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ABSTRACT 
Sensors that are able to identify the type of gas are needed in the industry. One of them is a 
Quartz Crystal Microbalance (QCM) sensor which can produce a constant resonance frequency. 
In this study, we intend to determine the sensitivity of the QCM gas sensors which are coated 
with different polymers. QCM gas Covered with polymer sensor based QCM aim to increase the 
sensors ability to absorb molecules on the surface of the QCM sensor. The sensor array coated 
with different polymer materials will produce different frequency response output patterns for 
each type of gas identified. The test results showed that the QCM sensor coated with OV 17 
polymer material was more sensitive by producing sensitivity of 8.4 Hz /ml alcohol, 9.96 Hz /ml  
2-propanol, 35.88 Hz /ml acetone, 39.64 Hz /ml benzene. 

 

Keywords: sensor array, polymer, sensitivity, QCM sensors. 

 

ABSTRAK 

Sensor yang mampu untuk mengidentifikasi jenis gas sangat dibutuhkan di industri. Salah 
satunya adalah sensor Quartz Crystal Microbalance (QCM) yang dapat menghasilkan frekuensi 
resonansi konstan. Pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sensitivitas sensor gas QCM 
yang dilapisi polimer yang berbeda-beda. Sensor gas yang dilapisi polimer berbasis deret QCM 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sensor dalam penyerapan molekul pada permukaan 
sensor QCM. Deret sensor yang dilapisi bahan polimer yang berbeda, akan menghasilkan pola 
output respon frekuensi yang berbeda-beda untuk setiap jenis gas yang di identifikasi. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa sensor QCM yang dilapisi bahan polimer OV 17 lebih sensitif 
dengan menghasilkan sensitivitas 8.4 Hz/ml untuk gas alkohol, 9.96 Hz/ml untuk 2-propanol, 
35.88 Hz/ml untuk gas aseton, 39.64 Hz/ml untuk gas benzena. 

 

Kata Kunci: deret sensor, polimer, sensitivitas, sensor QCM. 

 

I. PENDAHULUAN 

Semakin pesatnya kebutuhan akan sensor, 

mendorong teknologi sensor banyak diteliti 

dan berperan penting, seperti halnya 

digunakan untuk deteksi gas. Teknologi  gas 

sensor  menjadi lebih penting karena aplikasi 

luas dan umum seperti deteksi  metana di 

tambang, hidung elektronik meniru sistem 

penciuman manusia, deteksi gas polusi dari 

kendaraan, dan deteksi polusi karbon 

monoksida. 

Hidung elektronik adalah suatu devais 

yang berfungsi untuk mendeteksi bau 

maupun berbagai jenis aroma. Penelitian 

telah dilakukan dalam pengembangan 

teknologi hidung elektronik menggunakan 

sensor QCM yang dapat mendeteksi atmosfer 

yang tercemar yang difokuskan pada 

nitrotoluene (NT), dinitrotoluene (DNT), 

trinitrotoluene, toluene dan uap nitromethane 

[1]. Penelitian lainnya terutama dibidang 

pengukuran materi gas, hidung elektronik 

mailto:1rouhillah@politeknikaceh.ac.id
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digunakan untuk sensor uap merkuri dengan 

memantau stabilitas sensor lebih dari 50 jam 

[7]. Disamping itu, hidung elektronik 

digunakan untuk mengamati pergeseran 

frekuensi eksposur toluena dan selektifitas 

terhadap senyawa organik seperti CO, NO2, 

H2S dan xilena. Sensor QCM terlapis 

Metallo-phthalocyanine sangat sensitif 

dengan batas deteksi 35 ppm [3]. 

Sensor QCM menunjukan bahwa 

pergeseran frekuensi kristal sebanding 

dengan penambahan massa. Penambahan 

massa sebagai akibat dari pengendapan 

molekul ke permukaan kristal yang 

menyebabkan penurunan frekuensi 

resonansinya [2]. Pergeseran frekuensi (∆f) 

yang disebabkan oleh massa yang 

mengendap dipermukaan kristal kuarsa (∆m), 

diperoleh Persamaan Sauerbery (1.1), 

 

∆𝑓 = −
2 𝑓0

2

𝐴 𝜌𝑞 .𝜇𝑞
. ∆𝑚                       (1) 

dimana, 𝑓𝑜  adalah frekuensi resonansi 

dasar kristal kuarsa (Hz), A adalah luasan 

permukaan kristal kuarsa (cm
2
), pq  adalah 

densitas kristal QCM (2,684 g/cm
3
), µq 

adalah modulus kristal (2,947 x 1011 g/cm),  

∆𝑚  adalah perubahan massa, akibat massa 

yang mengendap dipermukaan.  
Dari tinjauan Barthet, Sabri, dan Kumar, 

pengukuran dilakukan dengan satu buah 

sensor QCM. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan dirancang suatu deret 

sensor gas yang mampu mengenali berbagai 

jenis senyawa organik dengan menggunakan 

sensor QCM dan neural network. Hal ini 

dilakukan untuk mempelajari selektivitas dari 

sensor QCM dalam penerapan pengenalan 

jenis-jenis senyawa organik. 

II. METODE PENELITIAN 

 

1. Sensor QCM 

 

Sensor QCM merupakan perangkat 

sensor akustik yang didasarkan pada 

pergeseran mendasar frekuensi osilasi yang 

dipengaruhi dengan adsorpsi/penyerapan 

molekul dari fase gas; Suroglu, et al (2009). 

Penggunaan kristal kuarsa sebagai sensor 

QCM yang dilakukan oleh Sauerbrey pada 

tahun 1959 menunjukkan bahwa pergeseran 

frekuensi pada sebuah resonator kristal 

kuarsa sebanding dengan penambahan massa 

pada permukaannya. Gambar 1 merupakan 

ilustrasi dari prinsip kerja sensor QCM. 

Perubahan massa satu nanogram 

menghasilkan perubahan frekuensi sekitar 1 

Hz. Dengan demikian perubahan kecil dalam 

massa dapat diukur dengan menggunakan 

QCM dilapisi dengan membran pengenalan 

jenis molekul [4]. Penggunaan deret sensor 

berpolimer yang mempunyai nilai kepolaran 

berbeda dikombinasikan dengan bahan 

konduksi maupun semikonduksi untuk 

meniru sistem penciuman. Polimer tersebut 

berperan sebagai bahan aktif yang dapat 

meningkatkan penyerapan uap sampel akibat 

dari kepolaran molekulnya [5].  Selain itu, 

meningkatkan sensitivitas dan selektifitas 

sensor QCM dengan cara mengambil 

frekuensi harmonisa dari frekuensi dasar [6]. 

 

Kristal

Δm

Δf

Elektroda

Molekul 

analit

 
Gambar 1. Prinsip kerja sensor QCM  

Pada saat ada massa yang mengendap 

pada permukaan sensor, rangkaian ekivalen 

sensor QCM saat berinteraksi pada uap gas 

berubah seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2. Sebagai akibat adanya perubahan 

rangkaian ekivalen sensor QCM, maka 

persamaan frekuensi resonansi sensor QCM 

berubah menjadi Persamaan (2), 

 

𝑓𝑜𝑙𝑞 =  
1

2𝜋  𝐿1+𝐿𝑚 .𝐶1
                        (2)   

                                                           

dimana, folq adalah frekuensi output sensor 

QCM setelah digunakan pada media gas, Lm 

adalah nilai induktansi sebagai nilai ekivalen 

dari massa yang mengendap, L1 adalah nilai 
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induktansi dari rangkaian ekivalen kristal, C1 

adalah nilai kapasitansi dari rangkaian 

ekivalen kristal. 

L1

C1 C0

R1

Rangkaian 

ekivalen kristal

Penambahan massa 

pada permukaan 

kristal
Lm

 

Gambar 2. Rangkaian ekivalen sensor QCM saat    

berinteraksi pada uap gas 

 

2. Proses sensor QCM sebagai identikasi 

gas 

 

Proses sensor QCM sebagai identifikasi 

gas meliputi pengamatan terhadap pengaruh 

perubahan kelembaban, suhu dan jenis 

sampel gas. Skematik blok sistem dapat 

dilihat pada Gambar 3. Adapun tahap-tahap 

pengukuran yaitu : 

1. Identifikasi jenis sampel gas: Secara 

keseluruhan sampel berukuran 4 ml 

pada botol uji. Udara bersih yang dialiri 

ke dalam botol sampel gas, uap gas 

akan masuk ke dalam wadah pengujian 

dan diamati pergeseran frekuensi 

sensor QCM. 

deret sensor 

QCM
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Gambar 3. Skematik blok proses sensor QCM sebagai 
identifikasi gas 

2. Pengujian frekuensi sensor QCM 

terhadap perubahan konsentrasi: 

mengambil uap gas pada botol uji 

dengan ukuran 1-3ml, lalu disuntikan 

ke port injeksi selanjutnya diamati 

pergeseran frekuensi sensor QCM. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian Kalibrasi Sensor QCM 

 

Pengujian dari kalibrasi sensor bertujuan 

untuk mengetahui apakah sensor dalam 

keadaan bersih. Hal ini bertujuan agar sensor 

dapat merespon baik saat ada uap gas 

maupun untuk mendapatkan data yang akurat 

tanpa adanya gas lain maupun pengaruh 

kelembaban yang menyebabkan tidak stabil. 

 
 

Gambar 5. Kalibrasi sensor QCM 
 

IV.  
 

Gambar 6. Kalibrasi sensor QCM sudah menggunakan 

filter MAV 

 

Proses ini bertujuan untuk menganalisa 

semua respon frekuensi sensor QCM. Dalam 

hal ini nantinya akan mendapatkan pola 

respon yang berbeda-beda  saat identifikasi 

gas. Selain itu, proses kalibrasi juga 

melibatkan filter MAV dengan nilai yang 

didapat lebih mendekati nilai nol. Hasil 

kalibrasi sensor QCM dapat dilihat pada 

Gambar 4.6 dan 4.7. Dari kedua pengujian 
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kalibrasi sensor tanpa filter dan 

menggunakan filter, maka kalibrasi dengan 

menambahkan filter MAV lebih baik untuk 

mendapatkan nilai frekuensi yang sangat 

stabil. 

 

2. Pengujian Frekuensi Sensor QCM 

Terhadap Perubahan Konsenstrasi  

Pengujian frekuensi sensor QCM 

terhadap perubahan konsentrasi bertujuan 

memperoleh pola hubungan antara 

konsentrasi sampel gas dengan dengan 

perubahan frekuensi sensor QCM. 

 

 

Gambar 7. Hubungan antara perubahan frekuensi dan 
konsentrasi alkohol 

 

 

 

Gambar 8. Hubungan antara perubahan frekuensi dan 

konsentrasi 2-propanol 

 

 

Gambar 9. Hubungan antara perubahan frekuensi dan 

konsentrasi aseton 

 

 

Gambar 10. Hubungan antara perubahan frekuensi dan 

konsentrasi Benzena. 

Berdasarkan hasil pengujian, frekuensi 

sensor QCM yang terlapis polimer mampu 

untuk mendeteksi jenis gas setiap konsentrasi 

1-3 ml. Setiap Respon frekuensi yang 

dihasilkan sensor sebanding dengan 

konsentrasi gas yang diujikan. Sensor QCM 

yang terlapis polimer OV 17 sangat sensitif 

yang menghasilkan 8.4 Hz/ml untuk 

pengukuran alkohol, 9.96 Hz/ml gas 2-

propanol, 35.88 Hz/ml gas aseton, dan 39.64 

Hz/ml gas benzena.  Sensor QCM yang 

terlapis polimer PEG 6000 lebih sensitif jika 

dibandingkan PEG 1540 terhadap gas 

alkohol, 2-propanol, aseton, dan benzena. 

Hal ini bisa dilihat dari data keseluran yang 

telah di regresi linear, sensor terlapis PEG 

6000 mempunyai sensitivitas 2.98 Hz/ml 

untuk gas alkohol, 2.9 Hz/ml untuk gas 2-

propanol, 5.66 Hz/ml untuk gas aseton, 6.44 
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Hz/ml gas benzena. Secara keseluruhan 

frekuensi sensor QCM terlapis PEG 6000 

memiliki sensitivitas yang tinggi 

dibandingkan dengan frekuensi sensor 

terlapis PEG 1540. 

Dari hasil grafik regresi liner 

memperkuat argumentasi bahwa sensitivitas 

sensor QCM terlapis polimer OV 17 

memiliki rerata perubahan frekuensi lebih 

signifikan dari pada sensor QCM terlapis 

polimer PEG 6000 dan PEG 1540. Dapat 

dilihat salah satu pengujian data terhadap 

benzena pada menunjukkan bahwa frekuensi 

sensor memiliki sensitivitas 39.64 Hz/ml dan 

linearitas R
2
 = 0.977.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada penelitian ini dihasilkan rancangan 

osilator sensor QCM yang sangat stabil. 

Output dari deret sensor QCM yang terlapis 

polimer akan menghasilkan frekuensi yang 

beragam, akan terjadinya penurunan 

frekuensi maupun tingkat kestabilan 

frekuensi. Dengan menambahkan filter digital 

MAV untuk kalibrasi sensor mendapatkan 

frekuensi yang sangat stabil. Selain itu, 

sensitivitas sensor QCM terlapis polimer OV 

17 memiliki rerata perubahan frekuensi lebih 

signifikan dari pada sensor QCM terlapis 

polimer PEG 6000 dan PEG 1540. 

Untuk pengembangan lebih lanjut, maka 

dapat menggunakan sensor QCM dengan 

frekuensi yang tinggi untuk mendapatkan 

sensitivitas yang lebih dalam hal pengukuran 

konsentrasi rendah. 
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ABSTRACK 

The development of Hydroulic Regenerative Shock Absorber starts with presenting theories that 

work, and simulates them with numerical computing software to becompare with conventional 

shock absorber systems. The generation energy of the regenerative suspension system is only 

effective for high amplitude. When the amplitude is low, the generation energy will decrease as 

a result of bidirectional rotation and inertial losses. The greater the generator rotation, the 

higher current, and power  generation.  In the HMERSA fluid flow simulation 1 input and single 

output using the Fluid SIM software. the input given is 3 Hz on the hydraulic cylinder that is on 

the 4-wheel vehicle. The simulation was done by changing the hydraulic circuit and adding a 

check valve mechanism so that the rotation of the hydraulic motor becomes unidirectional. In 

this simulation there is no generator component because in the Fluidsim software does not 

provide these components in the simulation. The simulation using the Fluidsim software is 

intended to find out whether the hydraulic circuit that has been designed runs well marked by 

the rotation of the one-way hydraulic motor rotation. The design design of HMERSA with 1 

input 1 output can run well marked from the rotation of the hydraulic motor into one direction 

when the conditions are expansion or compression. The torque value that occurs during an 

expansion condition is 1.1 Nm, while for the torque value that occurs when the compression 

condition is 1.6 Nm. The power generated from the hydraulic motor when the expansion 

condition is 1.6 Watt. Whereas when the compression condition of the power of the hydraulic 

motor that can be produced is 4 Watt. 

 

Keywords: Hidroulic, Regenerative, Shock Absober, Numerik, inertia 

 

 

ABSTRAK 

Perkembangan tentang Hydroulic Regenerative Shock Absorber dimulai dengan 

mempresentasikan teori yang bekerja, dan mensimulasikannya dengan software komputasi 

numerik untuk dibandingkan dengan sistem shock absorber konvensional. Energi bangkitan 

dari hasil sistem suspensi regenerative tersebut hanya efektif untuk amplitudo tinggi. Pada saat 

amplitudo rendah, energi bangkitan akan  turun sebagai akibat bidirectional rotation dan 

inertial losses. Semakin besar putaran generator akan menghasilkan arus, voltase, dan daya 

bangkitan yang besar pula. Pada simulasi aliran fluida HMERSA 1 input dan single 

outputmenggunakan software Fluid SIM. input yang diberikan3 Hz pada selinder hidrolik yang 

ada pada kendaraan roda 4. Simulasi yang dilakukan  adalah dengan perubahan rangkaian 

hidrolik dan penambahan mekanisme check valve agar putaran motor hidrolik menjadi searah, 

pada simulasi ini tidak tanpa ada komponen generator karena pada software Fluidsim tidak 

menyediakan komponen tersebut pada simulasinya. Simulasi menggunakan software Fluidsim 

ini ditujukan untuk mengetahui apakah rangkaian hidrolik yang telah dirancang berjalan dengan 

mailto:herri@politeknikaceh.ac.id
mailto:rouhillah@politeknikaceh.ac.id
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baik ditandai dengan berputarnya motor hidrolik satu arah putarannya. Rancangan desain dari 

HMERSA dengan 1 input 1 output dapat berjalan dengan baik ditandai dari putaran motor 

hidrolik menjadi satu arah ketika kondisi ekspansi maupun kompresi. Nilai torsi yang terjadi 

saat kondisi ekspansi yaitu 1,1 Nm, sedangkan untuk nilai torsi yang terjadi saat kondisi 

kompresi yaitu 1,6 Nm. Daya yang dihasilkan dari motor hidrolik saat kondisi ekspansi adalah 

1.6 Watt. Sedangkan pada saat kondisi kompresi daya dari motor hidrolik yang dapat dihasilkan 

sebesar 4 Watt. 
 

Kata kunci: Hidroulik, Regenerative, Shock Absober, Numerik, inertia 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan tentang Hydroulic 

Regenerative Shock Absorber dimulai dengan 

mempresentasikan teori yang bekerja, dan 

mensimulasikannya dengan software 

komputasi numerik untuk dibandingkan 

dengan sistem shock absorber 

konvensional[1]. Dari simulasi yang 

dihasilkan, shock absorber tipe tersebut 

memiliki gaya redam lebih baik dibandingkan 

shock absorber tipe konvensional. Di sisi 

lain, fabrikasi pada regenerative shock 

absorber oleh Li dan Tse[2]. Energi 

bangkitan dari hasil sistem suspensi 

regenerative tersebut hanya efektif untuk 

amplitudo tinggi. Pada saat amplitudo rendah, 

energi bangkitan akan  turun sebagai akibat 

bidirectional rotation dan inertial losses. 

Maravandi dan Moallem[3]. Regenerative 

Shock Absorber menggunakan mekanisme 

dua leg gerak konversi, Penelitian  ini 

menyajikan pengembangan regeneratif baru 

shock absorber ukuran untuk  suspensi mobil. 

sistem ini terdiri dari mekanisme dua leg 

gerak konversi , gearhead, dan brushless 

sebuah magnet permanen mesin rotary 

menggunakan mekanisme dua leg gerak 

konversi gerak translasi karena permukaan 

jalan kekasaran ke dalam gerakan berputar 

Untuk meningkatkan daya bangkitan, 

gerakan dua arah (saat kompresi dan 

ekspansi) pada shock absorber harus diubah 

menjadi searah (unidirectional motion) 

sebelum memasuki generatorLi dkk[4]. Oleh 

karena itu beberapa peneliti mengaplikasikan 

penyearah aliran hidrolik (hydraulic rectifier) 

untuk dipasang pada hydraulic motor 

regenerative shock absorber yang 

memanfaatkan 4 buah katup searah (check 

valve) untuk menyearahkan putaran motor 

hidrolik Zhang [5]. Gambar 2.1 merupakan 

salah satu contoh sistem suspensi 

regenerative menggunakan motor hidrolik 

dengan hydraulic rectifier.Unidirectional 

rotation tersebut menghasilkan respon yang 

bagus pada energi bangkitan dibandingkan 

dengan bidirectional rotation. Tetapi, 

efisiensi hydraulic rectifier semakin menurun 

seiring meningkatnya eksitasi pada frekuensi 

tinggi. Hal ini dikarenakan keterlambatan 

pada saat proses buka – tutup check valve. 

Selain itu, masih terjadi backlash akibat dari 

fluktuasi tekanan pada kedua chamber 

silinder hidrolik. 

 
Gambar 1. Prototype hydraulic transmission 

electromagnetic dengan hydraulic 

rectifier [5] 

 

Pada tahun 2015 Syuhri [6] perubahan 

redaman mekanik dan redaman elektrik 

terhadap redaman total dan daya listrik 

bangkitan pada hydraulic regenerative 

suspension. Prototype HRSA yang 

digunakan pada penelitian ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.2. Untuk mengetahui 

karakteristik dari HRSA tersebut, terlebih 

dahulu dilakukan pemodelan terhadap 

hydraulic regenerative shock absorber 

(HRSA) dilakukan simulasi dengan variasi 

rasio diameter silinder dengan orifice, gear 

ratio, penggunaan accumulator, viskositas 
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oli, SOC aki, dan daya generator. terdapat 

empat perbedaan tekanan yang nantinya 

menghasilkan gaya redam. Gaya redam yang 

dihasilkan oleh perbedaan luas penampang 

akibat silinder hidrolik dan katup (check 

valve). semakin besar putaran generator akan 

menghasilkan arus, voltase, dan daya 

bangkitan yang besar pula.Validasi dengan 

cara menguji prototype yang telah 

dikembangkan sebelumnya pada quarter car 

suspension test rig kemudian  

mensimulasikan karakteristik dinamis dan 

daya listrik bangkitan pada hydraulic 

regenerative shock absorber (HRSA) 

sebelum dan sesudah diaplikasikan pada 

model seperempat kendaraan. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Pada simulasi aliran fluida HMERSA 1 

input dan single outputmenggunakan 

software Fluid SIM. input yang diberikan 

pada selinder hidrolik yang ada pada 

kendaraan roda 4 yang terletak pada bagian 

belakang. Gambar 2  menunjukan Diagram 

alir untuk langkah penelitian simulasi aliran 

fluida HMERSA. 

 
 

Gambar 2. Flowchart Simulasi aliran fluida HMERSA 

 

1. Model  HMERSA 

Model HMERSA yang digunakan pada 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

Keterangan Gambar : 1. Silinder Hidrolik, 2. 

Cv1, Cv2, Cv3, Cv4 Check valve, 3. M 

Motor Hidrolik, 4. R1, R2 Roda Gigi, 5. G 

Generator, 6. RRectifier, 7. DC Booster, 

8.Diode, 9. Aki 12V 5Ah. 

Gambar 3. Desain Konsep HMERSA dengan 1 input 

dan single output. 

Simulasi yang dilakukan pada aliran 

fluida menggunakan software Fluid SIM 

input yang diberikan pada selinder hidrolik 

yang ada pada kendaraan roda 4 yang 

terletak pada bagian belakang. Simulasi yang 

dilakukan  adalah dengan perubahan 

rangkaian hidrolik dan penambahan 

mekanisme check valves agar putaran motor 

hidrolik menjadi searah sehingga mengurangi 

losses akibat putaran yang tidak searah. 

Adapun komponen lain yang digunakan pada 

HMERSA ini adalah motor hidrolik. Motor 

hidrolik yang digunakan adalah tipe BMM 8. 

Perbandingan roda gigi adalah 2.65, dengan 

diameter roda gigi pada motor hidrolik 115.6 

mm dan roda gigi pada generator 43.6 

2.   Cara Kerja HMERSA  

Cara kerja HMERSA adalah Pada saat 

piston bergerak kebawah, maka fluida yang 

terdapat pada silinder hidrolik keluar melalui 

port 3 dan port 4 menuju check valve CV3 

dan CV4. Aliran fluida tertahan padaCV3 
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karena efek dari check valve tersebut, maka 

aliran fluida mengalir melalui CV4 lalu 

masuk ke inlet motor hidrolik. Sebagian 

fluida mengalir ke CV2 akan tetapi tertahan 

pada CV2 karena efek check valve.Aliran 

fluida yang masuk ke motor hidrolik 

menyebabkan motor hidrolik berputar dan 

putaran tersebut diteruskan ke generator 

melalui mekanisme pasangan roda gigi. 

Selanjutnya, aliran fluida keluar melalui 

outlet motor hidrolik menuju CV1 dan CV3. 

Aliran fluida tidak dapat mengalir melalui 

CV3 karena tertahan oleh fluida yang 

tekanannya lebih besar yang berasal dari port 

3 silinder hidrolik. Sehingga fluida mengalir 

ke CV1 menuju port 1 silinder hidrolik. 

 
Gambar 4. Aliran fluida saat piston bergerak kebawah. 

 

Pada saat piston bergerak keatas, maka 

fluida yang terdapat pada silinder hidrolik 

keluar melalui port 1 dan port 2 menuju 

check valve CV1 dan CV2. Aliran fluida 

tertahan pada CV1 karena efek dari check 

valve tersebut, maka aliran fluida mengalir 

melalui CV2 lalu masuk ke inlet motor 

hidrolik. Sebagian fluida mengalir ke CV4 

akan tetapi tertahan pada CV4 karena efek 

check valve. Aliran fluida yang masuk ke 

motor hidrolik menyebabkan motor hidrolik 

berputar dan putaran tersebut diteruskan ke 

generator melalui mekanisme pasangan roda 

gigi. Selanjutnya aliran fluida keluar melalui 

outlet motor hidrolik menuju CV1 dan CV3. 

Aliran fluida tidak dapat mengalir melalui 

CV1 karena tertahan oleh fluida yang 

tekanannya lebih besar yang berasal dari port 

1 silinder hidrolik. Sehingga fluida mengalir 

ke CV3 menuju port 3 silinder hidrolik. 

 
Gambar 5.  Aliran fluida saat piston bergerak keatas 

3. Input Parameter HMERSA 

Input parameter HMERSA yang 

digunakan pada penelitian ini secara umum, 

HMERSA terdiri dari silinder hidrolik, check 

valve , motor hidrolik (M), roda gigi dan 

generator (G) beserta beban elektrik. Untuk 

data spesifikasi dari HMERSA ditunjukkan 

pada tabel 3.1. Data – data tersebut nantinya 

digunakan sebagai input parameter simulasi. 

 
Tabel 1. Data spesifikasi HMERSA 

Parameter Notasi Nilai Satuan 

Silinder Hidrolik dan Pipa 

Dia. bore piston Db 32 cm 

Dia. rod piston Dr 18 cm 

Dia. check valve Dcv 3/8 Inch 

Dia. pipa Dp 3/8 Inch 

Motor Hidrolik (BMM-8) 

Displacement q 8,2 cc/rev 

Efisiensi mekanis m   

Efisiensi volumetris v   

Parameter Notasi Nilai Satuan 

Silinder Hidrolik dan Pipa 

Panjang pipa total L  m 

Konstanta head loss 
minor 

k   

Roda Gigi 

Diameter roda gigi 1 DRG1 115 mm 

Massa roda gigi 1 mrg1 0,34
29 

kg 
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Diameter roda gigi 2 DRG2 45 mm 

Massa roda gigi 2 mrg2 0,05

82 

kg 

Generator 

Konstanta torsi 

elektrik 
CTe  

N.m.s/ra

d 

Konstanta voltase   V.s/rad 

Konstanta Arus   A.s/rad 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Simulasi pada software Fluidsim 

Simulasi menggunakan software 

Fluidsim Didactic Festo menggunakan desain 

rancangan HMERSA dengan 1 input dan 1 

output tanpa ada komponen generator karena 

pada software Fluidsim tidak menyediakan 

komponen tersebut pada simulasinya. 

Simulasi menggunakan software Fluidsim ini 

ditujukan untuk mengetahui apakah 

rangkaian hidrolik yang telah dirancang 

berjalan dengan baik ditandai dengan 

berputarnya motor hidrolik satu arah 

putarannya. Berikut ini pada Gambar 

6.adalah desain rancangan rangkaian hidrolik 

untuk HMERSA dengan 1 input dan 1 

output. 

 
Gambar 6.  Rangkaian hidrolik HMERSA 1 input dan 1 

output 

 

Dari rancangan rangkaian simulasi 

software Fluidsim untuk dilakukan pengujian 

apakah rancangan rangkaian hidrolik tersebut 

dapat berfungsi dengan baik dan bisa 

membuat putaran dari motor hidrolik 

menjadi satu arah. Untuk itu digunakan 

komponen hidrolik yaitu check valve atau 

katub searah untuk membuat aliran dari 

fluida atau oli menjadi searah untuk menuju 

ke motor hidrolik. Silinder hidrolik mewakili 

shock absorber pada kendaraan yang nanti 

akan dibuat dan dipasang pada kendaraan. 

Check valve digunakan untuk menyearahkan 

laju pergerakan fluida sesuai dengan 

rangkaian yang telah dirancang. Motor 

hidrolik sebagai penerima dari pergerakan 

fluida oli yang ditandai dengan berputarnya 

poros pada motor dan berputar dalam satu 

arah. 

 

Untuk melakukan pengujian pada 

rangkaian hidrolik di software Fluidsim juga 

diperlukan parameter-parameter untuk 

mewakili kondisi yang sebenarnya pada 

sistem nanti. Berikut pada Gambar 7. 

parameter yang digunakan pada software 

Fluidsim. Pada Gambar 7. terdapat parameter 

untuk diameter silinder, diameter rod 

silinder, panjang stroke silinder, dan posisi 

silinder hidrolik. Untuk diameter dari 

silinder, diameter rod silinder dan panjang 

stroke menggunakan referensi dari shock 

absorber sebenarnya pada kendaraan roda 4 

yang nanti akan digunakan untuk pengujian 

eksperimen dan pembuatan prototype shock 

absorber. Kemudian pada Gambar 7 terdapat 

parameter untuk batas pergerakan dari 

silinder hidrolik atau bisa juga disebut 

sebagai parameter amplitudo yang bisa 

diatur, untuk kondisi ini batas pergerakannya 

adalah 50 mm 

 

 
 

Gambar 7. Parameter silinder hidrolik 
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Pada Gambar 8 adalah parameter untuk 

motor hidrolik yang digunakan dalam 

simulasi. Dalam menentukan hasil dari 

simulasi ini menggunakan arah panah yang 

terdapat pada rangkaian hidrolik pada 

software tersebut ketika simulasi dijalankan. 

Arah panah pada rangkaian tersebut 

merupakan arah dari aliran fluida bergerak 

dari silinder hidrolik menuju ke selang atau 

titik selanjutnya hingga sampai pada motor 

hidrolik dan kembali lagi menuju silinder 

hidrolik. Berikut ini adalah hasil yang 

didapatkan. 

 

 
 

Gambar 8. Parameter motor hidrolik 

 

Hasil dari simulasi ini adalah pergerakan 

arah dari motor hidrolik baik saat kondisi 

kompresi maupun ekspansi. P inlet adalah 

tekanan yang masuk pada motor hidrolik, 

sedangkan P outlet adalah tekanan yang 

keluar dari motor hidrolik. Dari tekanan 

inilah akan dihasilkan putaran dari motor 

hidrolik dan bisa dilihat arah dari putarannya 

dengan bantuan arah panah pada saat 

simulasi dijalankan. Berikut pada Gambar 9 

adalah arah pergerakan dari motor hidrolik 

saat terjadi kondisi kompresi, sedangkan 

pada Gambar 9 adalah arah dari pergerakan 

motor hidrolik saat terjadi kondisi ekspansi. 

 
 

Gambar 9. Silinder hidrolik saat kompresi 

Pada saat terjadi kompresi, fluida 

bergerak dari silinder kiri bagian bawah 

karena mendapat tekanan menuju selang 

hidrolik dan sampai ke PinletHM motor 

hidrolik. Lalu keluar dari PoutletHM menuju 

kembali ke silinder hidrolik kiri bagian atas. 

Begitu juga yang terjadi pada silinder 

hidrolik sebelah kanan. Dari Gambar 9 dan 

Gambar 10 bisa dilihat arah dari pergerakan 

laju fluida pada motor hidrolik sudah bisa 

satu arah ditandai dengan arah panah 

berwarna hitam kecil pada kedua selang atau 

saluran yang menuju ke motor hidrolik 

maupun yang keluar dari motor hidrolik 

menunjuk pada satu arah baik pada saat 

kondisi kompresi maupun ekspansi. Dengan 

demikian bisa dikatakan bahwa rancangan 

dari rangkaian hidrolik untuk HMERSA 

dengan 1 input dan 1output telah berhasil dan 

bisa untuk dibuat prototype rangkaian 

hidroliknya.  

 
 

Gambar 10. Silinder hidrolik Saat ekspansi 

 

2. Skema simulasi konsep 1 input 1 

output. 

Simulasi yang dilakukan adalah 

pergerakan dari silinder berawal dari kondisi 

ekspansi karena piston silinder hidrolik 

berada di bawah. Kemudian berubah menjadi 

kondisi kompresi secara otomatis jika sudah 

mencapai batas pergerakan silinder yaitu 

pada nilai 50 mm. Dari hasil simulasi ini 

dapat diketahui nilai putaran dari kecepatan 

motor hidrolik, tekanan yang masuk pada 

motor hidrolik melalui PinletMotor Hidrolik 

pada rangkaian simulasi tersebut. Dengan 

demikian dapat diketahui nilai dari torsi 

motor hidrolik juga daya yang bisa 
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dihasilkan motor hidrolik. Berikut ini adalah 

hasil dari simulasi tersebut menggunakan 

Fluidsim. 

 
Gambar 11. Grafik silinder hidrolik  

 

Pada Gambar 11 menunjukkan data 

pergerakan dari silinder hidrolik yang 

dimulai pada detik ke 1 hingga detik ke 3 

dengan eksitasi yang diberikan sebesar 50 

mm. Dari pergerakan silinder hidrolik dapat 

mengakibatkan terjadinya putaran pada 

motor hidrolik akibat pergerakan aliran 

fluida yang menuju ke Pressure inlet motor 

hidrolik. Serta nilai velocity tertingi berada 

pada kisaran 0.17 m/s terendah pada kisaran -

0.13 m/s dan Acceleration pada selinder 

hidolik tertingi berada pada 2.5 m/s
2
 dan 

terendah pada -5.7 m/s
2
. Berikut pada 

Gambar 12 adalah data putaran motor 

hidrolik akibat dari pergerakah salah satu 

silinder hidrolik. 

 
Gambar 12. Grafik kecepatan motor hidrolik 

 

Data keluarnya kecepatan motor hidrolik 

diawali ketika kondisi silinder hidrolik 

ekspansi yaitu bergerak menekan ke atas. 

Jika dilihat dari grafik pada Gambar 12 nilai 

kecepatan yang cukup stabil saat kondisi 

ekspansi berada pada kisaran nilai 90 rpm. 

Sedangkan untuk kondisi ketika silinder 

hidrolik kompresi menekan ke bawah, nilai 

kecepatan motor hidrolik berada pada kisaran 

160 rpm. Data kecepatan motor hidrolik ini 

nantinya akan digunakan untuk mencari nilai 

dari mechanical power dari motor hidrolik. 

Tekanan yang masuk dan keluar pada 

silinder hidrolik ketika kondisi ekspansi 

maupun kompresi juga bisa diketahui dengan 

komponen manometer yang tersedia di 

simulasi software Fluidsim. Manometer 

tersebut ditempatkan di jalur masuk dan 

keluarnya rangkaian silinder hidrolik yang 

terhubung dengan selang hidrolik. Berikut ini 

adalah grafik data yang dihasilkan oleh 

silinder hidrolik selama 3 detik.  

 
Gambar 13. Grafik tekanan silinder hidrolik saat 

ekspansi 

 
Gambar 14. Grafik tekanan silinder hidrolik saat 

kompresi 

Berdasarkan grafik dari Gambar 13 dan 

14 tekanan pertama kali yang terjadi pada 

silinder hidrolik diakibatkan kondisi ekspansi 

ketika silinder hidrolik kiri bergerak 

menekan ke atas. Kemudian dilanjutkan 

kondisi silinder hidrolik kiri bergerak turun 

yaitu kompresi. Nilai dari tekanan saat 

kondisi ekspansi pada manometer silinder 

hidrolik berada pada kisaran nilai 0.86 MPa. 

Sedangkan nilai saat kondisi kompresi  

berada pada nilai tekanan kisaran 0.74 MPa. 

Ketika kondisi kompresi nilai tekanan fluida 

pada silinder hidrolik pada kisaran nilai 1.23 

MPa, dan pada kondisi Ekspansi nilai 
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tekanan fluida berada pada kisaran nilai 1.02 

MPa.  

 
Gambar 15.  Grafik tekanan masuk motor hidrolik 

 

Tekanan fluida yang masuk pada motor 

hidrolik dan juga pada saat keluar dari motor 

hidrolik juga dapat dilihat. Berikut pada 

Gambar 15 dan 16 adalah grafik dari tekanan 

saat memasuki motor hidrolik dan pada saat 

keluar ketika terjadi kondisi ekspansi dan 

kompresi. Seperti grafik pada gambar-

gambar sebelumnya nilai tekanan yang 

keluar diakibatkan oleh kondisi ekspansi 

terlebih dahulu kemudian baru kompresi. 

Pada grafik Gambar 4.15 nilai tekanan saat 

kondisi ekspansi di pintu masuk motor 

hidrolik berada pada nilai tekanan 0.85 MPa, 

sedangkan pada pintu keluar berada pada 

nilai tekanan 0.75 MPa. Ketika terjadi 

kondisi kompresi terjadi perubahan nilai 

tekanan pada pintu masuk motor hidrolik 

yaitu pada nilai tekanan 1.2 MPa, sedangkan 

nilai tekanan yang keluar dari pintu motor 

hidrolik berada pada nilai tekanan 1.04 MPa. 

Jika melihat dari grafik dan data yang terjadi 

ketika kondisi ekspansi dan kompresi, nilai 

tekanan yang lebih besar terjadi ketika 

kondisi kompresi pada nilai tekanan 1.2 MPa 

sedangkan saat terjadi kondisi ekspansi 

hanya menghasilkan nilai tekanan 0.85 MPa. 

 
Gambar 16. Grafik tekanan keluar motor hidrolik 

Data dari hasil simulasi pada nilai 

tekanan masuk motor hidrolik PinletHM 

akan digunakan untuk perhitungan dalam 

mencari nilai torsi motor hidrolik sesuai 

dengan rumus dalam mencari torsi berikut : 

T = 
𝑝  𝑥  𝑑

2 𝑥  𝜋
                                     (1)  

Dimana : 

T = Torsi motor hidrolik (Nm) 

p = tekanan masuk pada motor hidrolik 

(MPa) 

d = Displacement motor hidrolik cc/rev 

 

 
Gambar 17.  Grafik torsi motor hidrolik 
 

Data nilai tekanan yang masuk pada 

motor hidrolik dapat dilihat pada Gambar 15. 

Untuk mendapatkan nilai dari torsi motor 

hidrolik digunakan bantuan software 

Microsoft Excel dalam pengolahan datanya. 

Berikut pada Gambar 17 adalah grafik dari 

nilai torsi motor hidrolik. Berdasarkan grafik 

pada Gambar 17 tersebut dapat diketahui 

nilai terbesar dan juga yang terendah. Nilai 

torsi yang terjadi saat kondisi ekspansi yaitu 

pada nilai torsi 1.1 Nm, sedangkan untuk 

nilai torsi yang terjadi saat kondisi kompresi 

pada nilai torsi 1.6 Nm. Setelah diketahui 

nilai torsi dari motor hidrolik, dapat 

dilakukan pencarian untuk nilai dari daya 

motor hidrolik dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

P = T x v             (2)  

 

Dimana : 

 P = Daya motor hidrolik (Watt) 

 T = torsi motor hidrolik (Nm) 

 v = kecepatan sudut motor hidrolik 

(rpm) 
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Gambar 18. Grafik mechanical power motor hidrolik 

Untuk menghasilkan nilai dari daya 

motor hidrolik juga digunakan software 

Microsoft Excel dalam pengolahan datanya. 

Hasil yang didapatkan dapat dilihat pada 

grafik Gambar 18. Dalam grafik pada 

Gambar 18 dapat diketahui nilai dari daya 

motor hidrolik pada kondisi ekspansi lebih 

kecil dari pada kondisi kompresi. Daya dari 

motor hidrolik yang dapat dihasilkan saat 

kondisi ekspansi adalah 1.6 Watt, dan pada 

saat kondisi kompresi daya dari motor 

hidrolik yang dapat dihasilkan sebesar 4 Watt 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Shock  Absorber (HMERSA) dengan 

single input  dan  single outputdidapatkan 

beberapa kesimpulan dalam penelitian ini:  

1. Rancangan desain dari HMERSA dengan 

1 input 1 output dapat berjalan dengan 

baik ditandai dari putaran motor hidrolik 

menjadi satu arah ketika kondisi ekspansi 

maupun kompresi. 

2. Rancang Bangun HMERSA dengan 1 

input 1 output. Nilai torsi yang terjadi 

saat kondisi ekspansi yaitu pada nilai torsi 

1.1 Nm, sedangkan untuk nilai torsi yang 

terjadi saat kondisi kompresi pada nilai 

torsi 1.6 Nm 

3. Rancangan bangun dari HMERSA 

dengan 1 input 1 output dapat berjalan 

dengan baik yang menghasilkan data 

Daya dari motor hidrolik yang dapat 

dihasilkan saat kondisi ekspansi adalah 

1.6 Watt. Sedangkan pada saat kondisi 

kompresi daya dari motor hidrolik yang 

dapat dihasilkan sebesar 4 Watt. 

 

 

2. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan 

simulasi aliran fluida pada   sistem hydro – 

Magneto – ElectricRegenerative  Shock  

Absorber (HMERSA) dengan singleinput  

dan  singleoutput, terdapat beberapa saran 

yang bisa dijadikan pertimbangan dan 

masukan untuk pengembangan dari sistem 

shock absorber jenis hidrolik ini kedepannya. 

1. Untuk meningkatkan hasil simulasi yang 

maksimal lebih baik mengunakan lebih 

dari 1 shock Absober. 

2. Perlunya simulasi software simulasi 

Numerik untuk perbandingan hasil 

3. Perlunya beberapa variasi inputan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
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ABSTRACT 
Modeling wind speed variations is a very important requirement in determining energy 

potential to find out typical winds speed in an area. Data obtained from the average wind speed 

in Banda Aceh City of Aceh Province were correlated from NASA Data Access (Prediction of 

Worldwide Energy Resource) for 1 (one) year. Wind speed data is analyzed statistically to 

determine the potential of wind energy as a small scale power plant, which is grouped on an 

annual basis. Wind power distribution is obtained by the Rayleigh distribution function method, 

with the aim of predicting wind energy produced as a wealth study for designing small-scale 

wind turbine power plants. The calculation results show that by using the annual clustering 

Rayleigh function method, cumulative distribution and probability density functions will be 

obtained. The available power from the winds of the Banda Aceh region for 1.4 m
2
 turbines 

sweapt area with an average wind speed of 4.4 m/s produces an energy potential of around 

237.9 kW-hrs per year. The Rayleigh function of this distribution uses estimated parameters, 

which are expected to provide a more accurate prediction of the average energy produced for a 

region. The annual variations in wind speed and power density functions described in this 

article are very useful to ensure that the generator is selected and determined appropriately, so 

that an optimal wind turbine power plant will be obtained. 
 

Keywords:  energy potential, small wind turbine, Rayleigh Distribution 

 

ABSTRAK 
Pemodelan variasi kecepatan angin merupakan persyaratan yang sangat penting dalam 

menentukan potensi energi untuk mengetahui typical angin pada suatu wilayah. Data diperoleh 

dari kecepatan angin rata-rata di Kota Banda Aceh Propinsi Aceh, yang dikorelasikan dari 

NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resource)  Data Access selama  1 (satu) 

tahun. Data kecepatan angin di analisis secara statistik untuk menentukan potensi energi angin 

sebagai pembangkit listrik sekala kecil, yang dikelompokkan secara tahunan.Distribusi tenaga 

angin diperoleh dengan metode fungsi Rayleigh distribusi, dengan tujuan untuk memprediksi 

energi angin yang dihasilkan sebagai studi kelayaan untuk mendesain pembangkit listrik turbin 

angin sekala kecil. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode fungsi 

Rayleigh distribusi secara pengelompokan tahunan, akan diperoleh  kumulatif distribusi dan 

fungsi probability density. Daya yang tersedia dari angin wilayah Banda Aceh untuk turbin 

angin area sapuan 1.4 m
2
  kecepatan angin rata-rata  4.4 m/s menghasilkan potensi energi 

sekitar 237.9kW-hrs pertahun. Fungsi Rayleigh distribusi ini menggunakan parameter yang 

diperkirakan, diharapkan dapat untuk memberi prediksi yang lebih akurat tentang energi rata-

rata yang dihasilkan untuk suatu wilayah. Variasi tahunan kecepatan angin dan fungsi density 
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daya  yang dipaparkan dalam artikel ini, sangat berguna untuk memastikan dalam memilih serta 

menentukan generator secara tepat, sehingga nantinya akan diperoleh pembangkit listrik turbin 

angin yang optimal. 
 

Kata kunci: Potensi Energi, Turbin Angin skala kecil, Rayleigh Distribusi. 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

Pada umumnya pembangkit listrik untuk 

skala kecil terutama turbin angin masih 

belum diterapkan baik sebagai sumber energi 

maupun energi cadangan dalam masyarakat 

khususnya di Kota Banda Aceh Propinsi 

Aceh. Energi fosil seperti batubara maupun 

gas [1] masih menjadi trend dalam 

memenuhi kebutuhan energi listrik. Saat ini 

sebagian besar energi listrik dihasilkan dari 

pembakaran bahan bakar dari fosil yang 

dapat menimbulkan hujan asam, pencemaran 

udara serta perubahan iklim. Telah dijelaskan 

instalasi generator turbin angin secara efektif 

dapat mengurangi pencemaran lingkungan, 

konsumsi bahan bakar fosil dan biaya 

generator listrik secarakeseluruhan[2]. Energi 

yang dapat diserap oleh turbin angin secara 

keseluruhan sangat bergantung pada 

kecepatan angin rata-rata pada wilayah 

tersebut.   

Daerah yang biasanya menghasilkan 

potensi yang besar adalah daerah pesisir 

pantai atau daerah pedalaman dengan 

karakter terbuka. Energi listrik yang 

dihasilkan sangat tergantung dengan 

kecepatan angin rata-rata,  standar 

penyimpangan kecepatan angin serta lokasi 

pemasangan turbin angin. Artikel ini 

menyajikan distribusi Rayleigh untuk 

mementukan kecepatan angin dan daya 

turbin angin skala kecil secara musiman dan 

menunjukkan kapasitas yang optimal dalam 

instalasi turbin angin.Distribusi Rayleigh 

telah digunakan untuk mempresetasikan 

kecepatan angin dalamsebulan selama satu 

tahun.Kota Banda Aceh pada koordinat 

latitude 5.58° longitude 95.36° bagian barat 

Indonesia. 

Guna mendorong peningkatan serta 

pemanfaatan energi angin, selain melakukan 

studi kelayakan maka perlu juga dilakukan 

upaya untuk melakukan tahap desain turbin 

angin. Potensi kecepatan angin Kota Banda 

Aceh dapat ditunjukkan pada resource map 

kecepatan angin pada gambar 1 dan gambar 

2. Resource map tersebut dapat menjadi 

rujukan untuk mengetahui berapa besar 

energi yang diperoleh jika dikonversikan 

menjadi sumber pembangkit listrik, namun 

demikian yang terbaik adalah dengan 

pengukuran angin sebagai data real. 

Gambar 1. Potensi energi angin wilayah Indonesia [3] 

Untuk kebutuhan desain turbin angin 

data merujuk pada  kecepatan angin dari 

NASA Prediction Of Worldwide Energy 

Resource (POWER) yang memiliki 

kecepatan angin rata-rata 4.4 m/s. 

Pengamatan dilakukan selama 1 (satu) tahun 

yaitu mulai tahun 2017. Gambar 3 dan 

gambar 4 menunjukkan bahwa potensi untuk 

pembangkit listrik tenaga angin sangat 

memungkinkan, namun tidak semua jenis 

turbin angin dapat efektif digunakan dengan 

kondisi angin dengan kecepatan rendah. 

Kecepatan angin di Kota Banda Aceh 

tergolong rendah, namun potensi kecepatan 
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angin tersebut masih dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi alternatif skala kecil. 

Data cuaca yang di tunjukkan oleh POWER 

di kota Banda Aceh pada koordinat latitude 

5.58° longitude 95.36°, memiliki rata-rata 

kecepatan angin yang relatif rendah. Hal 

tersebut dapat diamati pada tabel 2.1 serta 

gambar 2.5 yang menunjukkan pemanfaatan 

potensi angin yang sesuai dengan daerah kota 

Banda Aceh. 

Penerapan jenis turbin angin yang sesuai 

adalah turbin tipe vertikal Darrieus.Tipe ini 

dapat digunakan sebagai sumber energi 

listrik alternatif yang dapat beroperasi 

dengan wilayah perkotaan. Potensi turbin 

tipe vertikal Darrieus  dapat bersinergi 

dengan infrasruktur bangunan gedung kota. 

Gambar 2. Potensi energi angin wilayah Banda Aceh[3] 

Tabel 1. Data kecepatan angin rata-rata NASA 

Prediction Of Worldwide Energy Resouce 

koordinat latitude 5.58° longitude 95.36°, 

tahun 2017 kota Banda Aceh 

Month 

Air 

temperatur

e 

NASA 

Power 

data  

2017 

Earth 

temperatur

e 

 

°C m/s °C 

January 26.2 4.53 27.9 

February 26.2 4.59 28.3 

March 26.3 2.93 28.8 

April 26.6 5.80 29.1 

May 27.1 3.45 29.2 

June 27.2 4.80 29.1 

July 27 5.94 28.8 

August 26.8 6.74 28.6 

September 26.4 4.98 28.4 

October 26.1 4.69 28.3 

November 25.9 3.72 28.1 

December 26.1 4.60 27.9 

Average 26.5 4.4 28.5 

 
 

Gambar 3. Grafik data kecepatan angin rata-rata 
pertahun periode tahun 2015-2017 

 

 

Gambar 4. Grafik data kecepatan angin pertahun 

periode tahun 2015 hingga  2017 

Dari pola angin yang terlihat pada 

Gambar 3 dan 4 dapat diamati jumlah energi 

angin yang terbesar terlihat antara bulan Juli 

–Oktober serta di akhir Desember hingga 

Januari.Pola angin di wilayah tersebut sangat 

berpotensi dan dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber energi alternatif sebagai pembangkit 

energi listrik. 

II. METODE PENULISAN 

 

1. Daya Tersedia di Udara 

Angin merupakan udara yang bergerak 

secara acak dengan massa udara. Ketika 

massa udara memiliki kecepatan, angin yang 

dihasilkan memiliki energi kinetik (KE) yang 

sebanding dengan massa udara dan kuadrat 

dengan kecepatan udara, yaitu = (½) x 

(kecepatan udara)² x (massa udara), energi 

kinetik melewati area dalam satuan waktu [4] 

sehingga daya turbin angin adalah: 
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Pw = ´ ρAv x v² = ´ ρAv³  (1) 

Dimana : 

ρ adalah densitas udara 1.22 kg/m³,  

v kecepatan angin,  

A area yang dilewati angin,  

ρAv massa udara yang dilewati angin 

dalam satuan waktu, dan Pw merupakan daya 

yang tersedia pada angin untuk diektraksi 

oleh turbin angin. Hanya sebagian kecil dari 

Pw dapat benar-benar diekstraksi.Meskipun 

sebagian penelitian menggunakan distribusi 

kecepatan angin sederhana yang hanya 

parameter rata-rata kecepatan angin. 

2. Sweapt Area 

Sweapt Area merupakan area sapuan 

turbin angin di udara tergantung dari jenis 

turbin angin baik jenis sumbu horizontal  

yang berbentuk lingkaran maupun sumbu 

vertikal lurus yang berbertuk  persegi 

panjang tergantung konfigurasi rotor dan 

sweapt area dihitung dengan: 

𝐴 = 𝐷. ℎ   (2) 

Dimana: 

A sweapt area (area sapuan turbin),  

D diameter dan  

h merupakan tinggi rotor turbin. 

Area sapuan membatasi volume udara 

yang lewat oleh turbin angin. Rotor 

mengubah energi yang tersimpan oleh angin 

dalam gerakan rotasinya sehingga semakin 

besar daerah, keluaran daya semakin besar 

dalam kondisi angin yang sama, daya 

berbanding lurus terhadap sweapt area.   

Tidak semua energi yang tersedia dapat 

diekstrak seluruhnya.Sebagai acuan awal ada 

batas teoritis untuk energi yang kita dapatkan 

sebagai batas yang disebut dengan Batas 

Betz. Menurut teori turbin angin tidak akan 

mencapai dari 59.3% [4][5], Derivasi batas 

Betz tersebut banyak di jumpai di berbagai 

sumber artikel yang lain dan tidak akan 

dibahas disini karena bukan merupakan topik 

utama kami. Turbin angin tidak akan pernah 

mencapai efesiensi batas teoritis tersebut. 

Kemudian pengaruh dengan ketidak 

efesiensinan  generator, system elektronik 

dan baterai, hal tersebut dapat mengurangi 

berapa banyak energi ini yang dapat 

terbuang. Di sisi lain akan berarti untuk 

mencari peluang dalam merancang turbin 

angin dengan cermat. 

3. Distribusi Rayleigh 

Salah satu hal yang sangat penting 

dalam merancang turbin angin adalah untuk 

mengetahui seberapa besar kecepatan angin 

yang diharapkan. Pengetahuan tentang 

sumber daya angin akan menjadi faktor 

dalam menentukan area turbin, diameter 

turbin, dan karakteristik generator. Untuk 

mencari target kecepatan angin dengan 

mengetahui statistik untuk mendeskripsikan 

angin. Salah satu cara untuk mendeskipsikan 

kecepatan angin adalah salah satunya dengan 

menggunakan Rayligh Distribusi.  

Dengan mengetahui kecepatan angin 

rata-rata maka fungsi probability density 

terhadap angin dapat diketahui.Distribusi 

Rayleigh dapat dinyatakan dalam bentuk 

kurva baik Probability density Function 

maupun Cumulative Distribution yang 

memberikan area dibawah kurva tentang 

kepadatan kecepatan angin tersebut. 

Model statistik Rayleigh distribusi [6] 

dengan menggunakan rata-rata kecepatan 

angin akan memberikan penilaian yang lebih 

baik dari potensi tenaga angin di lokasi 

pembangkit turbin angin yang diterapkan. 

Data kecepatan angin merujuk pada data 

yang ditampilkan oleh NASA POWER data 

access yang ditampilkan pada tabel 1 di 

koordinat wilayah Kota Banda Aceh. 

Distribusi Rayleigh sering diamati secara 

alami muncul ketika kecepatan angin di 

analisis dalam dua dimensi. Dengan asumsi 

bahwa setiap komponen tidak berkolerasi, 

terdistribusi normal dengan varian yang 

sama, dan mean nol, maka kecepatan angin 

keseluruhan akan dicirikan oleh distribusi 

Rayleigh. 

Distribusi probabilitas, yang secara luas 

digunakan untuk menggambarkan kecepatan 
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angin, adalah Distribusi Rayleigh. Fungsi 

probabilitas density dari distribusi Rayleigh 

ditunjukkan dengan : 

𝑓(𝑥;σ) = 
𝑥

𝑥2 𝑒
−𝑥2

2σ2 ,   𝑥≥0,
  (3) 

Dimana: σ adalah merupakan skala 

parameter distribusi dan x kecepatan angin 

rata-rata. 

σ = 
2

𝜋
  (4) 

Kemudian fungsi kumulativ distribusi di 

jabarkan dengan: 

𝑓(𝑥;σ) = 1 − 𝑒−𝑥2/(2𝜍𝑥 )² (5) 

Berapa besar energi yang tersedia terkait 

dengan berapa banyak daya yang tersedia 

dan berapa kecepatan angin yang dapat 

diharapkan. Kita dapat menghitung berapa 

banyak daya yang tersedia dalam kecepatan 

angin rata-rata atau berbagai kecepatan angin 

di suatu wilayah tertentu, tetapi untuk 

menghitung ketersediaan energi, maka kita 

perlu tahu berapa lama angin akan bertiup 

pada kecepatan itu. 

Dengan Metode Rayleigh Distribusi 

akan menentukan : 

- Probability Density Function, 

kemungkinan kecepatan angin yang 

akan terjadi (muncul) dengan acuan 

kecepatan angin rata-rata. 

- Cumulative Distribution,fungsi distribusi 

kumulatif. 

- Distribusi energi, estimasi potensi energi 

yang dikumpulkan berkolerasi dengan 

daya yang tersedia. 

 

Maka kita dapat menggabungkan konsep 

distribusi statistik kecepatan angin dan 

ketersediaan daya untuk mengetahui grafik 

distribusi energi. Besarnya energi yang 

tersedia pada berbagai kecepatan angin yang 

di dasarkan untuk area rotor turbin  1.4 m² 

selama 1 (satu) tahun di wilayah kota Banda 

Aceh dimana kecepatan angin rata-rata 4,4 

m/s [3]. 

 

Tabel 2. Parameter energi distribusi kecepatan angin 

Parameter Nilai Satuan 

Kecepatan Angin rata-

rata 

4.35 m/s 

Area sapuan Turbin 

angin 

1.4 m2 

Periode waktu 365 

hari 

8760 Jam 

Densitas Udara ρ 1.22 Kg/m3 

Turbin efesiensi Cp 0.18  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Estimasi potensi energi pada turbin 

angin di udara yang terdapat pada kecepatan 

angin bebas dapat kita dekati nilainya dengan 

menggunakan metode Rayleigh distribusi, 

yang pendekatan ini kami terangkan pada sub 

Bab 2.2 dimana mengunakan data turbin 

angin tabel 2, sebagai dasar parameter dari 

grafik yang dihasilkan, menggunakan 

kecepatan angin rata rata (rentang 1(satu) 

tahun di tahun2017) 4.4 m/s.  

Durasi waktu yang digunakan 24 jam  

dalam rentang satu tahun (365 hari) maka 

hasil yang diperoleh sesuai dengan Gambar 5 

dan 6 untuk fungsi probability density dan 

fungsi cumulative distribusi. 

 

 

Gambar 5. Probability kecepatan angin yang muncul 

pertahun 
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Daya angin yang tersedia diudara 

dimodelkan dengan mengkalkulasi kecepatan 

angin yang terrendah hingga mencapai 

kecepatan yang tertinggi sesuai dengan 

grafik pada tabel 4.serta menghasilkan 

gambar.7, atau di sebut dengan kurva daya 

yang tersedia di udara dengan asumsi area 

sapuan 1.4 m
2
. 

 
Gambar 6. Kumulatif distribusi kecepatan angin setiap 

tahun 

Daya yang tersedia di modelkan dengan 

kecepatan yang lembut sampai dengan 

kecepatan angin yang tertinggi, untuk 

mengetahui daya angin yang tersedia 

diudara, yang di tuntukkan pada gambar 

dibawah ini. 

 

 

Gambar 7. Daya yang tesedia di udara untuk turbin 
dengan area sapuan 1 m2. 

 

Kecepatan angin yang muncul pada pada 

distribusi Rayleigh sangat dipengaruhi oleh 

kecepatan angin rata-rata. Dengan kecepatan 

angin rata rata 4.4 m/s pada wilayah kota 

Banda aceh, jumlah energi yang besar dapat 

diketahui dari fungsi cumulative  

menghasilkan sesuai dengan gambar 6.  

Dengan menganalisis gambar tersebut 

jumlah energi yang besar dihasilkan pada 

kecepatan angin 7.6 m/s dengan 70%. 

 

Gambar 8. Analisis durasi typical Angin yang terjadi  

Terkait dengan jumlah energi angin yang 

terkumpul dalam waktu tertentu, hal ini tidak 

terlepas oleh pengaruh jumlah dari durasi 

yang dihasilkan oleh karakter angin (typical 

angin).  

Durasi typical angin akan 

mempengaruhi total energi yang terkumpul, 

hal ini dapat di analisis dari grafik fungsi 

cumulative distribusigambar 8 terhadap 

periode waktu,nilai tersebut sangat 

menentukan jumlah energi yang dihasilkan 

sesuai dengan analisis  pada gambar 9 

merupakan total energi yang terkumpul 

(energy available) dengan asumsi area 

sapuan turbin 1.4 m
2
. 

Jumlah energi yang tersedia diudara di 

udara merupakan hasil korelasi dari daya 

angin yang tersedia  di udara dengan durasi 

waktu kecepatan angin yang terjadi.  

 
Gambar 9. Jumlah energi yang dihasilkan 1 (satu) tahun 

dengan kecepatan angin rata-rata 4.4 m/s 
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Tabel 3. Parameter ekstraksi energi 1 (satu) tahun 
dengan Releigh Disribusi wilayah angin Kota 

Banda Aceh 

Parameter Nilai Satuan 

Rata-rata angin 

(Va) 

4.4 m/s 

Siqma (σ) σ*Va 3.51  

Sgma squer (σ2) 12.33  

Periode waktu 365 

hari x 24 jam 

8760 Jam 

Total energi kW-

hrs pertahun 

237.9 kWatt-hrs 

Total perhari 

Energy availabe 

0.65 kWatt-hrs 

 

Dalam penelitian mendatang 

memungkinkan untuk melakukan 

pengukuran data angin agar potensi energi 

dapat di bandingkan dan sebagai dasar yang 

lebih akurat untuk memaksimalkan 

penggunan pemilihan jenis generator yang 

cocok untuk diterapkan dengan kecepatan 

angin yang rendah. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. KESIMPULAN 

Studi statistik secara terperinci telah 

dilakukan dengan kecepatan angin dan 

kepadatan tenaga angin pada wilayah kota 

Banda Aceh. Kecepatan angin dimodelkan 

menggunakan fungsi Rayleigh distribusi dan 

parameter turbinnya diperkirakan 1.4 m².Hal 

ini menunjukkan bahwa fungsi Rayleigh 

dengan parameter tersebut memprediksi 

variasi kecepatan angin yang terjadi dan 

jumlah daya yang dihasilkan lebih 

akurat.Analisis yang di terapkan dalam 

artikel ini berguna untuk perencanaan 

pembangkit listrik tenaga angin sekala kecil 

dan dapat diterapkan sebagai penilaian 

potensi tenaga angin di suatu lokasi untuk 

mendesain turbin angin sekala kecil, dengan 

demikian besarnya energi yang tersedia di 

suatu wilayah dapat diketahui besarnya yang 

sesuai dengan potensinya. 

2. SARAN 

Dalam penelitian kedepan mungkin akan 

lebih baik data kecepatan angin yang 

digunakan berdasarkan pengukuran dengan 

anemometer pada lokasi tertentu agar hasil 

akan lebih real, serta mengunakan metode 

yang lain, guna memastikan hasil total 

energy yang dihasilkan sesuai potensinya. 
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ABSTRACT 

This study presents capacitor installation to reduced losses line, moreover improve voltage 

profile and power factor improvement. Capacitor optimization installed using modified 

backward forward sweep with the result that installation point and capacity appropriate. The 

modified backward-forward sweep have been tested on 15 BUS Kota Calang 20 kV feeder 

distribution, Aceh Barat. Initial simulation of feeder was result 0,85 kW line losses with 

19,9753 minimum voltage. After capacitor installation on BUS 4, BUS 6, BUS 8 and BUS 13, 

the minimum losses line is reduced to 0,66 kW. 
 

Keywords: losses line, voltage drop, capacitor, modified backward-forward sweep. 

 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang pemasangan kapasitor untuk mengurangi rugi-rugi saluran pada sistem 

distribusi, pemasangan kapasitor juga akan maningkatkan profil tegangandan perbaikan faktor daya. 

Metode yang digunakan yaitu modifiedbackward forward sweep (BFS).Modifikasi dilakukan pada 

algoritma dasar backward forward sweep (BFS) untuk mendapatkan letak dan kapasitas kapasitor yang 

optimal.Modifikasi algoritma ini telah diuji pada penyulang Kota Calang PT. PLN Meulaboh Aceh Barat 

yang mempunyai 15 buah BUS dengan tegangan 20 kV. Hasil simulasi awal penyulang Kota Calang 

memiliki rugi-rugi di saluran sebesar 0,85 kW dengan tegangan minimum 19.9753 kV atau 0,998765 pu. 

Setelah pemasangan kapasitor didapatkan rugi-rugi daya yang optimal di saluran menjadi 0,66 kW dengan 

pemasangan kapasitor sebanyak 4 buah kapasitor di BUS 4, BUS 6, BUS 8 dan BUS 13. 
 

Kata Kunci: Rugi-rugi saluran, Susut Tegangan, Kapasitor, ModifiedBackward/Forward Sweep 

 
1. PENDAHULUAN 

Sistem distribusi merupakan bagian 

penyaluran daya yang penting karena sistem 

distribusi melayani beban secara langsung. 

Kualitas daya pada sistem distribusi tetap 

terjaga. Kualitas daya yang buruk  

disebabkan oleh faktor daya yang menurun, 

susut tegangan, dan rugi jaringan [1]. Hal 

yang umum dilakukan untuk mengatasi rugi-

rugi dan susut tegangan di saluran adalah 

dengan menambahkan kapasitas trafo 

distribusi, mensinkronkan sistem distribusi 

dengan distributed generated (DG). 

Selain metode diatas rugi-rugi saluran 

dan mengurangi susut tegangan pada saluran 

juga bisa dilakukan dengan pemasangan 

kapasitor secara paralel, letak pemasangan 

yang tepat serta kapasitas kapasitor 

berdasarkan faktor daya saluran. Kapasitor 

merupakan komponen kompensasi daya 

reaktif induktif sehingga bisa mengurangi 

suplai arus dari sumber dan mengurangi 

susut tegangan di saluran, mengurangi rugi-

mailto:zakwan77@gmail.com
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rugi saluran dan memperbaiki faktor daya 

beban. Kebutuhan daya reaktif bisa 

didapatkan mudah dengan melalui 

pemasangan kapasitor [2]. Penelitian ini 

mengembangkan persamaan konvensional 

(BFS) sehingga didapatkan letak penempatan 

kapasitor berdasarkan rugi-rugi saluran 

terkecil [3].  

Beberapa algoritma dasar yang 

digunakan untuk mengetahui aliran daya, 

pernah dilakukan modifikasi untuk tujuan 

tertentu. Modified BFS telah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya untuk penempatan 

distributed generated (DG) 

denganmengembangkan suatu persamaan 

yang dikombinasi dengan konvensional 

BFS[3]. Modifikasi algoritma dilakukan pada 

algoritma Newton Raphson dalam 

menentukan aliran daya microgrid system. 

Modifikasi konvensional sistem karena 

metode tersebut hanya bisa diterapkan pada 

sistem yang besar dengan tegangan dan 

frekuensi yang dijaga konstant [6]. 

. 

II.    METODE PENELITIAN 

Studi aliran daya bertujuan untuk 

mengetahui tegangan setiap bus, aliran arus 

dan daya pada sistem distribusi maupun 

transmisi umumnya dilakukan dengan 

metode gauss seidel, newton raphson,dan 

fast decoupled, ketiga metode tersebut 

mempunyai kekurang bila diterapkan pada 

sistem distribusi radial yang mempunyai 

perbandingan nilai R/X tinggi, analisa aliran 

daya untuk sistim distribusi yang dilakukan 

pada penelitian ini menggunakan metode 

modified forward backward sweep dimana 

analisa aliran daya untuk sistem distribusi 

akan terselesaikan tanpa banyak perhitungan 

dan efisien pada setiap iterasi[8]. 

Metode penelitian dilakukan dengan 

analisa aliran daya pada penyulang yang 

akan dilakukan pemasangan kapasitor untuk 

menaikkan profil tegangan dan mengurangi 

rugi saluran serta perbaikan faktor daya 

beban. Simulasi awal dilakukan untuk 

mengetahui susut tegangan, rugi-rugi daya 

saluran dan faktor daya beban. Untuk 

mengetahui aliran daya saluran distribusi 

digunakan metode backward forward sweep. 

Pada metode ini akan dibentuk persamaan 

aliran daya dengan penyusunan impedansi di 

saluran distribusi dalam bentuk matriks Bus 

Injection to Branch Current (BIBC) dan 

matrik Branch Current to Branch Voltage 

(BIBV), matriks tersebut digunakan untuk 

mengetahui susut tegangan pada saluran 

distribusi. Dengan  modifikasi algoritma 

dasar, yaitu menambahkan formula untuk 

mengetahui besar daya kapasitor berdasarkan 

faktor daya beban, penambahan algoritma 

untuk pengecekan rugi-rugi daya saluran 

terkecil apabila kapasitor dipasang pada BUS 

tertentu.  Diagram alir MBFS adalah sebagai 

berikut, 

 
Gambar1. Diagram Alir Aliran Daya Modified BFS 
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1. Analisa Aliran Daya 

 

Metode BFS pada analisa aliran daya 

system distribusi tipe radial menggunakan 

hukum Kirchchof tentang arus dan hokum 

Kirchchoff tentang tegangan untuk 

menghitung arus di saluran dan tegangan 

setiap bus. Matriks admitansi tidak 

digunakan seperti pada perhitungan aliran 

daya system transmisi tetapi pada system 

distribusi menggunakan matriks  BIBC (Bus 

Injection to Branch Current) dan BIBV (Bus 

Injection to Branch Voltage) untuk 

membentuk persamaan aliran daya.  

Langkah awal dimulai dengan backward 

sweepyaitu menghitung besar arus yang 

mengalir di saluran dari bus awal sampai  bus 

akhir, tegangan di setiap titik bus disumsikan 

bernilai sama dengan bus awal atau sumber 

utama.  Arus beban  ditentukan dengan 

persamaan sebagai berikut [12],[25] : 

Ildi =   
Pi +jQ i

Vi
    (1) 

dimana, 

 Ildi = Arus beban pada titik i 

 Pi  = Daya aktif beban titik i 

 jQi = Daya Reaktif beban titik 

i 

 Vi  = Tegangan pada titik i 

Arus yang telah diketahui mengalir ke 

beban merupakan jumlah arus yang ada pada 

saluran.  

Forward Sweep adalah menghitung 

susut tegangan pada saluran, arus telah 

diketahui pada Backward Sweep dan 

impedansi saluran. Persamaan tegangan pada 

setiap BUS adalah : 

𝑉𝑖 = 𝑉1 − ∆𝑉 

𝑉𝑖 = 𝑉1 − (𝑍𝑖 × 𝐼𝑙𝑖 )        

(2) 

dimana, 

 Vi = Tegangan pada bus i 

 Vi = Tegangan sebelum Vi  

 ΔV = Susut tegangan pada 

saluran i  

 

 

Contoh system distribusi radial adalah 

sebagai berikut, 

Gambar2. Sistemdistribusi radial 6 bus 
  

Persamaan arus pada saluran distribusi 

adalah sebagai berikut[4],[5], 

𝐵5 =  𝐼6    (3) 

𝐵4 =  𝐼5    (4) 

𝐵3 =  𝐼4 + 𝐼5 (5) 

𝐵2 =  𝐼3 + 𝐼4 + 𝐼5 + 𝐼6 (6) 

𝐵1 = 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4 + 𝐼5+𝐼6 (7) 

Persamaan arus diatas yang dihasilkan 

dari 6 bus pada saluran distribusi radial 

disusun kembali dalam bentuk matrik,  

 
 

𝐵1

𝐵2

𝐵3

𝐵4

𝐵5

 
 =  

 

1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 0 1 1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 
 
 
 

𝐼2

𝐼3

𝐼4

𝐼5

𝐼6

 
 
 

Angka 1 menyatakan bahwa adanya 

aliran arus pada saluran, sedangkan angka 0 

tidak ada aliran arus pada saluran tersebut, 

misalnya pada saluran B5 hanya mengalir 

arus I6. Matrik BIBC tersebut memenuhi 

hokum Kirchoff yang menginjeksikan arus I 

terhadap saluran B. persamaan matrik 

tersebut dituliskan sebagai matrik BIBC 

adalah [4],[5] : 
 𝐵 =  𝐵𝐼𝐵𝐶  𝐼  (8) 

Untuk mengetahui drop tegangan yaitu 

menggunakan persamaan sebagai berikut 

[4],[5]: 

 

𝑉2 =  𝑉1 − 𝐵1 . 𝑍12   (9) 

𝑉3 =  𝑉1 − 𝐵1 . 𝑍12 − 𝐵2 . 𝑍23                      (10)     

 

 

I4 B4 B3 

B5

6 

B2 B1 

Bus 1 
Bus 2 

Bus 3 

Bus 4 Bus 5 

Bus 6 

I2 I3 

I5 

I6 



Jurnal J-Innovation Vol. 7, No. 2, Desember 2018 

ISSN : 2338-2082 

 

25 

 

 𝑉4 =  𝑉1 − 𝐵1 . 𝑍12 − 𝐵2 . 𝑍23 . 𝐵3 . 𝑍34 (11)       

𝑉5 =  𝑉1 − 𝐵1 . 𝑍12 − 𝐵2 . 𝑍23 − 𝐵3 . 𝑍34 −

𝐵4 . 𝑍45   (12) 

𝑉6 =  𝑉1 − 𝐵1 . 𝑍12 − 𝐵2 . 𝑍23 − 𝐵5 . 𝑍36     (13) 

Maka susut tegangan pada saluran bus 1 ke 

bus 6 adalah 

𝑉2 − 𝑉1 =  𝐵1 . 𝑍12   (14) 

𝑉3 − 𝑉1 =  𝐵1 . 𝑍12 + 𝐵2 . 𝑍23   (15) 

𝑉4− 𝑉1 =  𝐵1 . 𝑍12 + 𝐵2 . 𝑍23 . 𝐵3 . 𝑍34         (16)                

𝑉5 − 𝑉1 =  𝐵1 . 𝑍12 + 𝐵2 . 𝑍23 − 𝐵3 . 𝑍34 −

𝐵4 . 𝑍45                                                      (17) 

𝑉6 − 𝑉1 =  𝐵1 . 𝑍12 + 𝐵2 . 𝑍23 + 𝐵5 . 𝑍36   (18)            

Persamaan tersebut kemudian dibentuk 

kedalam bentuk matrik BCBV (Branch 

Current to Branch Voltage),(4), (5) : 
 ∆𝑉 =  𝐵𝐶𝐵𝑉  𝐵 , 
 (19) 

Matriks perubahan tegangan adalah (1),(2) : 
 ∆𝑉 =  𝐵𝐼𝐵𝐶  𝐵𝐶𝐵𝑉  𝐼                        (20) 

            
 ∆𝑉 =  𝐷𝐿𝐹  𝐼            (21) 

 

2. Kapasitor Bank 

Pemasangan kapasitor  di saluran 

distribusi  dilakukan berdasarkan nilai faktor 

daya beban, daya reaktif yang didapat dari 

kapasitor berdasarkan nilai daya reaktif awal 

terhadap nilai daya reaktif baru. Daya reaktif 

yang diperlukan pada kapasitor adalah [5]: 

QC = P(tanɸ1 − tanɸ2) (22)            

dimana,  

 Q  = kVAr kapasitor yang 

diperlukan 

 P  = daya aktif 

 cosɸ1 = faktor daya awal 

 cosɸ2 = faktor daya yang akan 

diperbaiki 

 

Sifat kapasitor bisa mensuplai daya 

reaktif pada saat dipasang secara paralel dan 

akan mengurangi reaktansi saluran pada saat 

dipasang secara seri. Apabila kapasitor shunt 

dipasang pada sebuah beban motor 500-hp, 

50hz, 380 V yang terhubung secara bintang, 

faktor daya awal motor tersebut adalah 0.75. 

Motor tersebut akan diperbaiki faktor daya 

menjadi 0.98, maka daya reaktif yang 

diperlukan adalah : 

 

P =
500hp ∗ (0.757kW/hp)

0.88
 

P = 423.69kw 

 

maka,  

Qc = P(tgθ1 − tgθ2) 

Qc = 423.69(tg41.41 − tg11.48) 

Qc = 287.62 kvar 

Nilai reaktansi untuk setiap kapasitor adalah 

XC =
VL

2

QC

 

XC =
3802

287620
 

XC = 2.56 ohm 
Besar kapasitor yang dibutuhkan adalah 

C =
1

2 × πfXC

 

C =
1

2 × 3.14 × 50 × 2.56
 

C = 1.24 μf 
 

Pengaruh pemasangan kapasitor 

mempunyai perbedaan apabila pemasangan 

secara seri atau paralel, apabila kapasitor 

dipasang secara seri pada saluran, maka nilai 

reaktansi kapasitansi akan berselisih dengan 

nilai reaktansi induktif saluran, secara vektor 

diagram dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai 

berikut,  

 
Gambar 3. Saluran distribusi tanpa kapasitor seri dan 

dengan kapasitor seri 

 

IXL

Z = R +jXL

VS VR

I

+

--

+

Z’ = R +j(XL-Xc)

VS VR

I

+

--

+

Gbr. a Gbr. b



I

VR

VS

IR

IZ

IRcos IXL sin IRcos I(XL-XC) sin 

IXL
IR

IZ

VS

VR

Vc

IXc

Gbr. c Gbr. d

 

 



Jurnal J-Innovation Vol. 7, No. 2, Desember 2018 

ISSN : 2338-2082 

 

26 

 

Impedansi pada saluran sudah berkurang 

atau dikompensasi oleh kapasitor sehingga 

susut tegangan saluran akan berkurang 

seperti terlihat pada Gambar 2d. Sedangkan 

pemasangan kapasitor secara paralel, seperti 

pada gambar 4, kapasitor akan mensuplay 

arus ke beban. 

 

 
Gambar 4. Saluran distribusi tanpa kapasitor paralel dan 

dengan kapasitor paralel 

 Seperti pada Gambar 4 kapasitor yang 
dipasang secara paralel menyebabkan susut 
tegangan di saluran berkurang akibat 
berkurangnya arus pasokan dari sumber. 
Pemasangan kapasitor secara paralel pada 
saluran juga menyebabkan rugi-rugi di 
saluran berkurang dengan pemilihan letak 
kapasitor yang tepat. 

Pengaruh pemasangan kapasitor di 
saluran distribusi akan mengurangi daya 
reaktif saluran, saluran distribusi mempunyai 
impedansi seperti pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Pengaruh kapasitor terhadap rugi-rugi saluran 

Pada gambar 5. b  menjelaskan 

bagaimana daya reaktif yang dibutuhkan oleh 

beban (Qb) telah dikompensasi oleh daya 

reaktif kapasitor (Qc), sehingga daya reaktif 

saluran (Q) berkurang. Persamaan daya 

reaktif pada saluran adalah [9], [10], : 

𝑄 = 𝑉 ×  𝐼𝑟 × 𝑠𝑖𝑛∅              (23) 

Komponen arus aktif dan reaktif dapat 
dilihat pada gambar segitiga berikut [10], 

 
Gambar 6. Komponen arus pada beban induktif 

Total arus pada saluran adalah  

𝐼𝑡 =   𝐼𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓  
2

+  𝐼𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓  
2
             (24) 

Rugi-rugi daya di saluran didapatkan 
berdasarkan persamaan 2.1 sebelumnya 
adalah 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝐼𝑡
2 × 𝑅               (25) 

Berkurangnya arus reaktif di saluran 
menyebabkan berkurangnya jumlah arus 
total, sehingga rugi-rugi di saluran berkurang 
karena pemasangan kapasitor. 

 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

SIMULASI DAN DATA AWAL 

Simulasi dilakukan dengan 

menggunakan Matlab R215a, berdasarkan 

struktur sistem distribusi radial Penyulang 

Kota Calang akan dibentuk matriks BIBC 

dan matriks BIBV. Pembentukan matriks 

BIBC adalah untuk menentukan hubungan 

antara injeksi arus bus dengan arus cabang 

sedangkan pembentukan matriks BIBV 

adalah untuk menentukan hubungan arus 

cabang dengan tegangan bus.  

 

1.  Distribusi Penyulang Kota Calang 

Sistim distribusi penyulang Kota Calang 

adalah pada gambar 6, Saluran distribusi 

penyulang 20 kV Kota Calang  PT. PLN 

(Persero) area Meulaboh mempunyai 15 

buah. Saluran yang panjang pada penyulang 

Kota Calang adalah antara BUS7 dengan 8 

sepanjang 1860 m, dan antara BUS 13 

dengan BUS 14 sepanjang 1670 m. Saluran 

terpendek adalah BUS 3 dengan BUS 4 yaitu 
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20m, kemudian BUS 24 dengan BUS 26.  

Kota Calang merupakan salah satu 

penyulang distribusi yang terletak di GH 

Calang, dimana GH Calang merupakan 

bagian dari sistem distribusi Teunom – 

Calang – Lamno yang terletak di Meulaboh 

Aceh Barat. 

 
Gambar 5. Sistem Distribusi Kota Calang 

 

2. Hasil Analisa Aliran Daya Sebelum 

Pemasangan Kapasitor  
 

Dengan menggunakan tegangan dasar 20 

kV daya100MVA dan akurasi 0.00001 

tegangan hasil analisa aliran daya penyulang 

Kota Calang adalah sebagai berikut  

 

 
Gambar 6. Profil Tegangan Penyulang Kota 

Calang  Sebelum Pemasangan Kapasitor 

 

Susut tegangan minimum pada keadaan 

awal adalah 19,9753 volt.Sebelum dilakukan 

kompensasi dengan kapasitor, rugi rugi di 

saluran penyulang Kota Calangadalah 

sebesar 0.851770 kW. Suplaiarus dari 

sumber akan besar untuk memenuhi 

kebutuhan daya di saluran dan kebutuhan 

daya beban, arus dari BUS sumber adalah 

41.317A. Rugi-rugi saluran penyulang Kota 

Calang sebelum pemasangan kapasitor dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

 
Tabel 1. Data rugi-rugi saluran dan faktor daya beban 

penyulang Kota Calang 

From  To   Arus 
kW kvar 

Cos 

φ Bus Bus Amp Deg 

1 2 41,32 

-

39,01 
0,26 0,26 0,78 

2 3 34,14 
-

40,76 
0,05 0,05 0,76 

3 4 32,71 

-

41,21 
0,03 0,03 0,75 

4 5 18,22 
-

31,78 
0,25 0,25 0,85 

4 6 13,6 -31,8 0,06 0,06 0,85 

6 7 5,78 -31,8 0,04 0,04 0,85 

6 11 8,15 -31,8 0,03 0,03 0,85 

7 8 4,33 

-

53,42 
0,04 0,04 0,6 

8 9 2,89 
-

31,79 
0,01 0,01 0,85 

9 10 1,45 

-

57,16 
0 0 0,54 

11 12 6,77 

-

51,92 
0,02 0,02 0,62 

12 13 5,47 

-

44,09 
0,02 0,02 0,72 

13 14 4,34 -31,8 0,04 0,04 0,85 

14 15 2,89 -31,8 0 0,01 0,85 

Total Losses 0,85 
  

ANALISA SESUDAH PEMASANGAN 

KAPASITOR 

Dengan melakukan modifikasi pada 

algoritma Forward Backward Sweep profil 

tegangan setiap BUS meningkat setelah 

pemasangan kapasitor seperti pada Gambar 7 

berikut,  
 

Data rugi-rugi di saluran, berkurangnya 

arus serta perbaikan faktor daya setelah 

pemasangan kapasitor dapat dilihat pada 

tabel 2.  Rata-rata faktor daya yang sudah 

diperbaiki adalah diatas 0,85. 

 

 

 

Bus 15, Load 308 

Bus 9, Load 299-1 

Bus 14, Load 305-1 

Bus 12, Load 294 

Bus 11, Load  293 

Bus10, Load 302-
1 

Bus 8, Load 300-1 

Bus 4,Load 286-1 

Bus 3, Bus 285 

Bus 2 , Bus  KT Load 288-1 

Bus 1  

Bus 5 , Load 290-1 

Bus 7, Load 296-1 

Bus 6  

Bus 13, Load 306-1 

19.91
19.915

19.92
19.925

19.93
19.935

19.94
19.945

1 3 5 7 9 11 13 15

kV

Nomor BUS



Jurnal J-Innovation Vol. 7, No. 2, Desember 2018 

ISSN : 2338-2082 

 

28 

 

 
Gambar 7. Profil Tegangan Sesudah Kompensasi  

dengan Kapasitor 

 
Tabel 2. Data Saluran PenyulangKota Calang Setelah 

Pemasangan Kapasitor 

Bus kV 

Saluran 
Arus 

(Amp) 
kW 

Cos 

φ Dari 

bus 

Ke 

bus 

1 20 1 2 34,098 0,1 0,95 

2 19,9974 2 3 27,129 0,18 0,97 

3 19,9936 3 4 25,755 0,01 0,97 

4 19,9933 4 5 18,217 0,25 0,85 

5 19,9824 4 6 9,336 0,02 1 

6 19,9923 6 7 5,025 0,02 0,98 

7 19,9912 6 11 7,039 0,01 0,63 

8 19,9908 7 8 4,111 0,02 0,9 

9 19,9888 8 9 2,888 0,01 0,85 

10 19,9879 9 10 1,444 0 0,85 

11 19,9904 11 12 5,752 0,01 0,73 

12 19,9885 12 13 4,623 0,01 0,85 

13 19,9866 13 14 4.334 0,02 0,85 

14 19,9816 14 15 3 0 0,85 

15 19,9801 Total 0,66 0,85 

 

Daya aktif berkurang menjadi 0,66 kW 

dengan peletakan kapasitor dan kapasitas 

kapasitor dapat dilihat pada tabel 3 berikut 

ini 
Tabel 3. Letak dan Kapasitas Kapasitor 

BUS Kapasitas (kVAR) 

4 189,72 

6 142,40 

8 142,31 

13 47,45 

 

Rugi-rugi saluran yang dihasilkan 

dengan menggunakan metode modiffied 

forward backward sweep adalah seperti pada 

gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik rugi-rugi saluran terkecil 

 

Iterasi yang dilakukan sebanyak 150 

dilakukan dengan algoritma modified 

backward forward sweep bisa didapatkan 

besar daya reaktif kapasitor untuk 

mengurangi rugi di saluran dan memperbaiki 

profil tegangan berdasarkan batasan faktor 

daya yang diinginkan. 

 

IV.  KESIMPULAN  

 

1. Kondisi awal sistem distribusi Kota 

Calangmempunyai faktor daya dibawah 

0.85 pada beberapa BUS dan kondisi 

profil tegangan di semua BUS masih 

pada kondisi aman. 

2. Dengan metode algoritma modified 

backward forward sweep dihasilkan 

sebanyak 4 titik pemasangan kapasitor. 

3. Rugi-rugi saluran kondisi awal 

penyulang adalah 0,85 kW dan dapat 

dikurangi setelah pemasangan kapasitor 

sebesar 0,66  kW. 
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ABSTRACT 
A fews points to get high quality of asphalt concrete are mixing, casting, compacting, and curin. 

The other things are supporting of matters such as form-work. The curing will being as step to 

do the asphalt concrete , developing them to be perfect hardly. The process of curing are 

maintanance of humadity , temperature, surface at asphalt concrete and time line periode.  The 

research done past time, the more do the maintanace periodely increasing  to be more higher 

pressure value , and the others things of it (Yurmansyah Indra, 2001).  So, the researcher had 

done with many variaties of comparing each others of them. We have got the difference power 

of the maximum  asphalt concrete . Likes ; do the maintanance by watering wet 3 times in a day 

BU5) = 195,28 kg/cm2,by the wet burlap3 times in a day (BU4) = 188, 33 kg/cm2. With wet 

on water ,2 -  twice in a day  (BU3) = 181,11 kg/cm2. Without do the maintanaance , (BU2) = 

165, 56 kg.cm2. by nature , (BU1) = 152,27 kg/cm2. Those meaning are the average-power of 

higher pressure asphalt concrete with or witout maintaning are 15 – 16 % as the conclusions. 
 

Keywords: Normally asphalt concrete, pressure, curing 

 

 

ABSTRAK 

Untuk mencapai mutu beton yang direncanakan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

seperti cara pencampuran (mixing), penuangan (casting), pemadatan (compacting), dan 

perawatan (curing). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mutu bahan pembantu seperti 

mutu cetakan (form work). Perawatan (curing) adalah suatu langkah/tindakan untuk 

memberikan kesempatan pada semen/beton mengembangkan kekuatannya secara wajar dan 

sesempurna mungkin. Proses perawatan/curing ini meliputi pemeliharaan kelembaban dan 

kondisi suhu, baik dalam beton maupun di permukaan beton dalam periode waktu tertentu. Dari 

penelitian terdahulu dinyatakan bahwa pengaruh perawatan terhadap nilai kuat tekan adalah 

“semakin bagus perawatan beton maka nilai kuat tekan semakin tinggi dan sebaliknya kalau 

perawatan beton kurang maka nilai kuat tekan yang dihasilkan akan berkurang pula 

(Yurmansyah Indra, 2001). Maka dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengamati tentang 

perawatan beton dengan sistem yang berbeda-beda serta kekuatan tekan beton yang 

dihasilkannya, serta membandingkan sistem perawatan beton tersebut yang paling baik dengan 

menghasilkan kuat tekan beton yang paling maksimal diantara sampel yang ada. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perawatan beton yang berbeda-beda 

akan berpengatuh terhadap kekuatan yang dihasilkannya berdasarkan hasil pembahasan didapat 

urutan kekuatan beton yang paling tinggi adalah sebagai berikut: Perawatan dengan menyiram 3 

kali sehari (BU5) = 195,28 Kg/Cm2, perawatan beton dengan menutup pakai goni basah 

sebanyak 3 kali sehari (BU4) = 188,33 Kg/cm2, perawatan beton dengan menyiram rutin 2 kali 

sehari pagi dan sore (BU3) = 181,11 Kg/Cm2, tanpa perawatan tapi disimpan dalam ruangan 
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(BU2) = 165,56 Kg/cm2, tanpa perawatan dan dibiarkan di alam terbuka (BU1) = 165,28 

Kg/cm2. Dengan arti kata kekuatan  tekan  beton  rata-rata dalam penelitian ini jauh berbeda 

jika dibandingkan antara beton yang diberi perawatan dengan beton yang tanpa perawatan jadi 

kalau diprosentasekan kekuatan tekan beton menurun sekitar 15-16%  

 

Kata kunci: beton normal, kuat tekan, curing. 

 
I.  PENDAHULUAN 

Pembangunan dewasa ini semakin 

berkembang dengan pesat, hal ini dapat 

dilihat dengan semakin banyaknya dibangun 

konstruksi berskala besar. Seperti sebagai 

sarana transportasi berupa jembatan 

berbentang panjang, jalan layang, bangunan 

air seperti bangunan pembangkit tenaga 

listrik, bendungan maupun pada struktur 

bangunan seperti gedung perkantoran, hotel 

bertingkat tinggi, serta apartement sebagai 

sarana perumahan yang banyak diminati 

dewasa ini di kota kota besar. Dari sekian 

banyak konstruksi yang telah dibuat terlihat 

bahwa konstruksi beton lebih dominan 

digunakan. Misalnya, pada konstuksi jalan, 

gedung bertingkat maupun pada stuktur 

bangunan air seperti pada bendungan dan 

saluran irigasi. Untuk itu dituntut pula 

bagaimana mendapatkan suatu kuat tekan 

yang sesuai dengan yang direncanakan. 

Bersamaan dengan meningkatnya skala 

pembangunan menunjukkan semakin banyak 

kebutuhan beton di masa yang akan datang. 

Beton merupakan material utama untuk 

konstruksi yang banyak digunakan di seluruh 

dunia. Campuran yang homogen antara 

semen, air, aggregate halus (pasir) dan 

aggregate kasar (kerikil) dengan atau tanpa 

bahan tambahan lainnya dengan 

perbandingan tertentu. Semen merupakan 

komposisi utama dalam pembuatan beton. 

Dengan demikian kebutuhan akan bahan 

baku semen dan material campuran lainnya 

seperti agreat kasar, agregat halus, air serta 

bahan tambahan lainnya akan meningkat 

pula.  

Untuk mencapai mutu beton yang 

direncanakan ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan seperti cara pencampuran 

(mixing), penuangan (casting), pemadatan 

(compacting), dan perawatan (curing). Faktor 

lain yang tidak kalah penting adalah mutu 

bahan pembantu seperti mutu cetakan (form 

work).  

Perawatan (curing) adalah suatu 

langkah/tindakan untuk memberikan 

kesempatan pada semen/beton 

mengembangkan kekuatannya secara wajar 

dan sesempurna mungkin. Untuk tujuan 

tersebut maka suatu pekerjaan beton 

dipadatkan sampai beton dianggap cukup 

keras. Kelembaban beton itu harus dijaga 

agar proses hidrasi semen dapat terjadi 

dengan wajar dan berlangsung dengan 

sempurna. Bila hal ini tidak dilakukan, akan 

terjadi beton yang kurang kuat dan juga 

timbul retak-retak. 

Secara umum perawatan beton dibagi 

atas beberapa metode, seperti metode 

perawatan basah, penguapan, membran, dan 

lain-lain. Pada penelitian ini dilakukan 

dengan perawatan menggunakan metode 

yang berbeda-beda.. Metode perawatan 

bertujuan untuk melindungi air yang ada di 

dalam beton agar tidak keluar begitu juga air 

dari luar tidak masuk ke dalam beton, tanpa 

menggunakan air tambahan dari luar beton 

untuk membantu proses hidrasi. 

Perawatan Beton dilakukan saat beton 

sudah mulai mengeras yang bertujuan untuk 

menjaga agar beton tidak cepat kehilangan 

air dan sebagai tindakan menjaga 

kelembaban/ suhu beton sehingga beton 

dapat mencapai mutu beton yang diinginkan. 

Pelaksanaan perawatan beton dilakukan 

setelah beton mengalami atau memasuki fase 

hardening (untuk permukaan beton yang 

terbuka) atau setelah bekisting beton 

dilakukan bongkaran dengan durasi tertentu 

yang dimaksudkan untuk memastikan 

terjaganya kondisi yang diperlukan untuk 

proses reaksi senyawa kimia yang 

terkandung dalam campuran beton. Proses 

curing pada beton memainkan peran penting 

pada pengembangan kekuatan dan daya 
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tahan beton. Proses curing ini meliputi 

pemeliharaan kelembaban dan kondisi suhu, 

baik dalam beton maupun di permukaan 

beton dalam periode waktu tertentu. Dari 

penelitian terdahulu dinyatakan bahwa 

pengaruh perawatan terhadap nilai kuat tekan 

adalah “semakin bagus perawatan beton 

maka nilai kuat tekan semakin tinggi dan 

sebaliknya kalau perawatan beton kurang 

maka nilai kuat tekan yang dihasilkan akan 

berkurang pula (Yurmansyah Indra, 2001).  

Sesuai dengan uraian di atas maka 

peneliti mencoba untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Perawatan Beton yang Berbeda-beda 

Terhadap Kekuatan Beton”. 

II. METODE PENELITIAN 

1. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian sebagai 

berikut: 

- Indentifikasi masalah/topik 

- Penelusuran referensi yang terkait 

- Penyiapan bahan 

- Menentukan lokasi penelitian 

- Pelaksanaan penelitian dan 

pengumpulan data 

- Pengolahan data hasil penelitian 

- Penarikan kesimpulan 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Laboratorium 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan 

3. Parameter Pengukuran dan 

Pengamatan 

Kuat tekan beton dan pengikatan awal 

(setting time) dari masing masing jenis bahan 

percobaan (sampel). 

4. Model Penelitian 

Model penelitian adalah eksperimen 

yaitu pengamatan langsung terhadap 

pembuatan kubus beton, perawatan, dan 

pengujian kuat tekan kubus beton (SNI-

03-6825-2002) serta pelaksanaan 

pengujian pengikatan awal (setting time) 

dari masing-masing sampel. 

 

5. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini membuat 

kubus beton sesuai dengan SNI-03-6825-

2002 yaitu dengan kubus ukuran 15 x 15 x 

15 cm, dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yakni: 

1 semen : 2 pasir : 3 krikil, Faktor Air Semen 

(FAS) 0,5, setelah kubus beton dicetak 

selama 24 jam kubus tersebut dikeluarkan 

dari cetakan dan dilakukan perawatan dengan 

sistem yang berbeda. Dalam penelitian ini 

dilakukan pengujian kuat tekan setelah beton 

berumur 28 hari. Bahan susun beton yang 

dipakai adalah Pasir alam dari Binjai, Kerikil 

alam dari Binjai butiran maximum 37,5 mm, 

semen Portland merk  Semen Padang isi 40 

Kg.   

Benda uji dicetak berupa kubus beton 

ukuran 15x15x15 cm, sistem perawatan sbb: 

a. Dibiarkan di alam terbuka/tanpa 

perawatan sama sekali (BU1)   =  8 

kubus  

b. Tanpa perawatan tapi terletak di dalam 

ruangan (BU2)     =  8 kubus  

c. Perawatan dengan menyiram rutin 2 kali 

sehari/pagi dan sore (BU3)=  8 kubus 

d. Perawatan dengan menutupi dengan 

goni lembab/basah (BU4)  =  8 kubus 

e. Perawatan dengan dengan menyiram 3 

kali sehari (BU5)   =  8 kubus 

Campuran dibuat dengan faktor air 

semen 0,50  dengan jumlah benda uji semua  

40  buah kubus   

 

Cetakan benda uji dipersiapkan untuk 

masing-masing adukan sesuai dengan sample 

di atas. Setiap  campuran adukan dilakukan 

dengan menggunakan mixer (molen) sampai 

homogen. Beton dimasukkan ke dalam 

cetakan lapis demi lapis sambil dipadatkan 

dengan cara menusuk-nusuk 25 kali setiap 

lapisan. Beton di dalam cetakan disimpan di 

tempat terlindung selama 24 jam. Setelah itu 

cetakan dilepas dari benda uji, kemudian 

beton dilaksanakan perawatan yang berbeda-

beda masing-masing sampel sampai satu hari 

sebelum pengujian. 
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Bagan Alir  Metode Penelitian dalam bentuk 

Fish bond 

 

Identifikasi masalah       

  Penyusunan metodologi 

         Perancangan benda percobaan 

              Pengujian benda uji 

        Tabulasi data 

                           

           Simpulkan 

 

              Olah & analisa data 

       Pengumpulan data hasil 

pengujian          

        Pembuatan benda percobaan 

Penentuan Variabel Penelitian 

Studi literature 

 
Gambar 3. Bagan Alir pelaksanaan penelitian 

 

6. Teknik Pengumpulan dan Analisis 

Data 

Setelah benda uji berumur 28 hari, benda 

uji dikeluarkan dari bak perendaman dan 

dikeringkan sebentar, selanjutnya dilakukan 

pengujian kuat tekan kubus mortar dengan 

mengunakan mesin tekan kubus dan dicatat 

hasilnya dengan menggunakan data yang 

didapat diolah dengan menggunakan  rumus 

seperti dibawah ini:  

Kuat tekan mortar dihitung dengan 

meggunakan rumus: 

 

F = 
𝑃

𝐴
 Kg/cm2 

 

Keterangan : 

F  =  Kuat tekan Kg/cm2 

  

P  =  Pembebanan Kg 

A  =  Luas penampang cm2 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Hasil  

Dalam merancang campuran adukan 

beton dilakukan berdasarkan perbandingan 

berat yaitu: 1 semen: 2 pasir: 3 kerikil 

dengan faktor air semen (fas) 0,5, terdiri 

dari 5 macam campuran  sbb: 

a. Dibiarkan di alam terbuka/tanpa 

perawatan sama sekali (BU1) = 8  

kubus. 

b. Tanpa perawatan tapi terletak di dalam 

ruangan (BU2)  =  8  kubus.  

c. Perawatan dengan menyiram rutin 2 kali 

sehari/pagi dan sore (BU3)=  8  kubus. 

d. Perawatan menutupi dengan goni basah 

3 kali sehari (BU4)  =  8  kubus. 

e. Perawatan dengan dengan menyiram 3 

kali sehari (BU5)  =  8  kubus. 

Campuran dibuat dengan faktor air 

semen 0,5  dengan jumlah benda uji  40  

buah.  

Selanjutnya pencampuran adukan 

dilakukan dengan menggunakan concrette 

mixer (molen). 

Masing masing campuran dicetak dalam 

10 buah kubus beton dengan ukuran 

15x15x15 cm jadi jumlah benda uji semua 

adalah 40 buah, selanjutnya setelah 24 jam 

benda uji dilepas dari cetakan, kemudian 

dilaksanakan perawatan yang berbeda-beda 

masing-masing sampel. Benda uji tersebut 

diuji kuat tekannya pada umur 28 hari 

dengan memakai mesin uji kuat tekan beton 

di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Medan. 

Kuat tekan beton dihitung dengan rumus 

sbb: 

F = 
𝑃

𝐴
 Kg/cm2 

Dimana: 

F   = Kuat tekan beton berserat ijuk 

P   = Gaya tekan runtuh benda uji 

A   = Luas penampang benda uji 

Perhitungan: 

P  = 67500 Kg 

A = 225 Cm2 

 

Jadi  ∑C   =  
67500

225
  Kg/Cm2    

  =   300,00 Kg/Cm2. 
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Tabel 4.  Hasil Pengujian Kubus Beton Perawatan dengan menutup pakai goni basah  3 kali sehari Benda Uji  (BU4) 

 

No. 

Perb.cam

p Pc:Ps: 

Krk 

FAS 

Jenis 

Benda 

uji 

Umur 

(hari) 

Berat 

Benda 

Uji (Kg) 

Beban 

Tekan 

(KN) 

Berat Tekan 

Sewaktu Pengujian 

(Kg/cm
2
) 

Kuat 

Tekan 

Rata-rata 

(Kg/cm
2
) 

1. 1:2:3 0,5 BU 1 28 7,81 420 186,67  

3. 1:2:3 0,5 BU 1 28 8,14 510 226,67  

4. 1:2:3 0,5 BU 1 28 7,74 400 177,78  

5. 1:2:3 0,5 BU 1 28 7,96 415 184,44 188,33 

7. 1:2:3 0,5 BU 1 28 7,96 430 191,11  

8. 1:2:3 0,5 BU 1 28 7,99 405 180  

9. 1:2:3 0,5 BU 1 28 7,95 440 195,56  

10

. 

1:2:3 0,5 BU 1 28 7,89 370 164,44  

Rata-rata  = 
1506 ,67

8
 = 188,33 kg/cm

2
 

Tabel 5.  Hasil Pengujian Kubus Beton Perawatan dengan menyiram rutin 3 kali sehari Benda Uji 5 (BU5) 

 

No. 

Perb.cam

p Pc:Ps: 

Krk 

FAS 

Jenis 

Benda 

uji 

Umur 

(hari) 

Berat 

Benda 

Uji (Kg) 

Beban 

Tekan 

(KN) 

Berat Tekan Sewaktu 

Pengujian (Kg/cm
2
) 

Kuat 

Tekan 

Rata-rata 

(Kg/cm
2
) 

1. 1:2:3 0,5 BU 4 28 7,96 430 191,11  

3. 1:2:3 0,5 BU 4 28 7,834 425 188,89  

4. 1:2:3 0,5 BU 4 28 8,02 440 195,56  

5. 1:2:3 0,5 BU 4 28 7,88 420 186,67 195,28 

7. 1:2:3 0,5 BU 4 28 7,89 465 206,67  

8. 1:2:3 0,5 BU 4 28 7,99 455 202,22  

9. 1:2:3 0,5 BU 4 28 7,711 460 204,44  

10

. 

1:2:3 0,5 BU 4 28 8,063 420 186,67  

Rata-rata  = 
1562 ,23

8
 = 195,28 kg/cm

2
 

 

Tabel 6. Tabulasi Kekuatan Tekan Beton dan Masing-masing Benda Uji 

No 
Perb. camp 

1 : 2 : 3 
FAS 

Jenis Benda 

uji 

Umur 

(hari) 

Kuat Tekan Rata-rata 

(Kg/cm
2
) 

1 1 : 2 : 3 0,5 BU 1 28 165,28 

2 1 : 2 : 3 0,5 BU 2 28 165,56 

3 1 : 2 : 3 0,5 BU 3 28 181,11 

4 1 : 2 : 3 0,5 BU 4 28 188,33 

5 1 : 2 : 3 0,5 BU 5 28 195,28 

 

Urutan Kekuatan beton rata-rata yang 

berdasarkan hasil pembahasan adalah sbb: 

a. Perawatan beton dengan menyiram rutin 

3 kali sehari pagi dan sore Benda  Uji  5  

(BU5) = 195,28 Kg/Cm2  

b. Perawatan beton dengan menutup pakai 

goni basah 3 kali sehari Benda  Uji  4  

(BU4) = 188,33 Kg/cm2  
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c. Perawatan   dengan menyiram 2   kali   

sehari   Benda  Uji 3 (BU3)  =  181,11 

Kg/Cm2  

d. Tanpa perawatan  tapi disimpan dalam 

ruangan benda uji 2 (BU 2) = 165,56 

Kg/cm2  

e. Tanpa perawatan  tapi  dibiarkan di alam 

terbuka benda uji  Benda Uji 1 (BU1) = 

165,28  Kg/cm2. 

 

2.  Target Luaran 

Target luaran untuk menjelaskan hasil 

penelitian ini kepada pihak kontraktor 

maupun pemborong seberapa besar 

perbedaan yang terjadi terhadap kekuatan 

tekan beton dengan sistem perawatan yang 

berbeda-beda serta sistem perawatan 

bagaimana beton yang paling cocok di 

lapangan sehingga dapat menghasilkan 

menghasilkan kuat tekan beton yang 

maksimal. 

 

RENCANA PENELITIAN 

SELANJUTNYA 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan 

yaitu dengan sistem perbandingan dan tanpa 

menguji kadar air dan berat jenis (BJ) 

agregatnya, maka dalam halm ini masih perlu 

tindak lanjut penelitianya yaitu tentang 

konsdisi agregat yang dipakai terutama kadar 

air, berat jenisnya harus diuji beserta mix 

design kekuatan (K) rencana berapa yang 

akan dibuat, oleh sebab itu perlu ada tahapan 

penelitian berikutnya: 

1. Dari penelitian selanjutnya diharapkan 

akan dilakukan dengan menguji kadar 

air agregat halus dan agregat kasar 

masing-masing sampelnya, serta 

memakai sistem mix design mutu (K) 

rencana berapa yang akan dibuat 

sampelnya; 

2. Mungkin perlu pengkajian yang lebih 

mendalam tentang sistem perawatan 

sampel/beton yang dilakukan hasilnya 

mungkin masih  perlu dikaji ulang masih 

terdapat selisih yang agak jauh hasilnya 

kekuatannya anantara perawatan dengan 

goni bahan 3 kali sehari denga 

perawatan menyiram 3 kali sehari. 

 

Tabel 7. Target Luaran 

No JenisLuaran 
Indikator 

Capaian 

1 Publikasi ilmiah di jurnal 

nasional (ber ISSN) 

√ 

2 Pemakalah 

dalam temu 

ilmiah 

Nasional  

Lokal √ 

3 Invited 

Speaker dalam 

temu 

 Ilmiah 

 

 

 

 

Nasional             

    Lokal                                                                                                           √ 

  

4 Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

Paten  

Paten Sederhana 

Hak Cipta 

Merek Dagang 

Rahasia Dagang 

Desain Produk Industri 

Indikasi Geografis 

Perlindungan Varietas 

Tanaman 

Perlindungan Topografi 

Sirkuit terpadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Teknologi Tepat Guna √ 

6 Buku Ajar (ISBN) √ 

7 Model Purwarupa Desain 

Karya Seni Rekayasa Sosial 
 

8 Tingkat Kesiapan 

Teknologi (TKT) 

√ 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

perawatan beton yang berbeda-beda  akan 

berpengaruh terhadap kekuatan yang 

dihasilkannya berdasarkan hasil pembahasan 

didapat urutan kekuatan beton yang paling 

tinggi adalah sebagai berikut:  Perawatan 

beton dengan menyiram rutin 3 kali sehari 

(BU5) = 195,28 Kg/Cm2, Perawatan beton 

dengan menutup pakai goni basah sebanyak 

3 kali sehari (BU4) = 188,33 Kg/cm2, 

Perawatan beton dengan menyiram rutin 2 

kali sehari pagi dan sore Benda Uji 3 (BU3) 

= 181,11 Kg/Cm2, tanpa perawatan tapi 

disimpan dalam ruangan  Benda Uji 2 (BU2) 

= 165,56 Kg/cm2, tanpa perawatan tapi 
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dibiarkan di alam terbuka  Benda Uji 1 

(BU1) = 165,28 Kg/cm2.  

Dengan arti kata kekuatan  tekan  beton  

rata-rata dalam penelitian ini jauh berbeda 

jika dibandingkan antara beton yang diberi 

perawatan dengan beton yang tanpa 

perawatan jadi kalau diprosentasekan 

kekuatan tekan beton menurun sekitar 15-

16%. 

 

2. Saran 

Perlu penelitian lanjutan yang lebih 

teliti, karena pada penelitian ini perawatan 

dengan memakai goni basah yang dilakukan 

dalam penerapannya di lapangan nantinya 

mungkin bisa diganti dengan terpal basah, 

karena ukuran goni sangat terbatas sekali, 

berkemungkinan  teknisnya juga agak 

berbeda di lapangan nantinya.  

Perlu diperhatikan tentang perawatan 

beton dilapangan nantinya karena kekuatan 

yang dihasilkan sangat berbeda yaitu sekitar 

15-16% atara beton yang dirawat dengan 

beton yang tidak dirawat. 
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ABSTRACT 

 

The boiler has been shown performance from a number of the transfer convension on energy to 

product gasses. The type of Fulton 30E, with analyizing capasitively on the 4,5,6,7 and 8 of the 

gasses quality. The analyzing which is operating the type of Fulton 30E boiler on testing in the 

Energy Laboratorium  Engineering.at the Polytechnic of State Medan. The  high pressure will 

being increasing higher eficiency of boiler’s gasses on 278.65 kg/m and 65,6 %. The conclusion 

boiler performance are must be maximum of higher  pressure conditions. 

To increasing eficiency had to do the analyzing loses and designing heat recovery of it. 
 

Keyword : boiler, operating, performance, efficiency. 
 

 

ABSTRAK 

Performansi boiler adalah menunjukkan kapasitas jumlah transfer energi panas untuk dapat 

menghasilkan kapasitas produksi aliran uap.  Pada pengoperasian boiler tipe Fulton 30E, maka 

performansi akan dianalisis  pada kondisi tekanan 4, 5, 6 ,7, dan 8 bar(abs) pada fraksi kualitas 

uapnya. Dari hasil analisis pengujian operasi Boiler Tipe Fulton 30E di laboratorium Teknik 

Konversi Energi, maka semakin tinggi tekanan maka efisiensi boiler semakin tinggi efisiensi 

Boiler, yaitu pada tekanan 8 bar dengan konsumsi bahan bakar 35,7 liter dan kapasitas uap 

278,565 kg/jam efisiensinya 65,6%. Maka untuk meningkatkan performansi operasi boiler 

direkomendasikan pada tekanan kerja maksimum. 

Untuk meningkatkan efisiensi maka rencana tahapan selanjutnya untuk melakukan analisis rugi-

rugi dan rancangan heat recovery untuk boiler itu sendiri. 

 

Kata kunci : boiler. operasi, performansi, efisiensi. 

 

I. PENDAHULUAN 

Secara teori dan praktenya bahwa tidak 

mungkin semua energi panas 

ditranformasikan kepada fluida kerja, dimana 

sebagian dalam bentuk rugi-rugi ke atmosfer 

atau lingkungan. Untuk meningkatkan 

performansi operasi boiler maka dilakukan 

pengujian untuk berbagai kondisi kapasitas 

produksi uap pada tekanan yang bervarisi 

dengan peubah tetapnya adalah pengukuran 

manometer pada pipa aliran uap dengan 

variasi tekanan 4, 5, 6, 7, dan 8 bar (absolut).  

Pada kondisi-kondisi tersebut kemudian 

diukur konsumsi bahan bakarnya, dalam hal 

ini digunakan bahan bakar solar dengan 

kandungan energi 45700 kJ/kg dengan 

density 0,82 kg/liter [ 1 ].  

Hasil penelitian operasi Boiler Tipe 

Fulton 30E menunjukan bahwa efisiensi 

boiler meningkat pada tekanan yang semakin 

besar dan mendekati spesifikasi. Dari Name 

Plate yang tertera pada Boiler, maka 

spesifikasi boiler adalah kapasitas 400 

kg/jam pada tekanan 10 bar. Oleh karena itu, 

hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi 



Jurnal J-Innovation Vol. 7, No. 2, Desember 2018 

ISSN : 2338-2082 

 

 

39    

 

boiler yang tertinggi pada tekanan 8 bar 

dengan kapasitas aliran uap 278,565 kg/Jam 

adalah 65,8%.  

I. Performansi Boiler 

Efisiensi boiler adalah perbandingan dari 

panas yang dihantar kepada uap dengan 

supplai energi panas dari sumber.  

Efisiensi Boiler adalah 

b  = 




sQ

Q
 = 

bbbb

s

HVm

hhm




 )( 12
 

  . 

Tipikal efisiensi pengoperasian boiler 

modern berbahan bakar minyak atau gas bisa 

mencapai 80% dan harga efisiensi  untuk 

boiler berbahan bakar padat sedikit lebih 

rendah lagi. [1, 2 ]. 

 

Balans Energi Boiler 

Balans Energi Boiler untuk 1 kg bahan bakar minyak diesel pada pengujian sbb:[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Balans energi panas 1 kg bahan bakar 

 

II. METODE PENELITIAN  

Uraian secara rinci metode yang 

digunakan meliputi: 

1. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian digambarkan 

dalam diagram alir sbb: 

Pengujian boiler tipe Fulton 30E bertujuan 

untuk meng-estimasi kapasitas produksi uap 

yang diproduksi boiler jika beroperasi pada 

tekanan tertentu dan menganalisa 

performansi operasi. 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Teknik Energi Politeknik 

Negeri Medan,  

b. Parameter Pengukuran dan Pengamatan 

 

Peubah yang diamati/diukur,  

Data Bahan Bakar. Data komposisi bahan 

bakar diesel yang digunakan dari publikasi 

pertamina (www.bahan bakar solar 

pertamina) dan perhitungan kandungan 

energi bahan bakar dapat dianalisa. 

Suplai Energi (HVbb dari 1 kg 

bahan bakar) HVbb [kJ/kg] 

Energi panas Evaporasi Rugi2 energi ke sekitar dan 

bahan bakar tak terbakarQlo  

[kJ/kg] 

Energi panas terbawa  

oleh gas buang Qg [kJ/kg] 

Energi panas ke moisture 

pembakaran Qmoi [kJ/kg ] 

Energi panas dalam gas buang 

kering Qgd [kJ/kg ] 

http://www.bahan/
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Pada penelitian ini maka parameter-

parameter pengukuran yang dicatat adalah 

yang menjadi peubah tetapnya adalah 

pembacaan manometer pada pipa uap keluar 

dari boiler, dan pada setiap harga manometer 

ini maka diukur dan dicatat temperatur air 

umpan boiler dalam derajat Celsius, laju 

aliran air umpan dalam m
3
/jam, dan 

konsumsi bahan bakar, kemudian harga-

harga tersebut diulangi mengukur dan 

mencatat untuk variasi tekanan yaitu 4, 5, 6, 

7, dan 8 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Urutan/ tahapan penelitian 

c. Model Penelitian 

Model yang digunakan, Model 

penelitian operasi boiler tipe Fulton 30E 

dapat digambarkan dan dilihat pada gambar 

2. 

d. Rancangan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam operasi 

boiler tipe Fulton 30E dirancang untuk 

pelaksanaan penelitian adalah: 

Cussons P7600 Oil Fired Boiler with 

  P7602 Additional Boiler 

             Instrumentation 

  P7672 Separating and Throttling 

            Calorimeter 

Dalam penelitian ini, maka terlebih menguji 

dan mengukur kualitas uap ( x ) dengan 

peralatan P7672 Separating and Throttling 

calorimeter, dan selanjutnya mengoperasikan 

peralatan P7600 Oil Fired Boiler yang 

diutilitas P7602 additional boiler 

instrumentation untuk  memperoleh data-data 

operasi dengan berbagai variasi laju aliran 

menggunakan pengukuran manometer 

mercury yaitu 100, 150, 200, 250, dan 300 

mmHg,  pada tekanan berbeda juga, yaitu 4, 

5, 6,7, dan 8 bar. 

e. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dengan 

penafsiran dan penarikan kesimpulan 

penelitian.yaitu analisis dengan melakukan 

analisis hal-hal yang mempengaruhi operasi 

boiler yang dapat berkontribusi untuk 

optmalisasi operasi boiler tersebut, dapat 

dianalisis dengan metode diagram tulang 

ikan (fishbone analisys) pada gambar 3. 

Metodenya membuat boiler beroperasi 

menaikkan tekanan uap pada kondisi-kondisi 

yang dibutuhkan (tekanan: 4,5, 6, 7, dan 8 

bar(abs) dan biarkan beberapa waktu 

lamanya pada kondisi stabil. Catat waktu dan 

operasi boiler sesuai beban tertentu, dan 

ambil catatan jumlah kuantitas bahan bahan 

bakar dan jumlah laju air umpan yang 

digunakan dalam waktu selama pengujian. 

Selanjutnya ukur kualitas fraksi kekeringan 

uap menggunakan P7672 Separating and 

throttling calorimeter. 

Pembacaan-pembacaan manometer, 

pengumpulan kondensat dan konsumsi bahan 

bakar solar setiap 15 menit kemudian dicatat 

dalam daftar lembar data hasil dan 

melakukan perhitungan - perhitungan 

efisiensi. 

   Mulai 

Persiapan  

 

Pengujian operasi boiler 

 tipe 30E 

Di Lab Energi Polmed 

 

Pengujian operasi boiler untuk 

variasi tekanan:  

4, 5, 6, 7, & 8 bar(abs)   

 

Hasil-hasil penelitian atau 

analisis performansi  

Selesai 

Hasil analisis dan kesimpulan 
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Gambar 2. Skematis boiler dan instalasi uap 

Suplai panas 

bahan bakar

Bocor, Blowdown

Cerobong

Isolasi

Energi rugi2

Tekanan

Energi transfer

Kualitas uap

Temperatur

Optimasi 

Boiler

Energi 

input

 

Gambar 3.  Diagram tulang ikan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pencatatan-pencatatan hasil pengujian 

dalam penelitian ini dilakukan masing-

masing 5 kali pengujian untuk masing-

masing tekanan sumber uap dari boiler, yaitu 

untuk setiap tekanan uap  dalam tabung: 4, 5, 

6, 7, dan 8 bar (abs), yang mengukur 

perbedaan tekanan dan laju aliran uap pada 

keluaran kondenser turbin uap pada ujung 

aliran, dan konsumsi bahan bakar pada waktu 

yang bersamaan. Uap yang digunakan di sini 

sudah lebih dulu mengukur kualitasnya 

dengan mengambil harga rata-rata sebesar 

0,92. 

Hasil pengukuran harga-harga tersebut 

dianalisis sehingga diketahui kondisi operasi 

yang paling efisien. 

Kemudian pengumpulan kondensat dari 

kondenser dilakukan selama 15 menit untuk 

setiap pembacaan manometer. 

Maka kemudian,  dihitung efisiensi boiler   

untuk setiap pembacaan manometer dan 

tekanan yang telah ditetapkan, dengan 

formula: 

 

    b  = 




sQ

Q
 = (%)

)(

bbbb

s

HVm

hahum





 

 

  

Sehingga data-data hasil penelitian dan hasil 

analisanya ditabelkan  sebagai berikut: 

Udara & 
Fuel 

    Orifice 

Keluaran 

uap 

Suplai 
uap 

 

 
    Boiler 

 

 
Super 

heater T 
G 

  ∆p 
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Tabel 1. Tekanan uap adalah 4 Bar dan kualitas uap adalah 0,92 

Waktu 

(Menit) 

Pembacaan  

Manometer 

(mmHg) 

Konsumsi 

Bahan bakar 

(liter/jam) 

Laju aliran 

uap (kg/jam) 

Laju uap per 

15 mnt (kg) 

Efisiensi 

Boiler 

 

15 

15 

15 

15 

15 

100 

150 

200 

250 

300 

18,0 

21,5 

23,6 

25,4 

25,1 

115,952 

142,012 

163,982 

183,337 

200,836 

28,988 

35,503 

40,995 

45,834 

50,209 

46,8 

48,2 

50,6 

52,5 

58,3 

 

Tabel 2. Tekanan adalah 5 Bar dan kualitas uap adalah 0,92 

Waktu 

(Menit) 

Pembacaan  

Manometer 

(mmHg) 

Konsumsi 

Bahan bakar 

(liter/jam) 

Laju aliran 

uap (kg/jam) 

Laju uap per 

15 mnt (kg) 

Efisiensi 

Boiler 

       

15 

15 

15 

15 

15 

100 

150 

200 

250 

300 

22,3 

26,3 

29,1 

30,3 

30,4 

128,778 

157,721 

182,120 

203,616 

223,050 

32,194 

39,430 

45,530 

50,904 

55,762 

47,1 

48,8 

50,9 

54,7 

59,8 

 

Tabel 3. Tekanan adalah 6 Bar dan kualitas uap adalah 0,92 

Waktu 

(Menit) 

Pembacaan  

Manometer 

(mmHg) 

Konsumsi 

Bahan bakar 

(liter/jam) 

Laju aliran 

uap (kg/jam) 

Laju uap per 

15 mnt (kg) 

Efisiensi 

boiler 

       

15 

15 

15 

15 

15 

100 

150 

200 

250 

300 

23,7 

28,0 

30,1 

32,8 

34,7 

140,337 

171,878 

198,467 

221,893 

243,072 

35,084 

42,969 

49,616 

55,473 

60,768 

48,9 

50,6 

54,3 

55,8 

57,8 

 

Tabel 4. Tekanan adalah  7 Bar dan kualitas uap adalah 0,92 

Waktu 

(Menit) 

Pembacaan  

Manometer 

(mmHg) 

Konsumsi 

Bahan Bakar 

(liter/jam) 

Laju aliran 

uap (kg/jam) 

Laju uap per 

15 mnt (kg) 

 Efisiensi 

Boiler 

15 

15 

15 

15 

15 

100 

150 

200 

250 

300 

23,7 

27,0 

29,9 

32,0 

34,4 

150,945 

184,869 

213,469 

238,666 

261,445 

37,736 

46,217 

53,367 

59,666 

65,361 

53 

57 

59,5 

62,1 

63,4 
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Tabel 5. Tekanan adalah 8 Bar dan kualitas uap adalah 0,92 

Waktu 

(Menit) 

Pembacaan  

Manometer 

(mmHg) 

Konsumsi 

Bahan bakar 

(liter/jam) 

Laju aliran 

uap 

(kg/jam) 

Laju uap per 

15 mnt (kg) 

Efisiensi 

boiler 

       

15 

15 

15 

15 

15 

100 

150 

200 

250 

300 

24,9 

29,1 

32.7 

33,2 

35,7 

160,829 

196,975 

227,447 

254,294 

278,565 

40,207 

49,243 

56,861 

63,573 

69,641 

54,3 

56,9 

58,4 

64,3 

65,6 

Korespondensi: 

Jl. Almamater No 1 Kampus USU Medan 20154 
*1

Teknik Konversi Energi Polmed 
*2

Teknik Mesin Polmed

 

 
Gambar 4.  Grafik hubungan manometer dgn laju aliran 

uap 

 
 
Gambar 2. Grafik hubungan antara Manometer dengan 

konsumsi BB 

 
Gambar 3. Grafik hubungan antara manometer dengan 
Efisiensi 

Berdasarkan Tabel dan Gambar grafik di 

atas, Pada pengukuran tekanan uap 4, 5, 6, 7, 

dan 8 bar dengan kualitas uap hasil 

pengukuran adalah 0,92, maka: 

Untuk pembacaan manometer 100 

mmHg dan 300 mmHg, laju aliran uap dan 

efisiensi: 

- 4  bar, laju  115,952 dan 200.836 

kg/jam, efisiensi 46,8 dan 58,3% 

- 5  bar, laju  128,778 dan 223,050 

kg/jam, efisiensi 47,1 dan 59,8% 

- 6  bar, laju  140,337 dan 243,072 

kg/jam, efisiensi 48,9 dan 57,8% 

- 7  bar, laju  150,945 dan 261,445 

kg/jam, efisiensi 53,0 dan 63,4% 

- 8  bar, laju  160,829 dan 278,565 

kg/jam, efisiensi 54,3 dan 65,6%. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

1. Dengan batasan-batasan kondisi 

operasi boiler tipe Fulton 30E maka 

semakin tinggi tekanan uap maka 

efisiensinya semakin tinggi juga, 

sebaliknya bahwa semakin rendah 

tekanan uap maka efisiensinya 

semakin rendah juga. 

2. Dalam pengujian boiler ini, maka 

efisiensi boiler paling tinggi adalah 

65,6% pada tekanan 8 bar dan paling 

rendah adalah 46,8% pada tekanan 4 

bar. Maka besar rugi-rugi adalah 

34,4% dan berdasarkan referensi maka 

efisiensi suatu boiler bisa mencapai 
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80% sehingga pada penelitian ini 

harga efisiensi yang diperoleh adalah 

relatip rendah. 

3. Dalam meningkatkan performansi 

operasi boiler tipe Fulton 30E, maka 

direkomendasikan agar pengoperasian 

pada tekanan tertinggi yaitu 8 bar atau 

pada tekanan kerja maksimum. 

 

2. Saran 

Untuk meningkatkan performansi atau 

efisiensi operasi boiler, maka dapat 

disarankan sbb.: 

1. Melihat temperatur gas buang boiler pada 

cerobong besarnya mencapai 300 
O
C, 

maka masih memungkin menaikkan 

efisiensi dengan mengurangi rugi-rugi 

panas ke atmosfer, misalnya 

memperbaiki kebocoran dan melakukan 

heat recovery memanaskan air umpan. 

2. Untuk pengoperasian yang efisien atau 

performansi yang tinggi, maka boiler 

semestinya dijaga beroperasi pada 

tekanan kerja 10 bar, atau minimal 8 bar. 
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