konsentrasi Koagulan dan pH
pada Pengolahan Limbah
Xˆ i 

X i  Min(X i )
..............................(1)
Max(X i )  Min(X i )

Penentuan Arsitektur Jaringan Syaraf
Tiruan

Gambar 2. Kerangka Pemecahan Masalah
Dengan
menggunakan
data
percobaan yang terdiri dari 3 variabel yaitu
konsentrasi koagulan, pH limbah dan
turbiditas maka dibuat model jaringan syaraf
tiruan. Dua faktor yang menjadi input pada
jaringan adalah konsentrasi koagulan dan
pH limbah. Sebagai output dari jaringan
tersebut adalah turbiditas. Model tersebut
dapat dilihat pada Gambar 3.
Penjelasan dari kerangka pemecahan
masalah yang digunakan dalam penelitian
ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut.
Pembagian Data Training dan Validasi
Setelah data penelitian dinormalisai,
selanjutnya, data seluruh data variabel
dibagi menjadi dua yaitu data yang
digunakan untuk melakukan training JST
(data in-sample) data yang digunakan untuk
validasi (data out-sample). Data yang

Arsitektur yang dipilih untuk JST pada
penelitian ini merupakan arsitektur dengan 3
layer. Layer pertama merupakan layer input,
layer kedua merupakan hidden layer, dan
layer ketiga merupakan output layer.
Layer input memiliki neuron sebanyak
variabel input yaitu 2. Layer output memiliki
neuron sebanyak 1 yaitu variabel output.
Pada hidden layer, harus ditentukan jumlah
layer yang dapat memberikan performansi
terbaik pada jaringan.
Untuk menentukan jumlah neuron
pada hidden layer, dilakukan simulasi
dengan menggunakan jumlah neuron yang
bervariasi pada hidden layer yaitu 1 hingga
10. Hidden layer yang memiliki performansi
terbaik ditunjukkan dengan nilai MSE yang
paling baik.
Simulasi dengan Arsitektur JST terbaik
Arsitektur JST yang diperoleh pada
proses sebelumnya kemudian digunakan
untuk melakukan training dengan data
training yang telah ditentukan. Setelah
training dilakukan, data validasi kemudian
digunakan dalam jaringan tersebut. Setiap
pengolahan tersebut kemudian dicatat
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performansinya dengan ukuran MSE (Mean
Squared Error).

ke dalam persamaan 1. Hasil normalisasi
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Simulasi Penentuan Konsentrasi
Koagulan dan pH Optimum

Mencari Jumlah Neuron yang Tepat
untuk Hidden Layer

Setelah mendapatkan jaringan syaraf
tiruan
yang
dianggap
baik
untuk
memodelkan hubungan antara konsentrasi
koagulan, pH dan turbiditas setelah
pengolahan, maka dilakukan simulasi untuk
menentukan konsentrasi koagulan dan pH
optimum.
Simulasi
dilakukan
dengan
menyiapkan
data
yang
dirancang
sedemikian rupa untuk memungkinkan
tercakupnya
seluruh
kemungkinan
komposisi konsentrasi koagulan dan pH
pada rentang yang diinginkan.

Setelah normalisasi input, langkah
selanjutnya adalah mencari jumlah neuron
yang tepat untuk digunakan pada hidden
layer di jaringan JST. Caranya adalah
dengan mencoba satu persatu jaringan
dengan hidden layer 1 hingga hidden layer
ke 10. Pencarian tersebut menghasilkan
data pada Tabel 4.
Dari tabel tersebut diperoleh bahwa
jumlah neuron pada hidden layer yang
memberikan nilai MSE terkecil adalah 9
neuron. Berdasarkan hal tersebut maka
arsitektur yang digunakan untuk melakukan
training pada jaringan syaraf tiruan untuk
persoalan tersebut adalah 2-9-1.

Unnormalisasi Data Hasil Simulasi
Kombinasi konsentrasi dan pH
dianggap optimum apabila menghasilkan
nilai mendekati 0 pada simulai sebelumnya.
Akan tetapi data yang diperoleh merupakan
bukan data sebenarnya karena masih
dalam rentang normalisasi JST.
Untuk mendapatkan data sebenarnya
dilakukan unormalisasi dengan rumus
sebagai berikut:

Menggunakan JST untuk Data Validasi

X i  Xˆ i (Max(X i )  Min(X i ))  Min(X i ) ..........(2)

Melakukan Simulasi untuk
(III-1) Menentukan
Konsentrasi Koagulan dan pH Optimum

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan perangkat lunak Mathlab
yang menyediakan fasilitas modul Artificial
Neural Network.
Langkah pertama dalam pengolahan
data adalah dengan melakukan normalisasi
pada data yang dimiliki untuk mendapatkan
input yang memiliki rentang dari -1 hingga 1
sebagai syarat dari input pada jaringan
syaraf tiruan. Normalisasi ini diterapkan
untuk seluruh data baik konsentrasi
koagulan, pH limbah maupun turbiditas.
Normalisasi Data Penelitian
Normalisasi data dilakukan dengan
memasukkan data penelitian pada Tabel 2
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Untuk menghindari kondisi overfitting
yang dihasilkan dari pemodelan JST, maka
digunakan metode k-fold yang membagi
data training dan data validasi.
Data yang diperoleh dari pencarian
perbandingan yang tepat tercantum pada
Tabel 5.

Setelah data training digunakan untuk
menentukan jaringan JST yang digunakan,
maka jaringan tersebut kemudian digunakan
untuk menentukan konsentrasi koagulan
dan pH optimum.
Data konsentrasi koagulan yang
digunakan sebanyak 21 data dengan
interval dari 200 ppm hingga 700 ppm. Data
pH yang digunakan berkisar dari 0 hingga
10. Dari dua jenis data tersebut
menghasilkan 231 (21 x 11) buah kombinasi
data yang menjadi input dari JST yang telah
dibuat.
Hasil simulasi dari data tersebut
diperoleh dan menghasilkan kombinasi
yang memberikan turbiditas optimum (lihat
Tabel 6).
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Tabel 3 Normalisasi Data Penelitian
Konsentrasi
koagulan
(ppm)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

pH
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Turbiditas
(NTU)
0.3540
0.2050
0.2150
0.1020
0.0704
0.3860
0.1920
0.1830
0.1740
0.0873
0.3870
0.2060
0.2180
0.1880
0.0388
0.4090
0.1880
0.1960
0.1086
0.0952
0.1410
0.2090
0.1960
0.0864
0.0342
0.1380
0.1770
0.2450
0.1890
0.0242

Tabel 4 Pencarian Jumlah Hidden Layer
Jumlah Layer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MSE
0,003
0,0008
0,0007
0,00018
0,00013
0,000024
0,0000094
0,0000036
0,0000015
0,0000021

Tabel 5 Hasil MSE yang diperoleh dari
Proses Training dan Proses
Validasi
MSE Training
0,0000015

MSE Validasi
0,016731

Melakukan Unnormalisasi Data
Sebagai tahap akhir dari simulasi
menggunakan
jaringan
syaraf
tiruan
tersebut adalah mengubah data normalisasi
tersebut menjadi data sebenarnya dengan
unnormalisasi. Unnormalisasi
dilakukan
dengan memasukkan data pada Tabel 6
dalam
persamaan
2.
Hasil
dari
unnormalisasi tersebut dapat dilihat pada
Tabel 7.
Tabel 6 Data Hasil Simulasi dengan
Turbiditas Rendah
Konsentrasi
koagulan
(ppm)
0.65

Turbiditas
(NTU)

pH
1

0

0.7

1

0

0.75

0.9

0

0.75

1

0

0.8

0.9

0

0.8

1

0

0.85

0.8

0

0.85

0.9

0

0.85

1

0

0.9

0.8

0

0.9

0.9

0

0.9

1

0

0.95

0.8

0

0.95

0.9

0

0.95

1

0

0.95

0.7

0.0001

0.7

0.9

0.0003

0.8

0.8

0.0005

0.9

0.7

0.0012

0.65

1

0.0015

0

0.9

0.0071

0.65

0.9

0.0087

0.55

1

0.0161

0.6

0.9

0.0206

0

1

0.0221

Dari data, beberapa kombinasi
konsentrasi dan pH dapat digunakan untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu
konsentrasi di atas 500 ppm, PH antara 9
hingga 10.
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Perbandingan
Antara
Hasil
Model
Jaringan Syaraf Tiruan dengan Hasil
Aktual
Hasil simulasi, terdapat komposisi
konsentrasi koagulan dan pH limbah yang
memberikan turbiditas baik (Tabel 7).
Dibanding dengan hasil Jartest, diperoleh
komposisi yang memiliki nilai konsentrasi
koagulan dan pH limbah mendekati rentang
percobaan (data training), Tabel 2, seperti
pada no 22, 23 dan 24 memberikan hasil
yang sesuai. Sedangkan komposisi yang
jauh dari rentang percobaan memberikan
hasil tidak sama dengan hasil simulasi.
Berdasarkan kondisi tersebut, saat
terdapat data baru, dilakukan training model
JST kembali untuk menghasilkan model
yang lebih baik. Demikian seterusnya,
sehingga model yang dihasilkan semakin
sesuai dengan kondisi aktual.
Tabel 7 Data Hasil Unnormalisasi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Konsentrasi
koagulan (ppm)
525
550
575
575
600
600
625
625
625
650
650
650
675
675
675
675
550
600
650
525
200
525
475
500
200

pH
10
10
9
10
9
10
8
9
10
8
9
10
8
9
10
7
9
8
7
10
9
9
10
9
10

Turbiditas
(NTU)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0.03
0.05
0.12
0.15
0.71
0.87
1.61
2.06
2.21

KESIMPULAN
Dari hasil simulasi yang dilakukan
maka dapat diambil kesimpulan antara lain:
model JST untuk pencarian konsentrasi
koagulan dan pH yang optimum dalam
pengolahan air limbah memiliki 2 input
variabel yaitu konsentrasi koagulan dan pH.
Variabel output yang dimiliki adalah
turbiditas sebagai salah satu indikator
dalam waste water treatment. MSE yang
dihasilkan JST pada proses training adalah
0,0000015,
sedangkan
MSE
yang
dihasilkan dari proses validasi adalah
0,016731. Berdasarkan MSE tersebut,
performansi JST cukup baik. Konsentrasi
koagulan kitosan yang disarankan untuk
mendapatkan
hasil
optimum
adalah
menggunakan konsentrasi lebih besar atau
sama dengan 500ppm. Sedangkan pH yang
memberikan nilai optimum disarankan
menggunakan pH lebih besar atau sama
dengan
9.
Konsentrasi
koagulan.
Berdasarkan perbandingan hasil simulasi
dengan jar test diketahui bahwa hasil yang
sesuai dengan aktual diperoleh saat nilai
konsentrasi koagulan dan pH yang
digunakan mendekati nilai yang digunakan
pada saat training.
SARAN
JST memiliki kelemahan yang sangat
harus diperhatikan yaitu overfitting. Untuk
mengurangi kesalahan yang dihasilkan
akibat overfitting ini data yang digunakan
harus cukup banyak.
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