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Analisa Proses Pengelasan Pelat Baja ASTM A283 dalam
Menimalisasi Distorsi Sudut
(Analysis of Welding Process Steel Plate ASTM A283 in Minimizing distortion
Angle)
Mochamad Mas'ud
Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan

ABSTRAK

Pada proses pengelasan baja sering terjadi distorsi sudut yang dapat memberikan gangguan terhadap dimensi dari flange
dan web. Permasalahannnya adalah bagaimana mengatur variabel proses pengelasan agar distorsi sudut dapat diminimalkan.
Untuk melakukan optimasi proses terlebih dahulu ditentukan distorsi sudut dengan variabel proses pengelasan kuat arus,
kecepatan pengelasan dan tebal pelat; dengan menggunakan metode permukaan respons. Model hubungan tersebut didapatkan
dari eksperimen yang dilakukan berdasarkan rancangan Box-Behnken. Proses optimasi dilakukan dengan metode non-linier
programming, di mana sebagai respons primer adalah distorsi sudut dan sebagai respons sekunder adalah kedalaman penetrasi.
Melalui penelitian ini didapatkan model empiris polinomial orde kedua dari distorsi sudut.. Optimasi dengan teknik non-liniear
programming menghasilkan distorsi sudut minimum 0.024 [radian] pada kedalaman penetrasi 2.47 [mm]. Nilai tersebut diperoleh
dengan setting variabel proses pengelasan kuat arus 374.19 [Ampere], kecepatan pengelasan 53.77 [cm/menit] dan tebal pelat
11.47 [mm].
Kata kunci: distorsi sudut, kedalaman penetrasi, kuat arus, kecepatan pengelasan, tebal pelat, metode permukaan respons, nonlinear programming.
ABSTRACT

In the process of welding common steel angle distortion that can provide interference to the dimensions of the flange and the
web. Permasalahannnya is how to regulate the welding process variables that angle distortion can be minimized.To perform the
optimization process first defined angle distortion with variable current strength welding process, welding speed and plate thickness;
using response surface method. Relationship model is obtained from experiments based on Box-Behnken design. The optimization
process is done by a non-linear programming, which is the primary response distortion angle and secondary response is the depth
of penetration.Through this research, an empirical model of the second order polynomial distortion angle. Optimization with nonlinear programming techniques generate minimum distortion angle 0024 [radians] at 2:47 penetration depth [mm]. This value
is obtained by setting strong current welding process variables 374.19 [Ampere], 53.77 welding speed [cm/min] and a thick slab
11:47 [mm].
Keywords:

angle distortion, depth of penetration, strong current, welding speed, plate thickness, the response surface method,
non-linear programming.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
diikuti oleh peningkatan kebutuhan material konstruksi,
sehingga permasalahan didunia industri menjadi semakin
kompleks. Untuk itu dalam penanganan penyambungan
pada bidang konstruksi meliputi perkapalan, jembatan,
rangka baja, bejana tekan, pipa dan bidang-bidang lain
yang memerlukan penyambungan logam. Penggunaan las
untuk reparasi digunakan pada pengisian lubang-lubang
coran, Maka sangat dibutuhkan proses pengelasan.
Proses pengelasan kecepatan pemanasannya relatif
cepat. Akibat pemanasan ini akan terjadi pertumbuhan
butir, peregangan dan penyusutan logam yang
berlangsung dengan cepat dan tidak seragam, sehingga
mengakibatkan perubahan bentuk dan ukuran (distorsi).

Dengan terjadinya distorsi ini mengakibatkan permukaan
pelat menjadi melengkung atau bergelombang, sehingga
terjadi penyimpangan terhadap dimensi dari yang
direncanakan, dan dapat mempersulit proses pengerjaan
selanjutnya. Pada Industri konstruksi permasalahan
ketebalan pelat mempunyai pengaruh paling besar
terhadap distorsi sudut, diikuti oleh besarnya arus listrik,
dan kecepatan pengelasan mempunyai pengaruh yang
paling kecil.
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:
Mengetahui model hubungan antara tebal pelat, kuat
arus, dan kecepatan pengelasan dengan distorsi sudut
pada proses pengelasan busur rendam, dan mengetahui
pengaturan parameter pengelasan yang tepat, agar
menghasilkan nilai distorsi sudut minimum.
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MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT Bromo Steel Indonesia
(BOSTO) Pasuruan. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen
dengan melakukan percobaan pada benda uji material
pelat baja ASTM A283 Grade A yaitu Komposisi kimia
Cu = 0,2%, Fe = 100%, P = 0,04%, dan S = 0,05%. Sifat
mekanik Tensile Strength Ultimate 310-380 MPa, Tensile
Strength Yield 165 MPa dan Elongation at Break (ε)
27–30%.
Panas input pengelasan yang berasal dari tenaga
listrik dapat didekati dengan persamaan:
H net =

fEI

ν

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

di mana:
Hnet : Panas input [j/mm]
f
: Efisiensi pemindahan energi (0,8 ÷ 1,0)
E
: Tegangan busur [volt]
I
: Kuat arus [Amper]
ν
: Kecepatan pengelasan [mm/detik]
Distorsi pada pengelasan juga tidak lepas dari lebar
daerah HAZ yang timbul akibat pemanasan pengelasan.
Semakin besar panas yang diserap oleh material maka
lebar daerah HAZ juga semakin besar. Persamaan untuk
menghitung lebar daerah HAZ (Musaikan, 2002) adalah:
1
TP - T0

=

4,13 . r . c . t . y
H net

+

1

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

Tm - T0

di mana
TP
: Temperatur puncak pada daerah HAZ [°C]
T0
: Temperatur mula-mula [°C]
Tm : Temperatur lebur material [°C]
ρ
: Masa jenis logam [g/mm3]
c
: Panas spesisfik dari logam padat [J/g °C]
t
: Tebal pelat [mm]
y
: Lebar daerah HAZ [mm]
Besarnya sudut yang terjadi pada distorsi sudut yang
dihitung dengan persamaan:
DS =

d21
x1

+

d22
x2

[radian] ............................................... (3)

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah
Jenis elektrode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis AWS A5.17 el 12 diameter 2.4 [mm]
buatan ESAB. Mesin Las Busur Rendam Merek: ESAB,
Tipe: LAE 800, Negara Swedia tahun 1988. Dial
Indikator yaitu untuk mengukur distorsi sudut, Merek
Mitotoyo jepang, Kecermatan 0,01 mm dan kemampuan
pengukuran 0–2,5 mm. Measurescope, digunakan untuk
mengukur kedalaman penetrasi, Merek Nikon jepang,

Kecermatan 0,001 mm, Kemampuan pengukuran
0–35 mm. Parameter penelitian ini meliputi: Parameter
bebas dan Parameter Respons, pada penelitian ini sebagai
parameter bebas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Parameter bebas
No.

Parameter Proses

1
2
3

X1 = Tebal Pelat
X2 = Kuat Arus
X3 = Kecepatan Pengelasan

–1
8
350
40

Level
0
10
400
50

+1
12
450
60

Parameter respons adalah parameter yang besarnya
tidak dapat ditentukan, tetapi nilainya dipengaruhi
parameter bebas yang diberikan (hasil pengelasan). Jadi
nilai parameter respons diambil atau diketahui pada saat
(waktu) penelitian sedang berlangsung. Pada penelitian
ini parameter respons nya adalah distorsi sudut dan
kedalaman dari penetrasi. Diagram alir langkah-langkah
penelitian ditunjukkan pada gambar 1.
MULAI

Identifikasi dan
Perumusan Masalah
Penentuan
Tujuan Penelitian

Studi literatur yang berkaitan dengan:
1. Proses pengelasan dan parameter yang mempengaruhinya
2. Pengukuran distorsi sudut
3. Metode respon permukaan.
4. Non-linear programming

Persiapan pelaksanaan penelitian:
1. Penyiapan benda kerja
2. Penyiapan mesin las SAW dan equipmentnya
3. Penyiapan Pengukuran
Rancangan eksperimen:
Metode Respon Permukaan dengan Box-Behnken Design

Pelaksanaan eksperimen dan pengukuran

Pemodelan dan minimalisasi
distorsi sudut

Kesimpulan dan Saran

SELESAI

Gambar 1. Diagram alir proses penelitian

Mas'ud: Analisa Proses Pengelasan Pelat Baja ASTM A283

Pada penelitian ini pelaksanaan percobaan yang
dilakukan antara lain: Persiapan Percobaan yaitu Benda
uji dari lembaran pelat baja Grade A tebal 8, 10 dan
12 [mm] kemudian dipotong-potong menjadi panjang
× lebar sebesar: 100 × 150 [mm] dan 125 × 150 [mm].
Untuk keperluan pengambilan data pengukuran, pada
material yang berukuran 150 [mm] × 125 [mm] dibuat
grid dengan ukuran 30 [mm] dan 27,5 [mm] pada arah X
dan 35 [mm] pada arah Y, seperti terlihat pada gambar di
bawah (gambar 2).
5

25

27,5

dibuat, agar mempermudah pengukuran. Gambar 4
menunjukkan sketsa pelaksanaan pengukuran.

27,5 5

30

30
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t

25
25

E

25

D

25

C

25

B

0
15

A
1

Gambar 4. Sketsa pelaksanaan pengukuran.distorsi sudut

2
125

Gambar 2. Dimensi benda kerja dan ukuran grid yang dibuat

Sebelum dilakukan proses pengelasan dengan mesin
las SAW, benda kerja diatur supaya menjadi sambungan
T dengan cara di las ikat (tack weld) dengan mesin
las SMAW masing-masing pada bagian samping.
Sebelumnya dibuat siku dulu baru dilas ikat. Gambar
3 menunjukkan benda kerja yang telah di las ikat pada
bagian samping. Setelah itu baru diambil data awal, untuk
mengetahui sejauh mana benda kerja sudah mengalami
distorsi.
t

100

Keterangan:
t = tebal material
flange

web

Sebagai parameter adalah:
8 ≤ X1 ≤ 10
: rentang ketebalan pelat [mm]
350 ≤ X2 ≤ 450 : rentang kuat arus [Amper]
40 ≤ X3 ≤ 60
: rentang kecepatan pengelasan [cm/mnt]

t

di las ikat (tack
weld) dengan
mesin las SMAW

Pengukuran kedalam penetrasi dilakukan dengan
menggunakan Measurescope. Material yang telah dilas
dan akan diukur kedalaman penetrasinya, pada bagian
tengahnya dipotong/digergaji menjadi tiga bagian,
kemudian dihaluskan dengan menggunakan mesin
gerinda datar (surface grinding). Setelah itu diampelas
dengan ampelas yang sangat halus, baru kemudian diberi
cairan kimia untuk makro etsa agar terlihat kedalaman
penetrasinya.
Optimasi dilakukan dengan menggunakan metode
non-linear programming, yaitu:
Meminimumkan nilai ZP = YDS = Distorsi Sudut
Dengan kendala:
a. fungsi (X1, X2, X3) ≤ ZS = YKP = Kedalaman
Penetrasi
b. Batas parameter X1, X2, X3

150

125

Gambar 3. Benda kerja yang telah di tack weld

Besarnya kuat arus las SAW (Submerged Arc Welding)
yang lazim disebut dengan mesin las busur rendam yaitu
350, 400 dan 450 [Amper] dan Kecepatan pengelasan 40,
50 dan 60 [cm/menit]. Pengukuran dilakukan sebelum
dan sesudah pengelasan. Agar posisinya pada saat
dilakukan pengukuran tidak berubah, maka dibuatkan
jig and fixture yang dipasang tetap pada saat pengukuran
berlangsung. Pengukuran dilakukan pada grid-grid yang

HASIL DAN ANALISA DATA

Dari hasil pengukuran yang dilakukan didapat
besarnya distorsi sudut dan kedalaman penetrasi pada
masing-masing kombinasi parameter proses sesuai
dengan rancangan eksperimen Box-Behnken. Data hasil
eksperimen ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini.
Hasil pengolahan parameter respons distorsi sudut
dengan perangkat lunak MINITAB 14®. Model yang
menyatakan hubungan antara parameter proses dengan
karakteristik kualitas dibentuk oleh nilai koefisien
penduga yang dihasilkan. Nilai koefisien penduga model
regresi distorsi sudut disajikan pada tabel 3 berikut.
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Tabel 2. Data hasil eksperimen
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tebal
Kuat
Kecepatan Distorsi Kedalaman
Pelat
Arus
Pengelasan Sudut
Penetrasi
[mm] [Amper] [cm/menit] [radian]
[mm]
10
400
50
0,030
6,25
10
400
50
0,028
6,17
10
350
40
0,046
6,78
12
350
50
0,028
6,66
12
450
50
0,034
7,35
10
350
60
0,032
6,24
10
450
40
0,044
6,86
12
400
60
0,034
6,97
8
450
50
0,066
5,15
8
400
60
0,058
4,37
10
400
50
0,036
5,68
10
450
60
0,054
6,42
12
400
40
0,034
6,04
8
350
50
0,064
5,01
8
400
40
0,072
5,05

Tabel 3. Koefisien regresi distorsi sudut
Estimated Regressiopn Coefificients for Distorsi Sudut
Predictor
Constant
Tebal Pelat (X1)
Kuat Arus (X2)
Kecepatan Pengelasan (X3)
(X1)*(X1)
(X2)*(X2)
(X3)*(X3)
(X 1) *(X 2)
(X 1) *(X3)
(X2)*(X3)

Coef
1,274830
0,076290
0,002420
0,005996
0,002770
0,000000
0,000070
0,000010
0,000170
0,000010

P
0,001
0,002
0,016
0,003
0,002
0,035
0,015
0,615
0,120
0,016

Dari tabel terlihat parameter yang secara statistik
berpengaruh terbesar terhadap respons distorsi sudut
adalah tebal pelat, diikuti kecepatan pengelasan dan yang
mempunyai pengaruh paling kecil adalah kuat arus.

Tabel 4 menunjukkan ANAVA hasil dari data distorsi
sudut yang diperoleh, kemudian diolah menggunakan
perangkat lunak MINITAB 14®.
Hasil analisa yang baru setelah menghilangkan dua
faktor yang tidak berpengaruh terhadap distorsi sudut,
Maka untuk menguji pendugaan model distorsi sudut
terhadap parameter proses pengelasan busur rendam,
yaitu dengan pengujian kesesuaian model. Untuk
mendapatkan kesesuaian model tersebut dilakukan
dengan uji lack of fit dan uji koefisien determinasi (R2):
Hipotesa untuk uji lack of fit dari pendugaan model
distorsi sudut adalah sebagai berikut:
H0: tidak ada lack of fit pada model.
H1: ada lack of fit pada model.
Pada level pengujian dengan α = 0,05, nilai P dari
lack of fit adalah 0,564, yang berarti H0 diterima. Dengan
demikian tidak terjadi lack of fit pada pendugaan model,
sehingga pendugaan model ini memenuhi. Prosentase
dari total variasi yang dapat diterangkan oleh model (R2)
sebesar 96.1%. Nilai ini cukup besar, yang berarti bahwa
pendugaan model telah memenuhi.
Hipotesa untuk uji koefisien regresi secara serentak
dari model distorsi sudut adalah sebagai berikut:
H0: Semua βi tidak mempunyai pengaruh terhadap
distorsi sudut.
H1: Paling tidak ada satu βi yang mempengaruhi
distorsi sudut.
Dengan level pengujian α = 0,05, nilai P pada analisa
regresi = 0 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga H0
ditolak. Dengan demikian paling tidak ada satu βi yang
berpengaruh terhadap distorsi sudut.
Nilai P dari regresi bagian linier dan kuadratik
nilainya lebih kecil dari 0,05, sedang pada interaksi nilai
P lebih besar. Ini artinya hubungan linier dan kuadratik
dari parameter-parameter proses mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap distorsi sudut yang dihasilkan,
tetapi interaksi parameter-parameter proses tidak
berpengaruh terhadap distorsi sudut yang dihasilkan.
Hipotesa untuk uji koefisien regresi secara individu
dari model distorsi sudut (tabel 4) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. ANAVA untuk distorsi sudut
Source
Regression
Liniear
Square
Intersection
ResidualError
LackofFit
PureError
Total

Analysisi of Variance for Distorsi Sudut
DF
Seq SS
Adj SS
Adj MS
9
0,003114
0,003114
0,000346
3
0,002251
0,002251
0,002580
3
0,000666
0,000666
0,000222
3
0,000197
0,000197
0,000066
5
0,000070
0,000070
0,000014
3
0,000035
0,000035
0,000012
2
0,000035
0,000035
0,000017
14
0,003184
S = 0,003733 R-Sq = 97,8% R-Sq(adj) = 93,9%

F
24,84
18,51
15,94
4,71

P
0,001
0,004
0,005
0,064

0,67

0,644
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H0: b1 = 0 untuk setiap i.
H1: b1 ≠ 0 untuk setiap i.
Pada level pengujian dengan α = 0,05, nilai P untuk
X1, X2, X3, (X1)2, (X2)2, (X3)2 dan interaksi X2*X3
mempunyai nilai lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0
ditolak. Dengan demikian parameter-parameter X1, X2,
X3, kuadrat dari masing-masing parameter, dan interaksi
X2*X3 mempunyai pengaruh yang sangat signifikan
terhadap distorsi sudut yang dihasilkan.
Dari hasil analisa di atas (tabel 3) berarti ada dua
faktor interaksi yang tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap distorsi sudut yang terjadi. Jika dua
faktor tersebut dihilangkan, maka diperoleh data analisa
baru seperti ditunjukkan pada tabel 5 dan tabel 6 berikut
ini.

Tabel 5. Koefisien regresi distorsi sudut setelah
menghilangkan faktor-faktor yang tidak
berpengaruh
Estimated Regression Coefificients for Distorsi Sudut
Predictor
Coef
P
Constant
1,147330000
0,000
Tebal Pelat (X1)
0,063541700
0,001
Kuat Arus (X2)
0,002321667
0,015
Kecepatan Pengelasan (X3)
0,012108300
0,003
(X1)*(X1)
0,002770830
0,001
(X2)*(X2)
2,2333*106
0,037
(X3)*(X3)
7,08333*105
0,014
(X2)*(X3)
1,2*105
0,024
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Tabel 6. ANAVA untuk distorsi sudut setelah
menghilangkan faktor-faktor yang tidak
berpengaruh
Analysis of Variance for Distorsi Sudut
Source
DF Seq SS Adj SS Adj MS
F
Regression
7 0,003061 0,003061 0,000437 24,96
Liniear
3 0,002251 0,002251 0,000314 17,95
Square
3 0,000666 0,000666 0,000222 12,67
Intersection
1 0,000144 0,000144 0,000144 8,22
Residual
7 0,000123 0,000123 0,000018 –
Error
Lackof Fit
5 0,000088 0,000088 0,000018 1,02
Pure Error
2 0,000035 0,000035 0,000017 –
Total
14 0,003184
–
–
–
S = 0,004186 R-Sq = 96,1%

P
0,000
0,001
0,003
0,024
–
0,564
–
–

Oleh karena nilai 1.67323 lebih besar dari 1,61, maka
asumsi independen terpenuhi. Dengan demikian tidak
ada korelasi dari pengamatan yang berurutan, sehingga
asumsi independen dipenuhi.
Uji Kenormalan
Hipotesa untuk uji kenormalan dari residual adalah
sebagai berikut:
H0: Residual berdistribusi normal.
H1: Residual tidak berdistribusi normal.

Gambar 5 tidak menunjukkan adanya pola tertentu
dan mengindikasikan penyebaran yang merata, sehingga
ini dapat diartikan bahwa residual dari distorsi sudut
tidak memiliki penyebaran yang sama. Dengan demikian
asumsi identik dapat dipenuhi, sehingga model sudah
memenuhi.

Gambar 6. Probabilitas plot residual distorsi sudut

(a)

(b)

Gambar 5. (a) Residual–fitted values dan (b) Residual–order
dari distorsi sudut

Dari analisa dengan MINITAB 14® diperoleh nilai
uji statistik Durbin-Watson = 1.67323. Untuk ukuran
sampel 15, dengan level signifikan 0,05 dan jumlah
parameter proses = 3, diperoleh batas bawah = 0,71 dan
batas atas = 1,61 seperti ditunjukkan pada lampiran A.

Berdasarkan tabel Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov
untuk α = 0,05, dengan jumlah eksperimen15 kali
pengamatan (Box-Behnken), maka nilainya adalah =
0,338. Gambar 8 menunjukkan hasil statistik KolmogorovSmirnov dan P-value untuk uji distribusi normal. Nilai
statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,157 dan nilai P
pada uji normal residual melebihi 15%, sehingga H0
diterima. Dengan demikian residual mempunyai distribusi
normal dan asumsi normalitas dipenuhi.
Gambar kontur dan respons permukaan digunakan
untuk mengetahui nilai prediksi secara visual dari
model yang telah dibuat. Gambar respons permukaan
menunjukkan naik turunnya nilai pada parameter tertentu,
sehingga membentuk bidang permukaan. Gambar kontur
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yang merupakan penampang mendatar dari bentuk
permukaan yang dihasilkan oleh persamaan prediksi,
digunakan untuk melihat secara visual posisi parameter
terhadap hasil yang diprediksikan.
Gambar 7 menunjukkan gambar permukaan dari
hasil distorsi sudut terhadap parameter proses kuat arus
dan kecepatan pengelasan yang digunakan. Dari gambar
tersebut terlihat adanya titik stasioner, yang apabila
dipilih parameter-parameter proses pada nilai tertentu
akan diperoleh distorsi sudut yang minimum.
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tertentu. Sebagai respons primer adalah distorsi sudut,
dan kedalaman penetrasi sebagai respons sekunder.
Proses optimasi dilakukan secara bertahap, dimulai
dari penentuan nilai minimum pada respons primer dan
respons sekunder dengan nilai batas parameter proses
pengelasan busur rendam.
Untuk mengetahui titik minimum distorsi sudut yang
terjadi pada proses pengelasan busur rendam dengan
rentang tebal pelat 8–12 [mm], kuat arus 350–450
[Amper] dan kecepatan pengelasan 40–60 [cm/mnt],
maka digunakan bantuan perangkat lunak LINGO 8®.
Model minimasi yang digunakan dapat dilihat pada
Gambar 9.

Gambar 7. Menunjukkan kontur ketinggian pada bidang
respons permukaan untuk kuat arus dan kecepatan
pengelasan dengan respons distorsi sudut.
Gambar 9. Hasil perhitungan keluaran yang diperoleh

Gambar 8. Model kontur distorsi sudut

Dengan demikian, model empiris dari distorsi sudut
terhadap parameter proses pengelasan busur rendam
dirumuskan sebagai berikut:
YPrimer = 1.14733−0.0635417 * X1 − 0.002321667 * X2
− 0.0121083 * X3 + 0.00277083 * (X1)2 + 2.233
* 10 −6 * (X2)2 (4.1) + 7.0833 * 10 −5 * (X3)2 +
1.2* 10 −5 * X2 * X3
Optimalisasi harga respons dimaksudkan untuk
mendapatkan komposisi parameter tebal pelat, kuat arus
dan kecepatan pengelasan yang menghasilkan distorsi
sudut minimum pada kedalaman tertentu. Pencarian
harga optimal respons dilakukan dengan membuat
pemodelan matematik dengan meminimalkan harga
respons primer dengan constrain harga respons sekunder

Nilai minimum yang dapat dicapai untuk distorsi
sudut adalah sebesar 0,024 [rad], dan diperoleh pada
pengaturan parameter tebal pelat 11,47 [mm], kuat arus
374,19 [Amper] dan kecepatan pengelasan 53,77 [cm/
menit]. Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dari
nilai-nilai minimum distorsi sudut, maka dilakukan
validasi terhadap nilai-nilai parameter yang sesuai dengan
hasil optimasi yaitu nilai parameter yang minimum. Dari
hasil optimasi yang dilakukan diperoleh nilai distorsi
sudut minimum adalah 0,024 [rad] dengan kedalaman
penetrasi 2,47 [mm]. Kondisi tersebut dicapai pada
pengaturan tebal pelat 11,47 [mm], kuat arus 374,19
[Amper] dan kecepatan pengelasan = 53,77 [cm/mnt].
Hasil yang diperoleh dari validasi yang dilakukan dapat
dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Nilai distorsi sudut dan kedalaman penetrasi
hasileksperimen ulang
Eksperimen
1
2
3
4
5

Tebal
Pelat
[mm]
11,47
11,47
11,47
11,47
11,47

Kuat
Arus
[Amper]
374,19
374,19
374,19
374,19
374,19

Kecepatan
Pengelasan
[cm/mnt]
53,77
53,77
53,77
53,77
53,77
Rata-rata

Distorsi
Sudut
[rad]
0,034
0,027
0,025
0,021
0,023
0,0260
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Yˆ1 = 1.14733 − 0.0635417 * tebal pelat −
0.002321667 * kuat arus − 0.0121083*kec.
las + 0.00277083* (tebal pelat)2 + 2.233*10
−6* (kuat arus)2 + 7.0833*10 −5* (kec. las)2 +
1.2*10 −5 * kuat arus * kec. Las

Untuk menguji apakah nilai distorsi sudut yang
dihasilkan masih sesuai dengan nilai optimasi yang
diharapkan, maka perlu dilakukan uji statistik dari data
tersebut. Hipotesa untuk distorsi sudut yang terjadi
dinyatakan sebagai:
H0: µ1 = µ0 (µ0 = 0,024 [rad]).
H1: µ1 ≠µ0 (µ0 = 0,024 [rad]).

Pada pengelasan dengan kedalaman penetrasi tertentu,
distorsi yang terjadi dapat diminimalkan dengan
pemilihan parameter pengelasan yang tepat. Pada
penelitian ini kedalaman penetrasi 2.47 [mm] dengan
distorsi sudut 0.024 [rad] dapat dihasilkan dengan
tebal pelat 11.47 [mm], kuat arus 374.19 [Amper] dan
kecepatan pengelasan 53.77 [cm/menit].

Dengan melakukan uji t, dengan menggunakan
perangkat lunak MINITAB 14 ® pada confidence
interval sebesar 95%, maka diperoleh keluaran sepertti
ditunjukkan pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji t Distorsi Sudut dari Eksperimen
Ulang
One-Sample T: Distorsi Sudut
Test of mu = 0,024 vs not = 0,024
Variable N Mean StDev Distorsi 5 0.0260
0.0050 Variable 95% CI Distorsi
0,019792, 0.032208)

SE Mean
0.002236 T P
0.89 0.422

Dari tabel 8 diketahui bahwa nilai predicted interval
dari respons adalah 0,020 sampai 0,032. Selain itu juga
terlihat nilai t yang diperoleh adalah 0.89, nilai P = 0,422
yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya
secara statistik dapat dikatakan bahwa secara rata-rata
nilai distorsi sudut hasil eksperimen ulang yang dilakukan
sama dengan hasil penelitian.

Dari analisa yang telah dilakukan, maka disarankan
untuk pengembangan atau penelitian lebih lanjut hal-hal
sebagai berikut:
1. Pemilihan parameter proses perlu ditambahkan agar
dapat diketahui dengan pasti faktor-faktor yang sangat
berpengaruh secara signifikan terhadap karakteristik
kualitas respons yang dipilih.
2. Dari tiga faktor yang digunakan dalam penelitian ini,
pemilihan nilai yang dipakai dari tiap level masih
memiliki rentang yang relatif sempit, untuk itu perlu
ditetapkan rentang parameter proses yang lebih lebar.
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Penggunaan Refrigerant R-22 pada Freezer dengan Modifikasi
Double Expansion Valve
(The use of R-22 Refrigerant at Freezer with Modified Double Expansion
Valve)
Urip Prayogi
Jurusan Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan,
Universitas Hang Tuah, Jl. Arif Rahman Hakim 150 Surabaya 60111

ABSTRAK

Freezer yang telah dilakukan modifikasi pada katup ekspansinya dari single expansion menjadi double expansion tentunya
mengalami perubahan kemampuan pendinginan meskipun dengan refrigerant yang sama yaitu R-134a. Namun demikian perlu
kiranya mencoba mengganti refrigerant pada sistem pendingin freezer dari R-134a menjadi R-22 untuk melihat kemampuan
pendinginannya. Hasil percobaan yang telah dilakukan dengan penggantian refrigerant di dapatkan bahwa dengan menggunakan
R-22 kemampuan pendinginannya mencapai -37° C lebih rendah dibandingkan penggunaan refrigerant R-134a pada percobaan
sebelumnya -27° C.
Kata kunci: refrigerant R-22, freezer, double expansion valve
ABSTRACT

Freezer has made modifications to the expansion of the single expansion valve into a double expansion cooling capability
certainly changed though with the same refrigerant is R-134a. However, it is important to try to replace refrigerant in the cooling
system of R-134a freezer to R-22 to see the cooling capability. The results of experiments have been conducted with the replacement
refrigerant in getting that by using R-22 cooling capacity reaches-37° C lower than the use of refrigerants R-134a in previous
experiments-27° C
Keywords: R-22 refrigerant, freezer, double expansion valve

PENDAHULUAN

Refrigerant merupakan fluida yang digunakan untuk
mendinginkan lingkungan bersuhu rendah dan membuang
panas ke lingkungan yang bersuhu tinggi. Jenis-jenis
refrigerant termasuk Ammonia, Sulfur Dioksida,
Hidrokarbon seperti methane, methyl klorida, methylene
klorida, HFC seperti R11 (umum digunakan pada
refrigerator dan air conditioner). Salah satu refrigeran
paling terkenal saat ini adalah CFC alias FREON
(R-11, R-12, R-21, R-22, R-134a dan R-502) (Darmawan,
2008).
Ammonia adalah refrigerant yang paling umum
diketahui. Ammonia dapat menghasilkan pendinginan
dengan mekanisme yang cukup simpel. Penguapan
Ammonia bersifat mudah terbakar, meledak dan beracun.
Ammonia lebih ringan daripada udara. Sulfur Dioksida
(SO2) sudah tidak digunakan dan susah ditemukan
penggunaannya kecuali di peralatan pendingin yang
sudah tua. SO2 tidak mudah terbakar atau meledak
namun bersifat korosif. Hydrocarbons seperti methane
CH4, isobutane C4H10, dan propane C3H8 sering
digunakan sebagai bahan bakar dan biasa dijual dalam
kemasan kaleng. Methyl klorida CH3Cl juga biasa
digunakan sebagaimana CH2Cl2 (Handoko J, 2008).

Freon dan Genetron: para ahli kimia juga telah
mencoba menggunakan carbon tetraklorida CCl4 sebagai
refrigerant dengan menambahkan dua atom chlorine
untuk memproduksi CCl2F2 yang kemudian dikenal
dengan keluarga "R", yaitu R11 dan R22. Inilah yang
sering dimaksud dengan Freon AC (Prasetyo, 2007).
R134a sebagai salah satu alternatif memiliki beberapa
properti yang baik, tidak beracun, tidak mudah terbakar
dan relatif stabil. R-134a juga memiliki kelemahan di
antaranya, tidak bisa dijadikan pengganti R-12 secara
langsung tanpa melakukan modifikasi sistem refrigerasi
(drop in subtitute), relatif mahal, dan masih memiliki
potensi sebagai zat yang dapat menyebabkan efek
pemanasan global karena memiliki Global Warming
Potential (GWP) yang signifikan. Selain itu R-134a
sangat bergantung kepada pelumas sintetik yang sering
menyebabkan masalah dengan sifatnya yang higroskopis
(Buntarto, 2007).
CFC (Chloro-Fluoro-Carbon) atau R22 memegang
peranan penting dalam sistem refrigerasi, sejak
ditemukan pada tahun 1930. Hal ini dikarenakan
CFC memiliki properti fisika dan termal yang baik
sebagai refrigeran, stabil, tidak mudah terbakar, tidak
beracun dan kompatibel terhadap sebagian besar bahan
komponen dalam sistem refrigerasi. Akan tetapi setelah
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masyarakat mengetahui hipotesa bahwa CFC termasuk
Ozone Depleting Substance (ODS), yaitu zat yang
dapat menyebabkan kerusakan ozon, masyarakat mulai
mencoba melakukan penghentian pemakaian ODS dan
dituangkan ke dalam beberapa konvensi, seperti Vienna
Convention pada bulan Maret 1985, Montreal Protocol
pada bulan September 1987 dan beberapa amandemen
lainnya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasinya
melalui Keppres RI No. 23 tahun 1992 (Budiarto. 1999).
Pada freezer telah dilakukan modifikasi pada pipa
kapiler dari single expansion menjadi double expansion
dengan cara memasangnya secara paralel. Dari modifikasi
didapatkan pipa kapiler pertama panjang 1 m dengan
diameter 0,31 mm dan kapiler kedua panjang 2,5 m
dengan diameter 0,26 mm. Setelah dilakukan pengujian
menggunakan freon yang sama yaitu R-134a didapatkan
suhu -27° C (Prayogi, 2012).
Untuk perlu kiranya mengetahui performance dari
penggunaan refrigerant R-22 dibanding refrigerant
R-134a pada sistem pendingin dalam hal ini frezeer
setelah dilakukan modifikasi pada katubnya menjadi
double expansion valve.
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Gambar 1. Manifold Gauge

METODE PENELITIAN

Sebelum kompresor diisi dengan refrigeran, perlu
dilakukan proses pemvakuman terlebih dahulu. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa tidak ada kotorankotoran, uap air dan udara di dalam kompresor dan
pipa-pipa refrigeran yang dapat menyebabakan tejadinya
penyumbatan di pipa kapiler. Adapun langkah-langkah
pemvakuman sistem dapat dilakukan sebagai berikut:
memasang manifold gauge pada sistem, menghubungkan
selang warna kuning kepentil isi atau buang yang
terdapat pada kompresor, menghubungkan selang warna
biru kepompa vakum, menghubungkan selang warna
merah ke tabung refrigerant, menutup rapat katup
merah dan biru yang terdapat pada manifold gauge,
menghidupkan pompa vakum, kemudian membuka
katup warna biru pada manifold gauge biarkan selama
± 20 menit, membuka katup warna merah pada manifold
gauge untuk membuang udara yang terdapat pada selang
warna merah, menutup semua katup pada manifold gauge
setelah kondisi vakum tercapai dan mematikan pompa
vakum. Membiarkan kondisi ini ± 10 menit dengan
mempertahankan tekanan pada manifold gauge. Jika
terdapat kenaikan tekanan berarti terdapat kebocoran pada
sistem, lakukan pemeriksaan ulang dan memperbaikinya.
Mengulangi langkah pemvakuman dari awal sampai akhir
hingga diyakini tidak terjadi kebocoran.
Pengisian refrigeran R-22 dapat dilakukan dengan
dua metode yaitu: pengisian berdasarkan jumlah berat
refrigeran yang diijinkan ke dalam kompresor, dan
pengisian refrigeran berdasarkan tekanan maksimal
di dalam kompresor. Metode yang akan dilakukan kali
ini adalah metode pengisian refrigeran berdasarkan

Gambar 2. Tabung Refrigerant R-22

tekanan maksimal didalam kompresor. Adapun langkahlangkah pengisiannya sebagai berikut: melakukan
proses pemvakuman seperti yang dijelaskan dalam sub
bab pemvakuman sistem, setelah pemvakuman selesai,
rangkaian selang pada manifold gauge, kompresor dan
pompa vakum tidak perlu dilepas, melihat tekanan awal
pada kompresor, menghidupkan kompresor yang selesai
divakum untuk proses pengisian, melanjutkan dengan
langkah membuka keran pada tabung refrigeran kemudian
dilanjutkan dengan membuka keran warna merah pada
manifold gauge, perhatikan amper pada digital clamp
tester yang menunjukkan jumlah refrigeran yang sudah
masuk dikompresor. Banyaknya refrigeran yang sudah
masuk dalam kompresor tidak boleh melebihi dari
tekanan kompresor 7,5 A, menutup keran warna merah
jika jumlah pengisian dirasa sudah cukup, menutup keran
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pada tabung refrigeran dan melepas semua selang dari
kompresor dan pompa vakum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendata hasil dari suhu pada freezer standart,
didapatkan hasil penurunan suhu pada freezer yang sudah
dimodifikasi. Di bawah merupakan data dari penurunan
suhu.

Pada Arus listrik menunjukan 0 A (arus listrik
belum dialirkan) temperatur pada ruangan menujukan
26 C Kemudian setelah dialiri listrik pada arus listrik
mengalami kenaikan mencapai 1,2 A. pada temperatur
ruangan menunjukan penurunan 17 C. pada menit ke 10

Gambar 3. Grafik hubungan antara temperatur – arus listrik
(ampere)

Tabel 1. Data freezer modifikasi menggunakan refrigerant R- 22

No

Waktu
(menit)

Suhu
Ruangan
(° C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165

26
17
14
11
08
02
-05
-07
-10
-13
-16
-19
-24
-25
-27
-28
-28
-30
-30
-31
-32
-32
-33
-33
-34
-34
-34
-35
-35
-36
-36
-37
-37
-37

Tekanan
Keluar
Kompresor
(psi)
120
265
255
250
245
242
240
235
235
232
230
225
223
220
215
210
205
200
200
196
195
195
195
190
190
190
190
190
190
180
180
180
180
180

Tek. Masuk
Kompresor
(psi)
120
18
17
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
13
11
10
10
9
9
9
9
8
8
8
6
6
4
4
4
4
4
4

Tekanan
Masuk
Evaporator
(psi)
120
20
20
19
19
19
19
19
18
18
17
17
17
16
16
15
15
14
14
14
12
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10

Tek.
Keluar
Evap.
(psi)
120
18
17
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
13
11
10
10
9
9
9
8
8
8
7
6
4
4
3
3
3
3
3

Tek.
Keluar
Kondensor
(Psi)
120
262
243
248
242
240
238
232
231
230
228
223
220
218
212
208
204
198
198
194
194
192
192
188
188
187
186
186
182
182
182
182
182
182

Tek.
Masuk
Kondensor
(psi)
120
265
255
250
245
242
240
235
235
232
230
225
223
220
215
210
205
200
200
196
195
195
195
190
190
190
195
190
185
180
180
180
180
180

Arus
Listrik
(ampere)
0
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Prayogi: Penggunaan Refrigerant R-22 pada Freezer

arus listik mengalami penuruna sampai 0,9 A. Temperatur
ruangan juga mengalami penurunan 14° C sampai
seterusnya hingga mencapi temperatur ruangan mencapai
- 37° C dan arus listrik 0,3 A. Sehingga semakin
menurunnya arus listrik, semakin menurunnya juga
temperatur ruangan secara perlahan sampai kemudian
menunjukan grafik penurunan seperti pada grafik di atas.

Gambar 4. Grafik hubungan antara tekanan masuk kondensor
– tekanan keluar kondensor

Pada menit pertama (0) saat tekanan masuk kondensor
pada posisi 120 psi, tekanan keluar kondensor juga
pada posisi 120 psi kemudian setelah 5 menit kemudian
tekanan masuk kondensor mengalami kenaikan 265 psi
dan pada tekanan keluar kondensor naik mencapai 262
psi. pada menit ke 10 tekanan masuk kondensor megalami
penurunan 255 psi, tekanan keluar kondensor juga turun
243 psi, hingga seterusnya sampai menit ke 165 tekanan
masuk kondensor dan keluar kondensor mengalami
penurunan, sehingga pada tekanan masuk kondensor dan
keluar kondensor selalu mengalami penurunan seiring
perubahan suhu tetapi perbedaanya tidak banyak.

Gambar 5. Grafik hubungan antara tekanan masuk evaporator
– tekanan keluar evaporator

Suatu instalasi pada saat belum dialiri listrik pada
menit 0 semua tekanan itu sama besarnya yaitu 120 psi
dikarenakan adanya penyeimbangan tekanan. Pada grafik
di atas ditunjukan pada menit 0 tekanan masuk evaporator
dan tekanan keluar kondensor tekanannya sama 120
psi. tetapi pada waktu mesin bekerja atau setelah di aliri
listrik tekanan masuk evaporator menunjukan angka 20
psi dan tekanan keluar evaporator menunjkan 18 psi. pada
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40 menit kemudian mengalami penurunan tekanan masuk
evaporator 18 psi dan tekanan keluar evaporator 15 psi.
sampai seterusnya hingga tekanan masuk evaporator 8
psi dan keluar evaporator 3 psi. sehingga tekanan masuk
dan tekanan keluar evaporator juga mengalami penurunan
seiring dengan turunnya suhu ruangan pada instalasi
tersebut.

Gambar 6. Grafik hubungan antara tekanan masuk kompresor
– tekanan keluar kompresor

Pada garafik di atas di tunjukan bahwa tekanan keluar
kompresor dan tekanan masuk kompresor sebelum
ada aliran listrik tekanannya sama 120 psi setelah ada
aliran listrik atau menit ke 5 tekanan keluar kompresor
langsung naik 265 psi tetapi tekanan masuk kompresor
menunjukan 18 psi 10 menit kemudian tekanan masuk
dan keluar kompresor turun 225 psi dan 17 psi hingga
seterusnya mengalami penurunan tekanan keluar
kompresor 175 psi dan tekanan masuk kompresor 4 psi,
tetapi grafik di atas menunjukan bahwa tekanan keluar
kompresor lebiah besar dari tekanan yang masuk pada
kompresor lebih kecil, dikarenakan adanya kompresi dari
kompresor.

Gambar 7. Grafik hasil dari Freezer mengunakan R-22 dan
menggunakan R-134 a

Pada grafik di atas bisa terlihat jelas perbedaan
freezer menggunakan refrigeran R-22 dengan freeezer
menggunakan refrigeran R-134 a di mana pada menit ke
0 atau masih belum ada aliran listrik temperatur ruangan
menujukan 26 °C dan 27 °C setelah 5 menit kemudian
atau sudah ada aliran listrik freezer menggunakan R-22
temperatur menunjukan 17 °C dan freezer menggunakan
R-134 a temperatur menunjukan 24 °C. dan seterusnya
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sampai menit ke 165 freezer menggunakan R-22,
temperatur - 37, sedangkan freezer menggunakan R 134
temperatur - 27° C.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan percobaan dari
refrigeran R-134a dengan dua pipa kapiler, maka
didapatkan hasil dengan menggunakan pipa kapiler I
panjang 1 m dengan diameter 0,31 mm dan pipa kapiler
II panjang 2,5 dengan diameter 0,26 mm didapatkan
suhu terendah menggunakan refrigeran R-134a mencapai
-27° C. Dengan demikian terjadi penurunan suhu sebesar
7° C dari suhu normal freezer terendah sebesar -20° C.
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Simulasi Sebaran Panas di Muara Tawar Teluk Jakarta
(Simulation of Thermal Distribution in Muara Tawar Jakarta Bay)
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ABSTRAK

Perairan Muara Tawar Teluk Jakarta merupakan muara sungai yang berhubungan dengan laut. Di perairan Muara Tawar
Teluk Jakarta terdapat bangunan pengambilan (intake) Pembangkit Listrik tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Sejalan dengan
peningkatan kebutuhan volume air yang lebih besar sebagai pendingin turbin. PLTGU Muara Tawar menggunakan media air
laut sebagai pendingin turbin yang masuk melalui intake, dan dikeluarkan melalui outlet dengan temperatur 5° C. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan mensimulasikan serta menganalisis pola sebaran panas di sekitar Muara Tawar
Teluk Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen. Data pasang surut, arus, dan suhu diolah
untuk mengetahui pola pasang surut dan sebaran panas di daerah penelitian. Hasil menunjukkan bahwa pasang surut sekitar
perairan Muara Tawar mempunyai tipe campuran condong ke harian tunggal, tinggi permukaan air laut rata-rata (MSL) 84 cm dan
muka surutan yang diperoleh adalah 63 cm. Sebaran panas dengan temperatur 39° C mencapai jarak maksimal pada waktu surut
terendah, yaitu 1.430 meter dari outlet.
Kata kunci: pasang surut, sebaran panas, Muara Tawar, Teluk Jakarta
ABSTRACT

Perairan Muara Tawar at Teluk Jakarta is the estuary of the river which is associated with the sea and there is construction
taking (intake) Power Gas and Steam. In accordance with the increasing needs for a greater volume of water as the cooler turbine.
Power Gas and Steam at Muara Tawar using sea water as a cooling medium that goes through the turbine intakes, and excreted
through the outlet with higher temperature of about 5° C. The purpose of this study was to find out, simulate, and analyze the
pattern of heat distribution around Muara Tawar, Teluk Jakarta. The research method used experimental research. The data used to
determine the tidal pattern and heat distribution in the research area. The results that the tidal waters around Muara Tawar have
mixed diurnal, Mean Sea Water is 84 cm and the lowest water obtained is 63 cm. The distribution of heat with temperature reaching
39° C maximum distance at low water, which is 1430 meter from the outlet.
Keywords: tides, heat distribution, Muara Tawar, Teluk Jakarta

PENDAHULUAN

Perairan Teluk Jakarta terdiri dari pasir lumpuran,
lumpur pasiran, dan lumpur yang dipengaruhi oleh
aliran beberapa sungai yang ada di sekitarnya. Pasokan
sedimen tersebut menyebabkan terjadinya pendangkalan
atau akresi sebagian besar pantai di Teluk Jakarta, yaitu
pantai dekat Muara Cisadane Timur, Muara Kamal,
Muara Angke sampai Pasar Ikan Muara Angke, Marunda,
dan dari Muara Gembong hingga Tanjung Karawang
(Setiawan, 2005 hal 4).
Perairan Muara Tawar Teluk Jakarta merupakan
muara sungai yang berhubungan dengan laut. Di
perairan Muara Tawar Teluk Jakarta terdapat bangunan
pengambilan (intake) Pembangkit Listrik tenaga Gas
dan Uap (PLTGU) yang menghadap Laut Jawa. PLTGU
direncanakan berada di kawasan safety area dengan
memanfaatkan gas alam sebagai bahan bakar pembangkit
listrik.
PLTGU ini merupakan salah satu penyedia energi
listrik, sedangkan kebutuhan akan energi semakin

meningkat oleh karena itu perlu dilakukan penambahan
energi listrik. Penambahan daya pembangkit listrik di
PLTGU Muara Tawar Bekasi dengan kapasitas 1.200
MW perlu mendapat perhatian terhadap kondisi perairan
Teluk Jakarta seperti kondisi topografi, arus, pasang surut
dan sebaran panas untuk efisiensi pembangkit listrik dan
optimalisasi PLTGU di waktu yang akan datang.
Penambahan daya di PLTGU Muara Tawar, sejalan
dengan peningkatan kebutuhan volume air yang lebih
besar sebagai pendingan turbin. PLTGU Muara Tawar
menggunakan media air laut sebagai pendingin turbin
yang masuk melalui intake, dan dikeluarkan melalui
outlet dengan temperatur lebih tinggi sekitar 5° C
(Anonim, 2008b hal 2). Sebaran panas akibat peningkatan
kebutuhan air tersebut, perlu mendapatkan perhatikan
terhadap tata letak intake dan outlet untuk efisiensi
pembangkit serta optimalisasi saluran. Pola sebaran panas
di sekitar perairan PLTGU Muara Tawar, dapat diketahui
menggunakan pemodelan hidrodinamika.
Oleh karena itu sebagai langkah awal perlu adanya
suatu kajian awal tentang pasang surut, dan sebaran
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panas sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui, dan mensimulasikan serta menganalisis pola
sebaran panas di sekitar Muara Tawar Teluk Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap di
sekitar perairan Muara Tawar, Kabupaten Bekasi Jawa
Barat. Lokasi penelitian secara geografis dilakukan
dengan koordinat 6° 3' 56" sampai 6° 4' 20" LS dan 106°
59' 28" sampai 106° 59' 31" BT.

Gambar 1. Lokasi penelitian dalam area kotak di sekitar perairan
PLTGU Muara Tawar (Encarta, 2006).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian eksperimen untuk mengetahui pasang surut
dan pola sebaran panas. Penelitian dilakukan mulai dari
survei lapangan, analisis dan pengolahan data. Survei
lapangan dilakukan untuk memperoleh data seperti,
batimetri, arah dan kecepatan arus, debit (sungai, intake
dan outlet), temperatur perairan, sedimen serta data
sekunder pasang surut.
Pelaksanaan penelitian yang dilakukan di sekitar
perairan Muara Tawar dibagi dalam dua tahap, pertama
adalah proses survei lapangan dan juga pengumpulan
data sekunder. Tahap kedua adalah pengolahan data
untuk mengetahui tipe pasang surut dan pola sebaran
panas di sekitar perairan Muara Tawar dengan pemodelan
hidrodinamika.
Pasang surut merupakan fluktuasi muka air laut
karena adanya gaya tarik benda-benda di langit,
terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut
di bumi dengan periode pasang surut yaitu 12 jam 25
menit atau 24 jam 50 menit, yang tergantung pada tipe

pasang surut. Gaya tarik bulan yang mempengaruhi
pasang surut adalah 2,2 kali lebih besar daripada gaya
tarik matahari, meskipun massa bulan jauh lebih kecil
dari massa matahari. Hal tersebut dipengaruhi oleh jarak
bulan terhadap bumi yang jauh lebih dekat dibandingkan
dengan jarak matahari terhadap bumi, sehingga pengaruh
gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada
pengaruh gaya tarik matahari (Triatmodjo, 1999).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pasang surut pada penelitian ini digunakan
untuk mengetahui tipe atau karakteristik pasang surut,
dan sebagai input data pemodelan hidrodinamika. Data
pasang surut yang digunakan adalah data pasang surut
di sekitar perairan Muara Tawar, yaitu pada 6° 4' 34" LS
dan 106° 59' 43" BT. Hasil pengolahan data pasang surut
di sekitar lokasi penelitian, diperlihatkan pada gambar 2.
Data dan grafik pasang surut menunjukkan bahwa
pasang surut sekitar perairan Muara Tawar mempunyai
tinggi permukaan air laut rata-rata (MSL) 84 cm. Nilai
pasang tertinggi (AT) adalah 150 cm (centimeter), dan
surut terendah (AR) 32 cm terhadap nilai nol rambu
pasang surut. Data pasang surut tersebut, kemudian
digunakan untuk input data pemodelan.
Pengolahan data pasang surut dilakukan untuk
mendapatkan konstanta pasang surut yang terdiri dari
MSL (Mean Sea Level), amplitudo dan 9 komponen
utama konstanta pasang surut (S0, M2, S2, N2, K1, O1,
M4, MS4, K2 serta P1). Hasil dari pengolahan data
pasang surut menggunakan metode Admiralty diperoleh
konstanta pasang surut pada tabel di bawah ini:

Gambar 2. Fluktuasi pasang surut Muara Tawar.

Tabel 1. Nilai konstanta pasang surut lokasi penelitian.

A (Cm)
g0

S0

M2

S2

N2

K1

84

10

9

5

24

359

229

228

123

O1

M4

MS4

K2

P1

13

1

0

3

8

142

235

140

229

123
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Hasil perhitungan menggunakan rumus Formzahl,
yaitu F = 1,95 maka tipe pasang surut di sekitar perairan
Muara Tawar merupakan pasang surut campuran condong
ke harian tunggal, yaitu dalam satu hari terjadi satu kali
air pasang serta satu kali air surut, tetapi kadang-kadang
untuk sementara waktu terjadi dua kali air pasang dan
dua kali air surut dengan tinggi dan periode yang sangat
berbeda. Selain itu, nilai konstanta pasang surut tersebut
juga digunakan untuk menghitung muka surutan (Zo)
lokasi penelitian. Nilai muka surutan yang diperoleh pada
penelitian ini adalah 63 cm.
Data debit yang digunakan untuk input data
pemodelan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3. Data debit untuk input pemodelan.
Jenis Data
Primer
Simulasi

Sungai Sungai Muara
Cibel
Tawar
8,04 m3/s 2,3 m3/s 48 m3/s 1,19 m3/s
8,04 m3/s 58 m3/s 48 m3/s 1,19 m3/s
Intake

Outlet

Pemodelan pola arus dilakukan untuk mengetahui
pola arus atau aliran horisontal dua dimensi pada rerata
kedalaman di lokasi penelitian. Pemodelan pola arus
pada penelitian ini dilakukan dengan 2 kondisi yaitu,
menggunakan data debit primer untuk menggambarkan
kondisi di lapangan, dan simulasi data debit untuk
memberikan gambaran kondisi di sekitar lokasi pada
waktu pembuangan air pendingin turbin. Hasil dari
pemodelan tersebut kemudian disajikan dalam empat
kondisi yaitu, pada waktu menjelang pasang (time step
ke 151), pasang tertinggi (time step ke 155), menjelang
surut (time step ke 211), serta surut terendah (time step ke
215) (gambar 3). Kondisi tersebut digunakan karena nilai
kecepatan arus maksimum dan terjadi perubahan arah
arus pasang surut, untuk memberikan gambaran kondisi
perairan selama 15 hari.
Pemodelan Sebaran Panas

Air laut yang digunakan sebagai pendingin turbin,
masuk melalui intake kemudian dibuang kembali ke laut
melalui outlet dengan temperatur lebih tinggi mencapai
39° C. Air panas dapat menyebabkan penurunan efisiensi
pembangkit, listrik apabila terjadi resirkulasi air panas.
Untuk mengurangi dampak tersebut, maka perlu diketahui
pola sebaran panas sekitar perairan PLTGU Muara Tawar.
Pemodelan sebaran panas disajikan pada 4 kondisi, yaitu
waktu menjelang pasang, pasang tertinggi, menjelang
surut dan surut terendah.
1. Waktu Menjelang Pasang
Pemodelan sebaran panas yang terjadi akibat
penambahan daya PLTGU pada waktu menjelang
pasang, dan ditampilkan pada time step ke 151 (gambar
4.). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa temperatur
perairan pada waktu menjelang pasang, semakin rendah
mendekati mulut intake. Kondisi tersebut disebabkan

Gambar 3. Posisi time step dalam grafik pasang surut

oleh pertemuan massa air laut pada waktu menjelang
pasang dengan sebaran panas dari outlet. Pertemuan
massa air tersebut menyebabkan sebaran panas dengan
temperatur 39° C, bergerak 540 meter ke arah laut dari
mulut outlet. Sebaran panas yang dikeluarkan outlet,
juga menyebabkan temperatur perairan di sekitar intake
mengalami kenaikan. Temperatur perairan di sekitar
mulut intake naik menjadi 33° C, atau 4° C lebih tinggi
dari temperatur laut normal. Selain itu, temperatur
perairan di sekitar pintu masuk turbin juga naik menjadi
33,2° C, atau 3° C lebih tinggi dari temperatur perairan
normal.
2. Waktu Pasang Tertinggi
Kecepatan arus minimal yang terjadi pada waktu
pasang tertinggi, dapat menyebabkan perbedaan sebaran
panas sekitar perairan PLTGU Muara Tawar. Kondisi
tersebut dapat dilihat dari hasil pemodelan sebaran panas
waktu pasang tertinggi pada time step ke 155 (gambar
5). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa jarak sebaran
panas dengan temperatur 39° C, semakin kecil dari waktu
menjelang pasang. Pada waktu pasang tertinggi, jarak
sebaran panas mencapai 250 meter dari mulut outlet.
Selain itu, waktu pasang tertinggi juga menyebabkan
perbedaan sebaran panas di sekitar pintu masuk turbin.
Temperatur perairan di sekitar turbin menjadi 32,80°
C, atau 0,4° C lebih rendah dari waktu menjelang
pasang. Hasil pemodelan pada waktu pasang tertinggi
juga menunjukkan kondisi yang sama dengan waktu
menjelang pasang. Temperatur perairan sekitar mulut
intake adalah sama, yaitu sebesar 32° C.
3. Waktu Menjelang Surut
Pada waktu menjelang surut massa air bergerak
berlawanan dengan arah arus pada waktu pasang. Kondisi
tersebut menyebabkan sebaran panas yang terjadi di
sekitar PLTGU Muara Tawar bergerak ke Utara atau
menjauhi outlet. Pemodelan sebaran panas pada waktu
menjelang surut, ditampilkan pada time step ke 211
(gambar 6). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa pola
sebaran panas waktu menjelang surut bergerak ke Utara
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Gambar 4. Pola sebaran panas waktu menjelang pasang.
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4. Waktu Surut Terendah
Hasil pemodelan ditampilkan pada time step ke 215
(gambar 7), untuk memberikan gambaran pola sebaran
panas di sekitar perairan PLTGU Muara Tawar pada
waktu surut terendah. Hasil dari pemodelan menunjukkan
bahwa, sebaran panas dengan temperatur 39° C bergerak
sejauh 1.430 meter dari mulut outlet. Kondisi tersebut
disebabkan oleh sebaran panas yang bergerak mengikuti
arah massa air, dengan jarak yang maksimal. Sebaran
panas pada waktu surut terendah juga menyebabkan
temperatur di sekitar intake lebih tinggi dari kondisi
pasang surut lainnya. Pada waktu surut terendah,
temperatur sekitar mulut intake yaitu 35° C atau 6° C
lebih tinggi dari keadaan normal. Kenaikan temperatur
juga terjadi di sekitar pintu masuk turbin. Temperatur
sekitar turbin naik mejadi 34.80° C, atau 1,3° C lebih
tinggi dari waktu menjelang surut. Hasil pemodelan
tersebut menunjukkan bahwa pembuangan limbah
air panas tidak dapat dilakukan waktu surut, karena
menyebabkan kenaikan temperatur di sekitar pintu masuk
turbin.

Gambar 5. Pola sebaran panas waktu pasang tertinggi.

atau arah laut mengikuti arah arus. Jarak sebaran panas
pada waktu menjelang surut, lebih jauh dibandingkan
dengan kondisi pasang. Pada waktu menjelang surut,
sebaran panas dengan temperatur 39° C bergerak sekitar
1.135 meter dari mulut outlet ke Utara, dan temperaturnya
semakin kecil mendekati mulut intake. Sebaran panas
tersebut menyebabkan temperatur sekitar intake menjadi
34,5° C atau lebih tinggi 5,5° C dari temperatur normal.
Kenaikan temperatur juga terjadi di sekitar pintu masuk
turbin. Temperatur di sekitar turbin naik menjadi 33,5°
C, atau 0,5° C lebih tinggi dari waktu pasang tertinggi.
Kenaikan temperatur di sekitar pintu masuk turbin, dapat
menurunkan efisiensi pembangkit jika digunakan sebagai
pendingin turbin.

Gambar 7. Pola sebaran panas waktu surut terendah.

KESIMPULAN

Dari hasil pemodelan dan analisis yang dibuat di
sekitar perairan Muara Tawar Teluk Jakarta, maka
kesimpulan penelitian ini adalah sebaran panas dengan
temperatur 39° C mencapai jarak maksimal pada waktu
surut terendah, yaitu 1.430 meter dari mulut outlet.
Kondisi tersebut, menyebabkan kenaikan temperatur
sekitar pintu masuk turbin naik menjadi 34.80° C dan
penurunan efisiensi pembangkit listrik.
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Perancangan Kapal Penyeberangan Katamaran Sungai Bengawan
Solo
(Design of Catamaran Crossing at Bengawan Solo River)
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Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

ABSTRAK

Kapal Penyeberangan Bengawan Solo adalah sarana transportasi yang dapat mengangkut manusia, kendaraan dan barang
dalam jumlah yang banyak yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan di sepanjang bantaran sungai
Bengawan Solo. Untuk menjamin kelayakan kapal dan keamanan penumpangnya, maka kapal dirancang berbentuk katamaran
karena dianggap memiliki keunggulan: area geladak yang lebih besar, hambatan yang lebih kecil dan stabilitas yang lebih baik.
Perancangan menggunakan software Maxsurf, Hydromax, Hullspeed dan Autocad dengan data kuantitatif Dari hasil perancangan
kapal didapat ukuran utama: L = 9 m, B = 3.2 m, T = 0.5 m, H = 0.7 m, Vs: 4 Knot, Δ: 5.04 Ton, menggunakan material FRP
dengan biaya produksi Rp. 115.350.000,Kata kunci: Kapal katamaran, sarana transportasi, layak dan aman.
ABSTRACT

Crossingship of Bengawan solo river is a ship has purpose to move people, vehicles and goods in large numbers to connect
the district of Bojonegoro, Tuban and Lamongan in the long of Bengawan Solo river. To guarantee properly and safety of the ship
and passanger, the design of ship by Catamaran model, it has advantages: larger deck area, resistant is smaller and has better
stability. Design use software Maxsurf, Hydromax, Hullspeed and Autocad with quantitative data's. The result of design: L = 9 m,
B = 3.2 m, T = 0.5 m, H = 0.7 m, Vs: 4 Knot, Δ: 5.04 Ton, and FRP (fibre reinforced plastics) material use, with production cost
Rp. 115.350.000,Keywords: Catamaranship, transportation, proper and safe.

PENDAHULUAN

Bengawan Solo adalah sungai terpanjang dipulau
Jawa, Indonesia dengan dua hulu sungai yaitu dari daerah
Pegunungan Kidul, Wonogiri dan Ponorogo, selanjutnya
bermuara di daerah Gresik, karena dimensi dari sungai
bengawan solo yang relatif lebar sehingga menyebabkan
masalah bagi penduduk sepanjang bantaran bengawan
yang akan melakukan perjalanan baik untuk ke seberang
maupun untuk kedaerah lain yang dapat ditempuh dengan
menyeberangi sungai. Dengan menggunakan rakit
atau perahu sebagai sarana penyeberangan alternatif.
Banyaknya aktivitas penduduk yang menggunakan perahu
tambang sebagai sarana transportasi bagi para penduduk
yang bermukim di sepanjang aliran Bengawan Solo yang
digunakan untuk penyeberangan orang dan biasanya juga
termasuk sepeda motor, sepeda angin dengan barang
dagangannya menuju seberang Bengawan Solo. Hal ini
dilakukan karena minimnya sarana jembatan yang bisa
dilewati atau karena bertujuan untuk memperpendek
jarak tempuh. Perihal jumlah lokasi penyeberangan yang
mengunakan perahu tambang itu sendiri bisa mencapai
puluhan jumlahnya, baik itu di daerah Kabupaten
Bojonegoro, Kabupaten Tuban maupun Kabupaten

Lamongan. Bagi warga di daerah hilir Bengawan Solo
di Jatim, mulai Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, juga
warga di Ngawi, perahu tambang masih dibutuhkan
sebagai sarana transportasi. Bahkan di Babat Lamongan
puluhan perahu tambang khusus melayani penumpang
dengan rute terjauh bisa mencapai sekitar 5 kilometer.
Namun akhir–akhir ini terjadinya beberapa peristiwa
Kecelakaan perahu tambang di Bengawan Solo yang
merenggut korban jiwa. Tepatnya terjadi pada tanggal
2 Mei 2011 perahu tambang berpenumpang 32 orang
dengan 4 sepeda motor dan 13 sepeda angin tenggelam di
perairan bengawan Solo desa Padang kecamatan Trucuk
Bojonegoro, 23 orang berhasil diselamatkan. Dan pada
tanggal 27 juni 2011 terjadi kecelakaan yang serupa di
Kanor Bojonegoro – Kanorejo Rengel Tuban dengan
korban jiwa sepuluh orang meninggal.
Apakah kecelakaan demi kecelakaan perahu tersebut
akan dibiarkan terus terjadi?.
Hal ini menjadikan latar belakang untuk mendesain
kapal small landing craft catamaran fibreglass sebagai
sarana penyeberangan yang efektif, efisien dan memiliki
standar kelayakan yang baik dibandingkan dengan
perahu tradisional. Perahu tambang yang tenggelam
tersebut pada umumnya tidak dilengkapi dengan standar
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peralatan keselamatan dan tidak memperhitungkan
kapasitas muatan. Alasan penggunaan bahan fibreglass
karena fibreglass mempunyai keunggulan antara lain
Ringan, tahan terhadap korosi dan bahan kimia dan juga
kekuatanya baik jika dibuat dengan benar. Dan kapal
fibreglass jika diproduksi dalam jumlah yang banyak
atau seri biaya produksinya jauh lebih murah. Hal
itu dimungkinkan, karena peluangnya masih banyak.
Jumlah perahu tambang yang yang beroperasi di perairan
bengawan Solo yaitu sebanyak 200 titik lokasi tambang
dengan jarak 100 km (www.komhukum.com). Banyaknya
titik lokasi tambang yang menggunakan perahu yang
tidak memenuhi standar kelayakan akan sangat berpotensi
terulang kembali kejadian tenggelamnya perahu tambang
yang tentunya akan menimbulkan korban jiwa.
Dengan adanya desain kapal seperti yang dirancang
diharapkan bisa dijadikan solusi sebagai sarana
penyeberangan yang aman dan memenuhi Standar
kelayakan.
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Gambar 1. Bentuk lambung simetris

Sedangkan lambung tak simetris tidak memiliki
karakteristik tersebut. Lambung tak semitris ini memiliki
sisi bagian dalam pada bidang vertikal berbentuk
datar (flat). Tipe lambung ini dapat memperkecil efek
interferensi hambatan yang terjadi di antara kedua
lambung kapal katamaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Kapal Katamaran

Lambung kapal katamaran yang terpisah memiliki
bentuk lambung (demihull) yang tipis/pipih dapat
memperkecil gangguan permukaan air (disturbance
on the free surface). Hal ini dengan sendirinya dapat
memperkecil hambatan kapal. Disamping itu, dengan
konfigurasi lambung yang terpisah akan memberikan
momen inersia yang besar sehingga menghasilkan
kemampuan stabilitas yang cukup baik dengan sudut
akselerasi gerakan rolling yang kecil.
Pada dasarnya, penampang lambung ganda katamaran
memiliki dua bentuk yaitu lambung yang simetris
(symmetrical catamaran) dan tak simetris (asymmetrical
catamaran). Lambung simetris memiliki bentuk lambung
(body plan) yang sama terhadap garis tengahnya
(centerline) dan memiliki sudut masuk dan luar (dead
rise) yang sama, sebagaimana yang diperlihatkan pada
Gambar 1 dan 2.

Gambar 2. Bentuk lambung tidak simetris

Secara umum, konsep konstruksi kapal katamaran
terdiri atas tiga bagian struktur:
Lambung (hull) sebagai daya apung (bouyancy) dan
akomodasi sistim propulsinya.
Struktur penghubung (cross structure) sebagai
penguat bidang transversal (transversal strength)
Bangunan atas (super structure) yang terletak di atas
struktur penghubung sebagai geladak.
Desain lambung katamaran merupakan hal yang
sangat esensi dari bagian lainnya untuk memprediksi
besarnya hambatan dan kebutuhan tenaga mesin pada
kapal katamaran. Saat ini, banyak dijumpai desain
kapal katamaran dengan konfigurasi dan dimensi yang
bervariasi, di mana karakteristik desainnya sangat
tergantung pada misi dan fungsi operasionalnya.
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Mesin Penggerak Kapal

Stabilitas Kapal

Konsep umum dari sistem penggerak kapal adalah
mengubah energi bahan bakar menjadi gaya dorong yang
berguna untuk mengatasi tahanan kapal pada kecepatan
yang diperlukan, Molland dkk (2011). Kapal yang
bergerak maju di atas gelombang akan mengalami suatu
perlawanan yang disebut Tahanan. Tahanan tersebut
merupakan gaya fluida yang melawan gerakan kapal, di
mana sama dengan komponen gaya fluida yang bekerja
sejajar dengan sumbu gerakan kapal. Berdasarkan pada
proses fisiknya, Couser dkk (1997) mengemukakan
bahwa Tahanan pada kapal yang bergerak di permukaan
air terdiri dari dua komponen utama yaitu tegangan
normal (normal stress) dan tegangan geser (tangential
stress) fluida yang bekerja pada lambung kapal di bawah
permukaan air.

Stabilitas merupakan tahapan selanjutnya setelah
merencanakan rencana garis dan rencana umum.
Stabilitas merupakan faktor yang begitu penting dalam
merencanakan dan membuat kapal. Stabilitas merupakan
kemampuan suatu benda untuk kembali pada posisi
semula (tegak) apabila dimiringkan di mana benda
tersebut dalam keadaan melayang atau mengapung.
Stabilitas ini sangat diperlukan karena menyangkut
keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dasar
Keseimbangan Kapal, gaya berat (force of gravity)
bekerja pada titik berat (center of gravity), di mana
semua berat dari kapal terkonsentrasi. Gaya berat bekerja
vertikal ke bawah. Gaya apung (force of buoyancy)
bekerja pada titik apung (center of buoyancy), merupakan
tempat resultan semua gaya apung bekerja.

Gambar Stabilitas Kapal

Metodologi
START

Diagram komponen Tahanan kapal (Couser dkk, 1997)

Study
Literatur

Tahanan kapal
RT
= 1/2.ρ.V^2.WSA.Ct
Di mana:
RT
=
ρ
=
WSA =
Ct
=
Ct
=

Tahanan total
Massa jenis air
Luas permukaan basah
Komponen tahanan total Katamaran
(1+βK)+CA) Cf + τCw, untuk demihull terisolasi
Insel & Molland menentukan nilai β = 1

Daya efektif
PE
= RT.Vs
Di mana:
PE
= daya yang digunakan untuk mengatasi Tahanan
terhadap gerakan kapal pada kecepatan tertentu
Vs
= kecepatan kapal

1.
2.
3.
4.

Perencanaan desain
penentuan ukuran utama
pembuatan rencana garis
perencanaan rencana umum
perhitungan stabilitas & konstruksi

Koreksi :
1. terhadap
daya muat
2. Rule

Tidak

Ya
Analisa hasil &
Pembahasan

Kesimpulan

Gaya dorong
T
= RT/(1-t)
Di mana:
T
= Gaya dorong (Thrust)
t
= Thrust deduction fraction = 0,375CB-0,1885D/(B.
T)^1/2

Finish

Gambar Diagram Alir Proses Perencanaan kapal penyeberangan
sungai
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Survey: Bengawan Solo

Aliran Bengawan Solo terbentuk kira-kira empat juta
tahun yang lalu. Sebelumnya terdapat aliran sungai yang
mengalir ke selatan, diduga dari hulu yang sama dengan
sungai yang sekarang. Karena proses pengangkatan
geologis akibat desakan lempeng Indo-Australia yang
mendesak daratan Jawa, aliran sungai itu beralih ke
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utara. Pantai Sadeng di bagian tenggara Daerah Istimewa
Yogyakarta dikenal sebagai "muara" Bengawan Solo
Purba. Bengawan Solo adalah sungai terpanjang dipulau
Jawa Dengan dimensi sungai sebagai berikut: Panjang
± 250 km, Lebar ± 85,6 m, Titik kedalaman ± 7,10 m
yang berada di kec. Babat. Jika terjadi banjir kedalaman
sungai bisa mencapai ± 15,65 m yang berada didaerah
aliran Bojonegoro dan debit air Sungai Bengawan Solo
mendekati 5 m3/detik.

Tabel 1. Tabel Data Tinggi Muka Air Bengawan Solo periode Februari–April 2010.
No

Tanggal

Jam

1

02-02

2
3

03-02
04-02

4

05-02

5

08-02

6

09-02

7

10-02

8.

15-03

9

16-03

10

17-03

11

18-03

06.00
09.00
12.00
15.00
09.00
06.00
09.00
12.00
06.00
09.00
06.00
09.00
06.00
09.00
12.00
06.00
09.00
12.00
15.00
06.00
09.00
12.00
15.00
18.00
21.00
06.00
09.00
12.00
15.00
18.00
21.00
06.00
09.00
12.00
15.00
18.00
21.00
06.00
09.00
12.00

Bojonegoro
11.61
11.24
11.30
11.30
11.00
10.95
11.18
11.31
11.10
11.10
13.08
13.18
12.45
12.27
12.05
10.80
10.66
10.52
10.46
9.60
10.18
10.92
12.53
12.30
12.82
13.73
13.81
13.78
13.64
13.45
13.28
12.51
12.25
12.02
11.87
11.87
12.02
12.60
12.64
12.64

Ketinggian Air
Kalinongko
Babat
24.26
5.27
24.26
5.23
24.20
5.27
23.84
23.60
5.70
23.20
5.45
23.18
5.42
23.15
5.54
24.55
5.96
25.16
6.07
26.46
6.50
26.20
6.59
24.45
6.66
24.30
6.61
24.30
6.51
24.15
5.76
24.26
5.68
24.40
5.55
24.36
5.44
25.94
3.85
26.76
3.75
27.28
3.88
27.54
4.21
27.75
4.68
27.80
4.78
26.90
6.58
26.45
6.82
26.00
6.96
25.55
7.04
25.16
7.10
25.00
7.10
24.80
6.98
25.50
6.90
26.00
6.80
26.30
–
26.41
6.57
26.48
6.39
25.76
6.39
25.58
25.41

Keterangan

Siaga 1
Siaga 1

Siaga 1
Siaga 1
Siaga 1
Siaga 1
Siaga 1
Siaga 1
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No

Tanggal

Jam

12

23-03

13
14

25-03
28-03

15

07-04

16

09-04

17

11-04

06.00
12.00
06.00
06.00
09.00
06.00
15.00
06.00
09.00
12.00
06.00

Bojonegoro
11.80
11.58
11.55
11.85
11.63
12.45
12.21
12.67
12.87
13.00
12.13

Ketinggian Air
Kalinongko
Babat
24.00
6.45
24.22
6.38
25.66
5.75
24.34
6.53
24.30
6.49
25.05
6.77
29.90
6.66
25.60
6.52
25.47
6.54
25.15
6.58
24.39
6.61

Keterangan

Siaga 1

Sumber: www.pemkablamongan.co.id

Untuk menghitung kecepatan aliran sungai sungai
bengawan Solo dengan melakukan percobaan benda yang
dihanyutkan pada permukaan sungai, berapa jauh jarak
yang ditempuh benda tersebut dalam waktu tertentu.
Dalam percobaan dihasilkan benda terbawa arus sejauh
± 1 m/dtk atau 3,6 km/jam.
Perhitungan Tahanan dan Kecepatan Kapal

Pemilihan jenis mesin ini didasarkan pada perhitungan
tahanan kapal yang dilakukan dengan bantuan software
Hull speed 8.5 yang kemudian menghasilkan nominal
BHP
Berikut ini ialah hasil dari perhitungan dan grafik dari
Hullspeed.

Gambar kurva hasil perhitungan antara HP dan kecepatan

Dengan mengexport maxsurf kedalam program
hullspeed dan didapat input kecepatan sebesar 6 Knots,
sehingga dapat ditentukan jenis mesin yang diperlukan
yaitu:
Merk
: SUZUKI
Type Mesin
: 2 Tak 2 Silinder
Power
: 15 HP (11 KW)
RPM
: 4800–5600
Bore x Stroke
: 59 × 52 mm
Tranmisi
: Maju – Netral – Mundur
Starting System : Manual
Outboard Engine yang digunakan DT 15 L 15 HP

Tabel 2. Data Hasil Perhitungan Tahanan Terhadap
Kecepatan Kapal
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Perhitungan Stabilitas

Digunakan Rule dari IMO (International Marine
Organization) dan MARPOL (Marine Pollution).
Stabilitas kapal yang dihitung: Kondisi muatan kosong,
Kondisi muatan penuh, Kondisi muatan 50%, Kondisi
muatan 30%
Item Name
LWT

1
2
3
4

Quantity
1
Total Weight =

Weight tonne
0,994
0,994
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a. Perhitungan Stabilitas pada kondisi Kapal kosong
Stability Calculation - 9 new
Loadcase - Loadcase2
Damage Case - Intact
Free to Trim
Specific Gravity = 1,00
Long.Arm m
0,063
LCG = 0,063 m

Vert.Arm m
0,333
VCG = 0,333 m
FS corr. = 0 m
VCG fluid = 0,333 m

FS Mom. tonne.m
0,000
0

0.45
0.4

Gf Mo = 0.407 m

0.35

GZ m

0.3
0.25
0.2
0.15
Max GZ = 0.087 m at 30 deg.

0.1
0.05
0
-0.05

0

25

50

75
100
Heel to Starboard deg.

125

150

175

Gambar Kurva Stabilitas kapal Kosong

Tabel Stabilitas Kondisi kapal Kosong
1
2
3
4
5
6

Rule
IMO
IMO
IMO
IMO
IMO
IMO

Criteria

Units
Area 0. to 30.
m.Radians
Area 0. to 40. or Downflooding Point m.Radians
Area 30. to 40. or Downflooding Point m.Radians
GZ at 30. or greater
m
Angle of GZ max
Degrees
GM
m

Required
0.055
0.09
0.03
0.2
25
0.35

Actual
0.171
0.256
0.085
0.489
32.076
2.245

Status
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)

b. Perhitungan Stabilitas pada kondisi kapal muatan penuh
Stability Calculation - 9 new
Loadcase - Loadcase2
Damage Case - Intact
Free to Trim
Specific Gravity = 1,00
Item Name
1
2
3
4
5
6

LWT
JURU MUDI 1
JURU MUDI 2
PENUMPANG 1
PENUMPANG 2
PENUMPANG 3

Quantity

Weight Tonne

1
1
1
4
4
4

0,994
0,0650
0,0650
0,0700
0,0700
0,0700

Long. Arm m
0,063
-4,210
4,190
-0,710
-1,110
-1,520

Vert. Arm m
0,333
1,660
1,660
1,320
1,320
1,320

FS Mom.
tonne.m
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Item Name
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PENUMPANG 4
PENUMPANG 5
PENUMPANG 6
PENUMPANG 7
PENUMPANG 8
PENUMPANG 9
PENUMPANG 10
MOTOR 1
MOTOR 2

Quantity

Weight Tonne

4
4
4
4
2
2
2
3
3
Total Weight =

0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,1970
0,1970
4,69

Long. Arm m

FS Mom.
tonne.m
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0

Vert. Arm m

-1,900
-2,310
-2,710
-3,120
-3,500
-3,900
-4,300
0,630
2,820
LCG = -1,062 m

1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,440
1,440
VCG = 1,230 m
FS corr. = 0 m
VCG fluid = 1,23 m

1.5
GfMo = 1.323 m

1.25
1

GZ m

0.75
Max GZ = 0.485 m at 42.8 deg.

0.5
0.25
0
-0.25
-0.5

0

25

50

75
100
Heel to S tarboard deg.

125

Units
m.Radians
m.Radians
m.Radians
m
Degrees
m

Required
0,055
0,09
0,03
0,2
25
0,35

150

175

Gambar Kurva Stabilitas kapal Muatan Penuh

Tabel Stabilitas Kondisi kapal Muatan Penuh
1
2
3
4
5
6

Rule
IMO
IMO
IMO
IMO
IMO
IMO

Criteria
Area 0. to 30.
Area 0. to 40. or Downflooding Point
Area 30. to 40. or Downflooding Point
GZ at 30. or greater
Angle of GZ max
GM

Actual
0,142
0,224
0,082
0,485
42,75
1,323

Status
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)

c. Perhitungan stabilitas pada kondisi kapal muatan 50%
Stability Calculation - 9 new
Loadcase - Loadcase2
Damage Case - Intact
Free to Trim
Specific Gravity = 1,00
Item Name
1
2
3
4
5

LWT
JURU MUDI 1
JURU MUDI 2
PENUMPANG 1
PENUMPANG 2

Quantity

Weight tonne

Long. Arm m

Vert. Arm m

1
1
1
2
2

0,994
0,0650
0,0650
0,0700
0,0700

0,062
-4,212
4,121
-0,712
-1,112

0,333
1,660
1,660
1,320
1,320

FS Mom.
tonne.m
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Item Name
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PENUMPANG 3
PENUMPANG 4
PENUMPANG 5
PENUMPANG 6
PENUMPANG 7
PENUMPANG 8
PENUMPANG 9
PENUMPANG 10
MOTOR 1
MOTOR 2

Quantity

Weight tonne

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total Weight =

0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,1970
0,1970
3,31

Long. Arm m
-1,512
-1,912
-2,312
-2,712
-3,112
-3,512
-3,912
-4,312
0,631
2,821
LCG = -1,649 m
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FS Mom.
tonne.m
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0

Vert. Arm m
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,440
1,440
VCG = 1,159 m
FS corr. = 0 m
VCG fluid = 1,159 m

2.5
GfMo = 2.245 m
2

GZ m

1.5
1
Max GZ = 0.489 m at 32.1 deg.

0.5
0
-0.5
-1

0

25

50

75
100
Heel to S tarboard deg.

125

150

175

Gambar Kurva Stabilitas kapal Muatan 50%

Tabel Stabilitas Kondisi kapal Muatan 50%
1
2
3
4
5
6

Rule
IMO
IMO
IMO
IMO
IMO
IMO

Criteria
Area 0. to 30.
Area 0. to 40. or Downflooding Point
Area 30. to 40. or Downflooding Point
GZ at 30. or greater
Angle of GZ max
GM

Units
m.Radians
m.Radians
m.Radians
m
Degrees
m

Required
0,055
0,09
0,03
0,2
25
0,35

Actual
0,098
0,146
0,048
0,28
33,517
1,001

Status
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)

d. Perhitungan Stabilitas pada kondisi kapal muatan 30%
Stability Calculation - 9 new
Loadcase - Loadcase3
Damage Case - Intact
Free to Trim
Specific Gravity = 1,00
Item Name
1
2
3

LWT
JURU MUDI 1
JURU MUDI 2

Quantity

Weight Tonne

Long. Arm m

Vert. Arm m

1
1
1

0,994
0,0650
0,0650

0,062
-4,212
4,191

0,333
1,662
1,662

FS Mom.
tonne.m
0,000
0,000
0,000
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Item Name
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PENUMPANG 1
PENUMPANG 2
PENUMPANG 3
PENUMPANG 4
PENUMPANG 5
MOTOR 1

Quantity

Weight Tonne

2
2
2
2
2
2
Total Weight =

0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
0,1970
2,22

Long. Arm m

FS Mom.
tonne.m
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0

Vert. Arm m

-0,712
-1,112
-1,512
-1,912
-2,312
1,820
LCG = -0,165 m

1,312
1,312
1,312
1,312
1,312
1,401
VCG = 1,027 m
FS corr. = 0 m
VCG fluid = 1,027 m

1.25
1

GfMo = 1.001 m

0.75

GZ m

0.5
Max GZ = 0.28 m at 33.5 deg.
0.25
0
-0.25
-0.5
-0.75

0

25

50

75
100
Heel to S tarboard deg.

125

150

175

Gambar Kurva Stabilitas kapal Muatan 30%

Tabel Stabilitas Kondisi kapal Muatan 30%
1
2
3
4
5
6

Rule
IMO
IMO
IMO
IMO
IMO
IMO

Criteria
Area 0. to 30.
Area 0. to 40. or Downflooding Point
Area 30. to 40. or Downflooding Point
GZ at 30. or greater
Angle of GZ max
GM

Units
m.Radians
m.Radians
m.Radians
m
Degrees
m

HASIL

Dari analisa hasil perancangan kapal penyeberangan
katamaran sungai bengawan Solo dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Kapal penyeberangan katamaran ini digunakan
sebagai sarana transportasi penyebrangan sungai
bengawan Solo. Perancangan Small Landing Craft ini
dibantu program Maxsurf 8.5 dan Acad 2007.
2. Ukuran utama kapal ditentukan berdasarkan survey
lapangan degan melihat data kedalaman sungai maka
diambil ukuran utama sebagai berikut:LPP: 9 m,
B:3.2 m, H: 0.7 m, T: 0.5 m, Cb: 0.35, Vs: 4 Knot, Δ:
5.04 Ton.

Required
0,055
0,09
0,03
0,2
25
0,35

Actual
0,171
0,256
0,085
0,489
32,076
2,245

Status
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)
Pass (to Stbd)

3. Kapal penyeberangan katamaran menggunakan
material Fibre Reinforced Plastic (FRP) karena ringan
dan mudah perawatannya.
4. Penggerak kapal menggunakan mesin outboard
(mesin tempel) dengan daya mesin 11 HP. Kecepatan
kapal 4 Knot dan kecepatan arus sungai 2.2 Knot.
5. Perhitungan Hidrostatic dan stabilitas dibantu dengan
program Hydromax diketahui pada 3 kondisi yaitu
kondisi muatan kosong, kondisi muatan penuh,
kondisi muatan 50% dan kondisi muatan 30%
memenuhi standart kriteria yang telah ditentukan oleh
IMO. Di mana nilai MG positif maka kapal ini sudah
layak dan aman dioperasikan di bengawan Solo.

Santosa: Perancangan Kapal Penyeberangan Katamaran Sungai Bengawan Solo
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Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Related Facilities
and the Behavior of Residents of Household Waste (Case Study
on RT 01 – RT 07, RW IV and RT 04 – RT 06, RW X, Karanglo
Indah Housing, Balearjosari Village, Blimbing District, Malang East Java)
Sunik,1 dan Hermanto Silalahi2
1 Lecturer - Civil Engineering Department, Engineering Faculty, UKWK Malang
2 Lecturer - Law Department, Law Faculty, UKWK Malang

ABSTRACT

Environmental Health Risk Assessment (EHRA) in Karanglo Indah, Balearjosari Village, District Blimbing, Malang, East
Java) on sanitation facilities, garbage and behavior as about 1) no primary data on the sanitary-hygiene trash service at the
neighborhood level, 2) sanitation and hygiene issues of trash service is still less important and lack, 3) lack of space for hygiene
sanitation/garbage service dialogue between citizens and decision makers, 4) landfill waste are not routinely taken, 5) collection
of household waste that is not routine, 6) lack of awareness of household waste sorting household waste in dumpster increase. The
purpose of the EHRA study are: 1) obtain primary data about the sanitary conditions (sanitation facilities, garbage and behavior),
2) examine the sanitation facilities and people's behavior (households). Method of activity are 1) preparation activities include
maintenance of licensing activities, coordination and discussion with the working group, 2) survey and data collection of primary
data collection using a lot of questionnaire. The results of EHRA analysis on related facilities such as waste disposal is 51.04% of
people throw themselves to the polls, while 39.58% frequency transporting waste done once a week, for transporting waste 50% said
that sometimes waste transported sometimes not even pay 95.83% of waste (once in a month). For the behavior of waste in the form
of the separation of sanitary waste before disposal (organic, wet garbage, kitchen & metals, glass, plastic), 64.58% said sorting
waste prior to disposal so that the net consideration (72.92%). Conclusion on the description of the primary data sanitary waste
at RT have been obtained, namely that the behavior of sanitation facilities and residents about the garbage is still at risk to health,
people are still aware and concerned about the lack of sanitation and waste sorting dialogue about sanitation and garbage is still
lacking.
Keywords: facilities, sanitation, the garbage, EHRA

INTRODUCTION

Karanglo Indah housing is middle housing with a
number to upper 364 patriarch. Although the category
of middle housing, sanitation facilities in the form of
cleanliness/trash service (one of five point in the study
EHRA) a major problem in it. Some of the problems
associated with cleanliness/garbage service are:
1) the absence of primary data on the sanitary-hygiene
cleanliness/trash service at the neighborhood level,
2) sanitation and hygiene issues of cleanliness/trash
service at the neighborhood level is still considered less
important and the lack of concern, indicated by the solid
waste that has accumulated on the TPS and the frequency
of collection/transportation of waste by officers from
house to house ministry is also not met, 3) still a lack
of sanitary-hygiene dialogues about cleanliness/trash
service between citizens and decision makers, in this
case the local RT and RW, 4) heaps of garbage are not
routinely taken at the polling stations (there is only one
polling station in a residential neighborhood Karanglo
Indah) cause the unpleasant smell and quite disturbing,
especially in the blocks close to the polling station

(G block, U block, the block S and T blocks); in addition,
many flies and maggots in the garbage heap; especially in
the rainy season, side effects such as odor, waste water,
flies and maggots is increasing; often there are also
mountains of garbage due to some time (± 1–2 months)
landfill waste is not transported to the central landfill,
5) intake of household waste that is not routine (often one
week only taken once) and not all have household trash
in front of the house led to each their own households
often dispose of household waste to the polls despite a
trash fee for each household in each each RT, 6) lack of
awareness in the sorting of household garbage household
waste in landfills increase. Location of Karanglo Indah
shown in Figure 1.

THEORY

EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
is a study that aims to understand the condition of
sanitary facilities and behaviors that have a health risk to
residents. Sanitation facilities are generally under study
include the source of water (drinking, washing, bathing,
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by a) door to door collection is managed by communities
and temporary shelters, separation of waste done at the
source or after the gathering at the polling station, or
at a recycling-based society (home or "bank" garbage)
b) disposal of private individuals, communities dispose
of their garbage in garbage disposal facilities while the
government-owned or community (landfill or container),
in this place, given the option of separation of garbage;
3) hybrid, this applies to the collection system of direct
and indirect, in which additional facilities are provided
to dispose of the various parts of the waste such as glass,
paper, wet waste and others.
Figure 1.

Location of Karanglo Indah housing.
METHODS

water scarcity), waste disposal services (the main way,
the frequency and the transport, sorting), latrines, and
waste water drainage. For a learned behavior is associated
with hygiene and sanitation, among others, washing
hands with soap, defecation, and waste segregation.
EHRA is a study conducted using a quantitative approach
by applying two data collection techniques, namely
1) interview and 2) observations. The unit of analysis in
the EHRA is a household while the response unit is a
housewife. Mother was chosen with the assumption that
they are relatively better understand the environmental
conditions related to sanitation issues and they are
relatively more easily found than fathers. Responsdents
in the study of EHRA was defined as women aged 18–60
years who have or never married.
Waste management is the collection, transportation,
processing, recycling, or disposal of waste material
resulting from human activities, and usually managed to
reduce its impact on the environmental, health or beauty.
Map of the sanitation system of domestic waste is shown
in Figure 2.

Figure 2.

Map of sanitation system

Garbage collection is distinguished by 1) direct door
to door collection by a) separation at source - at least
after 2015 are required for dry and wet waste, b) postcollection separation - the separation carried out during
transport or at the polling station; 2) indirect collection

Form of problem-solving activities (short term) in
the form 1) socialization and EHRA presentation in an
effort to sensitize the public about the importance of
environmental sanitation of housing as one of the health
development program with environmental and community
empowerment, 2) mentoring and development program
(sanitation and people's behavior, especially on trash)
at neighborhood head in cooperation with the working
group.
Which is considered a strategic target audiences
(both willing and able) to be involved in activities
to disseminate the results and activities of the other
members of the target audience is posyandu, cadres of
family, neighborhood head, residents head and head of
the household responsdents.
The scope of research EHRA in the process of
residential garbage Karanglo Indah include 1) discussions
with the working group (posyandu, cadres of family,
neighborhood head, residents head); 2) perform data
entry (questionnaires) to households and interviews;
3) database to send questionnaires; 4) data processing,
analysis and preliminary reports, 5) feedback to the
working group; 6) feedback for the neighborhood
head and residents head; 7) develop a report based on
feedback; 8) EHRA final report.
Scope of activities in the study EHRA on housing
Karanglo Indah is as follows 1) preparatory activities,
preparatory activities include maintenance of licensing
activities, coordination and discussion with the working
group (posyandu, cadres of family, neighborhood head,
residents head); 2) surveys and data collection activities,
the survey is that data collection of primary data
collection (interviews with household responsdents) using
a questionnaire, interviews and observations designed
to be completed in about 30–45 minutes on a survey
conducted RW IV (RT 01 – RT 07) and RW X (RT 04
and RT 06, RT each comprising an average of 30–40
head of family, ± 26 blocks, block A - FF, a population
of about 364 families) as listed in Table 1. In each block,
samples were taken at random + 10-15 house families
using techniques that allow, that is systematic (the order
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of the house) or a random walk. For data collection in
studies conducted in collaboration with EHRA posyandu,
cadres family with a number of considerations because
cadres have free access to come into homes and received
by the RT/RW and residents of the household.
While based on the age of the responsdents, divided
into categories of responsdents aged < 20 years, aged
20–30 years, aged 31–40 years, aged 41–50 years, age
> 50 years old and households with no women at home;
3) literature studies (secondary data); 4) population
and sample, the population in this study amounted to
364 head of family. Further analysis in the form of a
percentage based on the recapitulation of study results
EHRA questionnaire

Table 1. Recapitulation of the population and sample for
analysis of EHRA.

Figure 4.

Frequency of transporting waste

EHRA studies on how major landfills (Figure 3)
showed that the first ranking of the most commonly
performed by a household in the trash is throw out the
pages in this dump into the dumpster (TPS) = 52%; while
the second is collected at home and then transported
the officer resident = 22%; third, garbage collected and
transported by the officer with RT/RW = 10%; while
the waste is transported by a local government officer/
administrative value is 0%. Further discussions with the
department of hygiene, the two options (options 2 and 3)
is suggested to be combined in practice because people
can not know exactly what the status of their garbage (do
not know whether the carrier is an officer of RT/RW or
local government officials/village).
Frequency of transporting waste (Figure 4) shows the
results that people waste transported each day = 13%,
several times a week = 36%, once a week = 40%, several
times a month = 9%, per month = 2%. Can be concluded
that the waste is not transported within one week or more
than one week will pose a health risk housing residents.

RESULT AND DISCUSSION

Figure 3.

Figure 5.

Accuracy of the transport

Figure 6.

Transport service

Major landfills
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Base on Figure 5 showed 11% of responsdents argue
that the most timely transportation of waste, while 50%
of responsdents argue sometimes not on time, 39% of
responsdents argue that the transport of waste is often too
late.
On transport services (Figure 6), 96% of responsdents
answered waste transportation services and get paid (once
per month), while 4% of responsdents did not receive
waste disposal services and do not pay (this is because
residents the trash in his/her yard by dumped or burned
in the hole).

Figure 7.

Figure 8.

Figure 9.

Hygiene-related trash bin placement

Figure 10.

Garbage collection

Waste segregation

Sifting through grabage before disposal

Related to waste segregation (Figure 7), 35% of
responsdents answered no sorting of waste (organic, wet
garbage, kitchen waste, metal, glass and plastic) before
being discharged on account of doing it faster, easier,
practical and clean, all kinds of garbage immediately
placed in plastic bags, while 65% of responsdents
answered sifting through garbage before disposal (to the
consideration that there are types of waste that can be
resold/earn money (paper, glass, plastic) = 9.38%, ease
scavenger in finding/picking up trash on TPS/make clean
= 72.92%, and follow the advice of neighbors/the RT =
17.7% as shown in Figure 8).
To focus on hygiene-related trash bin placement (in,
in the yard or in front page) is shown in Figure 9 while
16% of responsdents put the garbage in the home, 6%
of responsdents put the garbage in the front yard and
78% of responsdents put the trash in the yard. Can be
concluded that the responsdents are least at risk health
are responsdents put trash in the front yard/driveway.

For garbage collection (Figure 10), 44% of
responsdents to collect garbage in plastic bags and hung
on the fence with ease considerations attendant to pick up
trash, garbage is not torn by animals (cats, rats), reducing
the odor generated waste and make it easier to dispose of
the TPS (if not transported by the officer) because people
do not necessarily exist in the home (for the citizens of
workers), 20% of responsdents to collect waste in plastics
bag and placed in the yard/garden for hygiene reasons,
21% of responsdents to collect trash in the basket
and placed in the yard with considerations facilitate
transportation to the polls, while 10% of responsdents
to collect waste in the tanks permanently closed with a
consideration of waste are collected together for transport
officers.
For waste transportation services (Figure 11), 6% of
responsdents (6 responsdents) answer that the transport of
waste is very satisfactory service (this is because there is
the possibility of tipping/money exhausted to the transport
officer), 49% of responsdents answer was satisfactory,
23% thought less satisfactory (transport often late, there
is a possibility in the absence of tip/money tired or block
that is located too far away from polling stations), 17%
of responsdents answer the transport is less satisfactory
(because it is often a delay in transport, can occur in
the absence of tip/money and 5% of responsdents of
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responsdents answered do not know because it did not
receive waste transportation services, and they do not pay
the garbage pile up in the hole/buried/burned

Figure 11.

Garbage collection
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Pengaruh Penambahan Bahan Kapur dan Abu Sekam Padi sebagai
Bahan Stabilisasi Tanah di Kecamatan Bangorejo Kabupaten
Banyuwangi
(Influence addition of Waste Limestone and Dusty Chaff of Paddy as Stabilization Materials of Land in District of Bangorejo Sub-Province of Banyuwangi)
Heri Sujatmiko
Fakultas Teknik – Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Banyuwangi

ABSTRAK

Tanah ekspansif adalah tanah yang mempunyai sifat mengembang dan menyusut, permukaan air tanah meningkat tinggi
pada waktu musim hujan dan akan merekah pada waktu musim kemarau. Sehingga apabila ada bangunan di atasnya dan
perencanaannya tidak memperhitungkan perilaku ini dapat dipastikan bangunan itu akan mengalami kegagalan seperti retak pada
dinding, struktur bangunan turun salah satu sisi ataupun mengalami penurunan seragam. Seperti yang selama ini ada di Daerah
Bangorejo Banyuwangi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan stabilisasi terhadap tanah. Ada beberapa langkah
stabilisasi yang sering dilakukan terhadap tanah ekspansif antara lain: menambah kepadatan tanah, menambah material tidak
aktif, merendahkan permukaan tanah, mengganti tanah yang buruk, serta menambah material lain supaya terjadi reaksi alam
atau kimiawi terhadap tanah tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan uji coba penambahan campuran limbah batu kapur dan
abu sekam terhadap tanah tersebut di atas. Sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan cara perbaikan tanah
dan memberi solusi permasalahan yang ada di daerah yang kondisi tanahnya kurang mendukung untuk bangunan konstruksi.
Untuk mengetahui pengaruh dari penambahan limbah batu kapur dan abu sekam tersebut perlu dilakukan eksperimen dengan
membandingkan karakteristik tanah antara tanah asli dengan tanah setelah adanya penambahan limbah batu kapur dan abu
sekam padi. Sampel yang diambil terdiri dari 15 contoh tanah yang sudah dikeringkan dengan dibuat komposisi masing-masing 3
contoh dalam setiap tahap perlakuan. Ada 5 perlakuan yang dimaksud yaitu tanah asli, tanah dengan penambahan kapur 20% dan
abu sekam 0%, tanah dengan penambahan kapur 20% dan abu sekam 5%, tanah dengan penambahan kapur 20% dan abu sekam
10%, tanah dengan penambahan kapur 20% dan abu sekam 15%. Lokasi pengambilan sampel adalah Desa Bangorejo Kabupaten
Banyuwangi. Dari hasil analisa data diperoleh bahwa dengan penambahan campuran limbah batu kapur dan abu sekam padi pada
tanah dapat memperbaiki karakteristik tanah, yaitu dapat menurunkan kadar air tanah, berat jenis tanah, batas cair, batas plastis
serta plastisitas index yang akan dapat menurunkan potensi kembang-susut tanah ekspansif. Dan pada penambahan campuran
limbah batu kapur 20% dan abu sekam padi 5% pada tanah menghasilkan kuat geser yang baik (0,281 kg/cm2) serta daya dukung
tanah yang optimal (9,378 ton/m2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan campuran limbah batu kapur 20% dan abu sekam
padi 5% dapat dipakai sebagai bahan stabilisasi tanah secara kimiawi, terutama di daerah Bangorejo Banyuwangi.
Kata kunci: Tanah Ekspansif, Stabilisasi, Karakteristik, Daya Dukung tanah.
ABSTRACT

Ekspansif land is land having the nature of flower and dwindle, high level ground water level when the rains and will do chap
when dry season. So that if there is building and its planning don't reckon this behavior can be ascertained that building will
experience of failure like barst at wall, building structure go down one of the side and or experience of uniform degradation. Such
as those which during the time in Bangorejo Banyuwangi. To overcome the the problems require to be conducted by stabilization
to land. There are some stabilization step which is often conducted to ekspansif land for example: adding density of land, adding
inactive material, debasing surface of land, changing ugly land, and also add other material so that happened reaction of chemically
or nature to the land. In this research to test-drive addition of materials mixture Waste Limestone and Dusty Chaff to the land
above. So that from this research is expected can yield the way of repair of land and give existing problems solution is area which
condition of its land less supporting for the building of construction. To know influence from addition of materials Waste Limestone
and Dusty Chaff of Paddy require to be conducted by experiment by comparing land characteristic between original land with land
after existence of addition Waste Limestone and Dusty Chaff of Paddy. Sample consist of 15 land example of which have been dried
made by each composition 3 example of in each treatment phase. There is 5 such treatment that is original land, land with addition
Limestone 20% and ash lock up 0%, land with addition Limestone 20% and ash lock up 5%, land with addition Limestone 20%
and ash lock up 10%, land with addition calcify Limestone 20% and ash lock up 15%. Location Intake of sample in Bangorejo SubProvince Banyuwangi. From result of data analysis obtained that with addition of materials mixture Waste Limestone and Dusty
Chaff of Paddy at land can improve land characteristic, that is can degrade ground water rate, specific gravity land, liquid boundary,
plastis boundary and also index plastisitas to earn to degrade ekspansif land add-dwindle potency. And addition of materials mixture
Waste Limestone 20% and ash lock up paddy 5% at land yield strength shift good (0,281 kg/cm2) and also energy support optimal
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land (9,378 ton/m2). So that can be concluded that mixture materials Waste Limestone 20% and ash lock up paddy 5% can wear
upon which land stabilization chemically, especially in Bangorejo Banyuwangi.
Keywords: Ekspansif Land, Stabilization, Characteristic, Land Energy Support.

PENDAHULUAN

PEMBAHASAN

Tanah mempunyai peranan yang penting pada suatu
lokasi pekerjaan konstruksi. Tanah adalah pondasi
pedukung suatu bangunan atau bahan konstruksi dari
bangunan itu sendiri, seperti tanggul atau bendungan.
Penggunaannya sebagai tempat peletakan pondasi
bangunan rumah adalah salah satu contoh kegunaan tanah
yang utama. Jadi tanah itu selalu berperan pada setiap
pekerjaan sipil.
Tetapi kenyataannya tanah yang sering kita jumpai
dilapangan tidak semuanya sesuai atau mendukung
dengan kebutuhan yang ada. Salah satunya adalah tanah
ekspansif. Tanah ekspansif adalah tanah yang mempunyai
sifat mengembang dan menyusut, permukaan air tanah
meningkat tinggi pada waktu musim hujan dan akan
merekah pada waktu musim kemarau. Sehingga apabila
ada bangunan di atasnya dan perencanaannya tidak
memperhitungkan perilaku ini dapat dipastikan bangunan
itu akan mengalami kegagalan seperti retak pada
dinding, struktur bangunan turun salah satu sisi ataupun
mengalami penurunan seragam.
Stabilisasi tanah adalah cara yang umum dipakai
untuk memperbaiki kondisi tanah tersebut dengan tujuan
untuk meningkatkan daya dukung tanah. Beberapa
langkah stabilisasi yang sering dilakukan terhadap
tanah ekspansif antara lain: menambah kepadatan tanah,
menambah material tidak aktif, merendahkan permukaan
tanah, mengganti tanah yang buruk, serta menambah
material lain supaya terjadi reaksi alam atau kimiawi
terhadap tanah tersebut.
Dalam penelitian ini dilakukan uji coba penambahan
campuran limbah batu kapur dan abu sekam terhadap
tanah tersebut di atas. Sehingga dari penelitian ini
diharapkan mampu menghasilkan cara perbaikan tanah
dan memberi solusi permasalahan yang ada didaerah
yang kondisi tanahnya kurang mendukung atau tidak
sesuai dengan kebutuhan, seperti yang ada di Bangorejo
Banyuwangi.

Tanah Ekspansif

Tanah ekspansif merupakan tanah yang mempunyai
sifat mengembang. Pengembangan dalam tanah ekspansif
dapat dilihat dan diketahui dari peningkatan volume,
yaitu tanah akan mengembang pada waktu musim
kemarau dan menimbulkan retak-retak pada permukaan
tanah. Sebaliknya tanah akan mengalami penyusutan
yang besar pada waktu musim hujan dan ditandai dengan
hilangnya retak-retak pada permukaan tanah. Kejadian
tersebut akan berlangsung terus bila tanah tersebut tidak
distabilkan. Potensi pengembangan tanah ekspansif
ini dapat ditentukan dari batas cair, batas plastis dan
pengujian hisap pada tanah asli. Sedangkan besarnya
pengembangan dapat ditentukan dengan cara diuji dengan
menggunakan alat konsolidasi (SNI 03-6795, 2002: 2).
Batu Kapur

Batu kapur adalah batuan hasil sedimentasi (endapan)
yang komposisi utamanya adalah kalsium karbonat
(CaCO3). Ada jenis batu kapur yang sangat keras dengan
kualitas yang sangat baik, biasanya dipakai untuk
konstruksi. Untuk jenis yang kurang keras tetapi padat
adalah batu kapur Ooltile seperti batuan Portland, batu
Bath, batu Clipsham dan lain-lain yang lebih banyak
digunakan untuk batuan cetak arsitektur. Kapur Dolomit
sebagaian besar mengandung magnesium karbonat. Jenis
ini padat dan keras sehingga cocok untuk bahan bangunan
(Murdock, 1986).
Pada proses penambangan batu kapur sering
menghasilkan kapur dalam ukuran yang lebih kecil/
lembut yang merupakan limbah batu kapur. Limbah
batu kapur ini mempunyai kandungan dan sifat-sifat
yang hampir sama dengan bahan kapur pada umumnya.
Berdasarkan penggunaannya kapur dibagi menjadi 2
macam, yaitu kapur pemutih dan kapur aduk. Keduanya
terdapat dalam bentuk kapur tohor maupun kapur padam
(DPU, 1982: 7–9).

Sujatmiko: Pengaruh Penambahan Bahan Kapur dan Abu Sekam Padi sebagai Bahan Stabilisasi Tanah
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Tabel 1. Persyaratan Mutu Kapur
Kapur Tohor
Kelas I
Kelas II

Syarat
1. Kehalusan (% berat sisa ayakan):
6,7 mm
4,75 mm
1,18 mm
0,85 mm
0,106 mm
2. Ketetapan bentuk
3. CaO+MgO aktif (setelah dikoreksi dengan SO3)
CO2 maksimal (% berat)
Sisa tak larut maksimal (% berat)
4. Kadar air maksimal (%berat)

–
–
–
0
5
Tidak retak
90
6
–
–

–
–
0
–
10
Tidak retak
85
6
–
–

Kapur Padam
Kelas I
Kelas II
0
0
–
0
15
Tidak retak
65
6
1
15

0
5
–
–
–
Tidak retak
65
6
3
15

Sumber: SII 0024.80
Abu Sekam Padi

Sekam padi merupakan hasil dari penggilingan gabah
kering yang menghasilkan 65% beras, 20% sekam,
8% bubuk beras dan sekitar 7% yang hilang. Hasil
penggilingan padi berupa sekam dapat dimanfaatkan
untuk pembakaran dalam pembuatan bata merah. Dari
pembakaran sekam ini menghasilkan limbah yang berupa
abu sekam. Limbah hasil pembakaran sekam padi yang
berupa abu sekam ini relatif belum dimanfaatkan secara
optimal, selama ini hanya digunakan sebagai bahan abu
gosok untuk cuci piring dan campuran dalam pembuatan
batu bata itu sendiri. Sebagai bahan campuran batu bata,
abu sekam padi bila dicampur dengan kapur sebanyak
20% - 30% dapat berfungsi sebagai semen hidraulis yang
membuat batu bata merah yang dihasilkan memiliki mutu
yang baik dan tahan terhadap sifat asam (Saefudin, 1996)
Dari hasil analisa laboratorium terhadap abu sekam
padi yang dilakukan di Pusat penelitian Kopi dan Kakao
Jember, tampak seperti tabel 2 berikut.
Stabilisasi Tanah

Keadaan tanah yang tidak sesuai dengan harapan
dalam perencanaan konstruksi sangat perlu dilakukan
proses stabilisasi, sehingga dapat memenuhi syarat-syarat
teknis yang diuperlukan. Menurut Christady (1994)
stabilisasi tanah dapat digolongkan menjadi:
a. Secara Mekanis, dilakukan dengan berbagai macam
peralatan mekanis seperti mesin gilas, benda-benda
berat yang dijatuhkan, peledakan, tekanan statis,
pembekuan, pemanasan dan sebagainya.

b. Secara Additive, dilakukan dengan penambahan
bahan campuran, misalya penambahan kerikil pada
permukaan tanah yang lembek.
c. Secara Kimiawi, dilakukan dengan penambahan
bahan kimia tertentu atau memasukkan bahan kimia
ke dalam tanah, misalnya: semen, gamping, abu batu
bara, aspal dan lain sebagainya.
d. Secara Pembongkaran, dilakukan dengan mengganti
tanah yang tidak sesuai dengan tanah atau bahan yang
sesuai kebutuhan

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, langkah
yang ditempuh dalam penyusunan Penelitian ini adalah
pemeriksaan di laboratorium, pengumpulan data dan
analisa data.
Untuk mendapatkan nilai-nilai variabel dalam
prosentase, grafik dan lain-lain yang diinginkan, dalam
pelaksanaan penelitian dilaboratorium terdapat tahapantahapan sebagai berikut:
1. Persiapan bahan:
– Pengambilan tanah dilaboratorium
– Pengeringan
– Penyaringan tanah sesuai kebutuhan
2. Pembuatan benda uji
– Pemeriksaan compaction test dan kadar air dibuat
5 benda uji untuk setiap perlakuan.
– Pemeriksaan berat jenis tanah dibuat 5 benda uji
untuk setiap perlakuan

Tabel 2. Kandungan Abu Sekam
Analisa Abu Sekam Padi
Tanpa Oven
Oven (105°C)
Sumber: Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember

Kadar air
(%)
3,77
–

K2O
(%)
4,70
4,89

CaO
(%)
0,42
O,45

MgO
(%)
5,83
6,07

Fe
ppm
1319
1372
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– Pemeriksaan batas cair dan batas plastis dibuat 5
benda uji untuk
Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan antara lain:
Tanah Lempung : Sambimulyo – Banyuwangi
Abu Sekam Padi : kedungrejo – Kecamatan Bangorejo
Kapur
: Grajagan
Penentuan Populasi

Sampel yang diambil terdiri dari 15 contoh tanah
yang sudah dikeringkan dengan dibuat komposisi masingmasing 3 contoh dalam setiap tahap perlakuan. Ada 5
perlakuan yang dimaksud yaitu tanah asli, tanah dengan
penambahan batu kapur 20% dan abu sekam 0%, tanah
dengan penambahan batu kapur 20% dan abu sekam
5%, tanah dengan penambahan batu kapur 20% dan abu
sekam 10%, tanah dengan penambahan batu kapur 20%
dan abu sekam 15%. Lokasi pengambilan sampel adalah
Desa Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
dengan membandingkan karakteristik tanah antara
tanah asli dengan tanah setelah adanya penambahan
limbah batu kapur dan abu sekam padi. Karakteristik
tersebut meliputi: kadar air tanah, berat volume, berat
jenis tanah, batas cair, batas plastis, kuat geser tanah serta
perhitungan daya dukung tanah.
Metode Pembahasan

Pembahasan mengenai eksperimen penambahan
campuran bahan limbah batu kapur dan abu sekam padi
terhadap tanah tersebut meliputi:
1. Menentukan kadar air tanah (W):
W=

W1 - W2 ......................................................... (1)

dimana:
Wo = Berat tanah
W2 = Berat piknometer + tanah + air
W3 = Berat piknometer + tanah
a. Menentukan Batas Cair (Liquid Limit)
b. Menentukan Batas Plastik (Plastic Limit)
c. Menentukan Kuat Geser Tanah (τ ƒ):
τ f = C + σ tan φ................................................ (4)
dimana:
C = Kohesi tanah
σ = Tegangan normal
φ = Sudut geser
4. Menentukan Daya Dukung Tanah (qu):
qu = 1, 3.C.Nc + g.Df.Nq + 0, 4.g.B.Ng .................. (5)

dimana:
C
γ
Df
B
Nc, Nq, Nγ

=
=
=
=
=

Kohesi tanah (t/m2)
Berat volume tanah (t/m3)
Dalam galian/pondasi
Lebar dasar pondasi
Faktor daya dukung (besarnya
tergantung φ)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menghitung data hasil penelitian memakai
rumus-rumus di atas, maka dapat dibuat tabel
perbandingan mengenai penambahan campuran bahan
limbah batu kapur dan abu sekam padi terhadap tanah
seperti berikut:
Jenis Campuran: Tanah Asli

W2 - W3

dimana:
W1 = Berat cawan + tanah basah (gram)
W2 = Berat cawan + tanah kering (gram)
W3 = Berat cawan kosong (gram)
2. Menentukan Berat Volume (γ):
W2 - W1
........................................................... (2)
g=
V
dimana:
W1 = Berat cincin (gram)
W2 = Berat cincin + contoh tanah (gram)
V = Volume (gram)
3. Menentukan Berat Jenis Tanah (Gs):
Wo
............................................. (3)
Gs =
Wo + (W2 - W3)

Tabel 3. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah
A Nomer Piknometer
B Berat Piknometer
C Berat Piknometer + Tanah Kering
W2 (gram)
D Berat Tanah WT (W2-W1) gram
E Berat Piknometer + Tanah + Air
W3 (gram)
F Berat Piknometer + Air pada C
W4 (gram)
G Berat W5 = (W2-W1) + W4
(gram)
H Volume Tanah W5-W3
I Berat Jenis Tanah D/H
J Berat Jenis Tanah Rata-rata

A
140,2
156,2

B
141,1
155,9

16
646,1

14,8
645,9

637,5

638

653,5

652,8

7,4
6,9
2,162
2,145
2,154

Jenis Campuran:
Tanah Asli; Kapur 20%; Abu Sekam Padi 0%
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Tabel 4. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah

Tabel 6. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah

A Nomer Piknometer
B Berat Piknometer
C Berat Piknometer + Tanah Kering W2
(gram)
D Berat Tanah WT (W2-W1) gram
E Berat Piknometer + Tanah + Air W3
(gram)
F Berat Piknometer + Air pada C W4
(gram)
G BERAT W5 = (W2-W1) + W4 (gram)
H Volume Tanah W5-W3
I Berat Jenis Tanah D/H
J Berat Jenis Tanah Rata-rata

A
140,2
155,1

B
141,2
158,2

14,9
646,1

17
647,1

638,2

638

653,1
655
7
7,9
2,129
2,152
2,140

A Nomer Piknometer
B Berat Piknometer
C Berat Piknometer + Tanah Kering
W2 (gram)
D Berat Tanah WT (W2-W1) gram
E Berat Piknometer + Tanah + Air W3
(gram)
F Berat Piknometer + Air pada C W4
(gram)
G Berat W5 = (W2-W1) + W4 (gram)
H Volume Tanah W5-W3
I Berat Jenis Tanah D/H
J Berat Jenis Tanah Rata-rata

A
140,2
158,2

B
141,2
161,1

18
648,9

19,9
649

639,5

638,6

657,5
658,5
8,6
9,5
2,093
2,095
2,094

Jenis Campuran:
Tanah Asli; Kapur 20%; Abu Sekam Padi 5%

Jenis Campuran:
Tanah Asli; Kapur 20%; Abu Sekam Padi 15%

Tabel 5. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah

Tabel 7. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah

A Nomer Piknometer
B Berat Piknometer
C Berat Piknometer + Tanah Kering
W2 (gram)
D Berat Tanah WT (W2-W1) gram
E Berat Piknometer + Tanah + Air W3
(gram)
F Berat Piknometer + Air pada C W4
(gram)
G Berat W5 = (W2-W1) + W4 (gram)
H Volume Tanah W5-W3
I Berat Jenis Tanah D/H
J Berat Jenis Tanah Rata-rata
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A
140,2
155

B
141,2
164,3

14,8
646,3

23,1
650,9

638,5

638,8

653,3
661,9
7
11
2,144
2,100
2,107

A Nomer Piknometer
B Berat Piknometer
C Berat Piknometer + Tanah Kering W2
(gram)
D Berat Tanah WT (W2-W1) gram
E Berat Piknometer + Tanah + Air W3
(gram)
F Berat Piknometer + Air pada C W4
(gram)
G Berat W5 = (W2-W1) + W4 (gram)
H Volume Tanah W5-W3
I Berat Jenis Tanah D/H
J Berat Jenis Tanah Rata-rata

A
140,2
158,4

B
141,2
161,4

18,2
648,9

20,2
649

639,5

638,6

657,7
658,8
8,8
9,8
2,068
2,061
2,065

Jenis Campuran:
Tanah Asli; Kapur 20%; Abu Sekam Padi 10%

Tabel 8. Perbandingan Karakteristik Tanah
No
1
2
3
4
5
6

Karakteristik
Kadar air tanah (%)
Berat volume (gr/cm3)
Berat jenis tanah
Batas cair (%)
Batas plastis (%)
Kuat geser tanah (kg/cm2)

Tanah asli
51,66
3,12
2,154
96
68,95
0,283

Tanah asli +
kapur 20% +
abu sekam 0%
49,69
2,94
2,140
87
63,54
0,213

Tanah asli +
kapur 20% +
abu sekam 5%
40,05
2,89
2,107
84
61,67
0,281

Tanah asli +
Tanah asli +
kapur 20% +
kapur 20% +
abu sekam 10% abu sekam 15%
35,27
33,14
2,09
1,81
2,094
2,065
78
75
57,54
55,74
0,193
0,182

Sumber: Data diolah

Dari tabel 8 di atas tentang perbandingan karakteristik
tanah terlihat bahwa semakin tinggi prosentase bahan

campuran tampak memberikan angka yang lebih rendah
atau semakin turun.
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Tabel 9. Perbandingan Daya Dukung Tanah
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Simbol
parameter
tanah
C
φ
Nc
Nq
Nγ
γ

Satuan

Tanah asli

ton/m2

0,15
12
8,5
2,1
0,7
1,668
1,00
5,627

ton/m2
Meter
ton/m2

Df
qu

Tanah asli +
kapur 20% +
abu sekam 0%
0,12
8
7,9
1,85
0,4
1,608
1,00
4,464

Tanah asli +
kapur 20% +
abu sekam 5%
0,12
20
13
3,95
1,9
1,637
1,00
9,738

Tanah asli +
Tanah asli +
kapur 20% +
kapur 20% +
abu sekam 10% abu sekam 15%
0,0
0,0
16
15
10
9,8
2,8
2,7
1,2
1
1,589
1,693
1,00
1,00
5,212
5,249

Sumber: Data diolah

Atau perbandingan daya dukung tanah tersebut dapat
ditampilkan seperti grafik 1 berikut ini.
12

ton/m2

10
8
6

2. Pada penambahan campuran limbah batu kapur 20%
dan abu sekam padi 5% pada tanah, menghasilkan
kuat geser yang baik (0,281 kg/cm2) serta daya
dukung tanah yang optimal (9,738 ton/m2).
3. Bahan campuran limbah batu kapur 20% dan abu
sekam padi 5% dapat dipakai sebagai bahan stabilisasi
tanah secara kimiawi, terutama di daerah Bangorejo
Banyuwangi.

4

Saran

2
0

Tanah asli

Grafil 1.

Tanah asli + kapur
Tanah asli + kapur
Tanah asli + kapur
Tanah asli + kapur
20% + abu sekam 0% 20% + abu sekam 5% 20% + abu sekam 10% 20% + abu sekam15%

Daya dukung tanah

Dari tabel 9 di atas terlihat bahwa pada prosentase
bahan campuran limbah batu kapur 20% dan abu sekam
5% tampak memberikan angka daya dukung tanah yang
paling optimal.

Setelah melakukan serangkaian penelitian ini peneliti
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Nilai optimum penambahan abu sekam padi perlu
diteliti lebih lanjut terhadap kadar kapur dengan
parameter yang lain
2. Bagi para praktisi dan masyarakat dilokasi, hasil
penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk
merencanakan proses stabilisasi tanah untuk pondasi
bangunan rumah sederhana maupun bahan timbunan
untuk pekerjaan jalan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil eksperimen penambahan campuran bahan
limbah batu kapur dan abu sekam padi terhadap tanah
tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1. Penambahan campuran limbah batu kapur dan
abu sekam padi pada tanah dapat memperbaiki
karakteristik tanah, yaitu dapat menurunkan kadar air
tanah, berat jenis tanah, batas cair, batas plastis serta
plastisitas index yang akan dapat menurunkan potensi
kembang-susut tanah ekspansif.
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Strategi Bioklimatik pada Rumah Sederhana Sehat di Lingkungan
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(Bioclimatic Strategy on Healthy Affordable House in High Density Neighborhood Environment)
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ABSTRAK

Rumah sederhana sehat yang nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan rumah idaman bagi setiap orang,
tidak terkecuali dengan masyarakat perkotaan yang tinggal di lingkungan permukiman padat. Penelitian ini merupakan studi
kasus lapangan dengan purposive sampling dari populasi rumah sederhana di permukiman padat dimana penghuni mempunyai
kreativitas dalam merespons iklim lingkungan tempat tinggalnya guna mendapatkan kenyamanan dengan menggunakan pendekatan
bioklimatik. Strategi bioklimatik juga memberikan arahan dalam konfigurasi elemental bangunan secara efisien yang memungkinkan
embodied energy konstruksi rendah sehingga proses membangun relatif terjangkau. Aplikasi strategi bioklimatik menghasilkan
alternatif model arsitektur rumah sederhana sehat dengan konfigurasi attic atap besar serta ruang dalam yang berjenjang secara
vertikal. Disamping itu, rancangan bangunan ramah lingkungan, struktur-konstruksi ringan dan selubung bangunan penuh rongga
memungkinkan respirasi berjalan lancar. Pada akhirnya performa termal bangunan yang baik menjadikan rumah sehat.
Kata kunci: arsitektur bioklimatik, rumah sederhana sehat, permukiman padat
ABSTRACT

Simple healthy home that comfortable, affordable and friendly is an ideal house for everyone, no exception with urban
communities who live in high density neighborhoods. This research is a case study with purposive sampling of modest home
populations where the residents have creativity in responsd to environmental climate that they lives with bioclimatic approach.
Bioclimatic strategy also provides the guidance of elemental building configurations efficiently that low embodied energy so that
building construction process can be affordable. Application of bioclimatic strategy is produced architectural model alternatives
of healthy affordable house with large attic roofs and split level spaces vertically. In addition, design configuration of friendly
environments, lightweight structural-construction buildings and fully cavities building envelopes made of respiration running well.
At least the termal building performance that be better makes healthy home.
Keywords: bioclimatic architecture, healthy affordable house, high density settlements

PENDAHULUAN

Rumah sederhana sehat atau rumah sejahtera adalah
rumah layak huni yang memenuhi standar kebutuhan
minimal dari aspek kesehatan, kenyamanan dan
keamanan, serta dapat diperoleh dengan harga terjangkau
oleh masyarakat golongan menengah kebawah.
Wujud rumah dalam hal ini sangat ditentukan oleh
keterjangkauan ekonomi dan pengaruh budaya yang akan
mempengaruhi pula terhadap bentuk fisik lingkungan
permukimannya.
Rancangan rumah sederhana sehat menjadi tidak
sederhana lagi ketika harus dibangun pada lingkungan
permukiman dengan kepadatan bangunan yang tinggi.
Pendekatan rancang bangun menggunakan Strategi
Bioklimatik serta metode konstruksi Rumah Instan
Sederhana Sehat diharapkan mampu memberikan solusi
dalam pengadaan rumah sederhana sehat di lingkungan
permukiman padat secara terjangkau.

Arsitektur bioklimatik berlandaskan pendekatan
desain pasif dan minimum energi dengan memanfaatkan
energi alam iklim setempat untuk menciptakan
kenyamanan bagi penghuninya. Keramahan lingkungan
arsitektur bioklimatik dicapai dengan konfigurasi bentuk
massa bangunan, perencanaan tapak, orientasi bangunan,
desain fasade, peralatan pembayangan, instrumen
penerangan alam, lansekap horizontal dan vertikal (lihat
Gambar 1).
Sementara itu konstruksi cara instan menggunakan
metode serta bahan semi fabrikasi yang mudah dibongkar
pasang bahkan didaur ulang merupakan alternatif yang
paling rasional guna mendapatkan konstruksi yang relatif
murah (lihat Gambar 2).
Penelitian ini merupakan kajian terhadap
performa bangunan khususnya terkait termal yang
signifikan mempengaruhi kenyamanan dan keramahan
lingkungan yang mana berdampak pada kesehatan;
juga keterjangkauan dan keberlanjutan pembangunan
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rumah sederhana sehat. Desain rumah, konstruksi dan
konfigurasi bahan bangunan yang digunakan dalam hal
ini sangat mempengaruhi performa rumah tersebut.

setting spasial bangunan, yakni: orientasi dan
ketinggian bangunan, selubung bangunan, ventilasi
alami, penghalang matahari, konfigurasi bahan.
model desain pengembangan RSh, embodied
energy konstruksi, performa termal, kenyamanan
dan keramahan lingkungan yang berdampak pada
kesehatan penghuni.
Alur dan langkah penelitian dapat digambarkan pada
flow chart berikut:
Latar Belakang
Permasalahan
-RSh permukiman padat
-Performa, nyaman, ramah
-Konfigurasi elemental

Tujuan Penelitian

Kajian Pustaka

Model & konfigurasi RSh
nyaman, ramah, terjangkau
di permukiman padat
lingkungan perkotaan

Identifikasi

Analisis

Kecenderungan pola
pembangunan RSh di
permukiman padat

Kasus/Lapangan

Optimasi
Formulasi RSh
di permukiman padat dengan
pendekatan bioklimatik

Performa RSh
Environmental settings
Building configurations
Construction process

Optimasi model & konfigurasi

Gambar 1. Profil dan Penampang Rumah Bioklimatik Secara
Sederhana

Environmental respons
Architectural design
Embodied energy

Konsep & Strategi
Acuan perancangan &
model konfigurasi

Gambar 3. Bagan Alir Penelitian Menunjukkan Skenario
Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Obyek Penelitian

Gambar 2. Konstruksi dan Bahan Bangunan Daur Ulang Ramah
Lingkungan dan Berkelanjutan

Obyek penelitian adalah rumah-rumah sederhana
dengan ciri-ciri fisik bangunan yang mempunyai luasan
setara dengan rumah inti, yakni seluas 18–27 m2.
Koefisien dasar bangunan terhadap luas kapling lahan
adalah di atas 80%. Kepadatan lingkungan bangunan
mencapai lebih dari 50 unit rumah/ha. Kepadataan hunian
berkisar 5,4–6,00 m2/orang luas lantai.

METODE

Jenis penelitian kasus untuk mempelajari secara
intensif perihal desain konfigurasi bangunan, proses
konstruksi dan penggunaan bahan pada rancang bangun
rumah sederhana sehat (RSh) di lingkungan permukiman
padat. Pengambilan sampel dengan cara purposive
sampling dimana sampel yang demikian dipandang lebih
mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data
dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal (Sutopo,
2002). Lokasi penelitian adalah pada Kecamatan Sawahan
dan Tambaksari, yang merupakan wilayah dengan
kepadatan penduduk tertinggi di Surabaya. Pengamatan,
pengukuran dan evaluasi performa dilakukan terhadap
aspek-aspek:

Gambar 4. Gambaran Wilayah Studi pada Lingkungan
Permukiman Padat
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Jarak bangunan dan ruang sirkulasi diseputarnya
sangat rapat pada rumah gandeng atau jarak antar
bangunan yang rapat tidak menyisakan ruang terbuka
diantara bangunan-bangunan tersebut.
Penghuni mempunyai kreativitas yang tinggi
dalam mengelola dan mengembangkan performa
rumah tinggalnya sebagai ruang kehidupan baik secara
individual maupun secara sosial.
Gambar 7. Fasade Bangunan Rumah dengan Bukaan Lebar Tipe
Side Hung

besar menjadi elemen insulasi panas yang penting juga
berfungsi sebagai gudang. Pada fasade bangunan terdapat
satu atau dua jendela besar dengan daun jendela tipe side
hung baik vertikal atau horizontal yang bisa dibuka tutup
dengan mudah.

Gambar 5. Tampak Depan Salah Satu Rumah yang Menjadi
Sampel Penelitian

Secara umum terdapat kemiripan pola desain
bangunan maupun sistem struktur-konstruksi dari rumahrumah tersebut. Perbedaan lebih banyak pada variasi
tampilan serta pernak-pernik yang memperkaya tampang
bangunan dan juga mencerminkan jatidiri penghuninya.
Bangunan rumah terdiri dari Ruang Tamu/Keluarga,
Ruang Tidur, KM/WC dan Ruang Servis yang disusun
secara berjenjang (split) atau dengan sekat fleksibel,
sehingga volume antar ruang saling tumpang tindih
(overlapping). Volume rongga/kolong atap (attic) relatif

Gambar 6. Model Pengembangan Arsitektur Rumah Bioklimatik
di Lingkungan Permukiman Padat
Penerapan Strategi Bioklimatik

Aspek bioklimatik yang signifikan mempengaruhi
desain rumah serta level penerapan strategi bioklimatik
pada bangunan rumah sederhana di lingkungan
permukiman padat, sebagaimana hasil pengamatan
lapangan di lokasi studi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penerapan Strategi Bioklimatik dan Aspek-aspek yang Mempengaruhi Desain
Aspek Desain Bioklimatik
No

Sampel Pengamatan

1

Rumah Menghadap Selatan/
cs4
Rumah Menghadap Utara/
cs6
Rumah Menghadap Timur/
cs7
Rumah Menghadap Barat/
cs8
Rumah Bujur Sangkar/cs9
Rumah Persegi Panjang/cs2
Rumah Beratap Rendah/cs1
Rumah Beratap Tinggi/cs5
Rumah Pisah Sebelah
(Coupled)/cs3

2
3
4
5
6
7
8
9

Surface
Insulasi Konfigurasi
Penataan Orientasi Ketinggian
Ventilasi Penghalang
to Volume
Material Komponen
Tapak Bangunan Bangunan
Alami
Matahari
Rasio
Selubung Arsitektural
ν
ν
ν
ν
ν
ν

ν
ν
ν
ν
ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν
ν

ν
ν
ν

ν
ν

ν

ν
ν

ν
ν

ν
ν

ν
ν

ν

ν

ν
ν

ν
ν
ν
ν
ν
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Aspek Desain Bioklimatik
No

Sampel Pengamatan

10 Rumah Lepas Tetangga
(Detached)/cs10
11 Rumah Berkolong/Lantai
Split/cs11
Tingkat Pengaruh Terhadap
Desain

Surface
Insulasi Konfigurasi
Penataan Orientasi Ketinggian
Ventilasi Penghalang
to Volume
Material Komponen
Tapak Bangunan Bangunan
Alami
Matahari
Rasio
Selubung Arsitektural
ν
ν
ν
ν
ν
ν

ν

73%

64%

73%

Rekaman Data Termal

Pengamatan performa bangunan terkait kondisi termal
bangunan, dilakukan pada ruang keluarga yang berfungsi
sebagai ruang multi fungsi dimana aktivitas sehari-hari
dilakukan. Ruang keluarga juga merupakan tempat
penghuni menghabiskan waktunya di dalam kehidupan
sehari-hari. Pengukuran dan pencatatan data termal pada
setiap rumah sampel dilakukan secara serentak selama 3

ν

ν

ν

ν

ν

36%

91%

82%

45%

64%

hari berturut-turut dengan instrumen data logger sebagai
perekam data termal pada bangunan.
Telaah dan kajian hasil pengamatan lapangan
menunjukkan beberapa pola spesifik pada kondisi termal
dari beberapa rumah sederhana sehat di lingkungan
permukiman padat tersebut, sebagaimana terlihat pada
Gambar 8.

Gambar 8. Kondisi Termal Bangunan Rumah pada Beberapa Sampel Penelitian
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Gambaran Kondisi Termal Bangunan

Kondisi termal bangunan sebagai faktor yang
signifikan mempengaruhi kenyamanan serta berdampak
pada kesehatan penghuni menunjukkan beberapa
kecenderungan yang khas.
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Adapun kondisi termal rata-rata bangunan rumah
sederhana yang menjadi obyek pengamatan adalah
sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Angka Rata-rata Kondisi Termal Bangunan Rumah yang Menjadi Obyek Penelitian
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sampel Pengamatan
Rumah Menghadap Selatan/cs4
Rumah Menghadap Utara/cs6
Rumah Menghadap Timur/cs7
Rumah Menghadap Barat/cs8
Rumah Bujur Sangkar/cs9
Rumah Persegi Panjang/cs2
Rumah Beratap Rendah/cs1
Rumah Beratap Tinggi/cs5
Rumah Pisah Sebelah (Coupled)/cs3
Rumah Lepas Tetangga (Detached)/cs10
Rumah Berkolong/Lantai Split/cs11

Temperatur Rata-rata
(° C)
27,4
28,6
29,1
29,7
28,5
28,7
29,6
28,0
29,8
30,1
29,7

Kelembapan Relatif Rata-rata
(%)
76,3
72,1
68,0
70,4
67,7
71,9
62,7
67,3
62,9
72,6
62,3

Profil Kenyamanan pada Bangunan

Proses Konstruksi

Keterkaitan wujud bangunan dengan kenyamanan
termal dapat ditelusuri dari kondisi termal bangunan yang
ditunjukkan oleh beberapa sampel penelitian.
Perimbangan kombinasi pasangan angka temperatur
dan kelembapan yang ditunjang angka kecepatan angin
merupakan indikator yang dapat menggambarkan
tingkat kenyamanan termal pada bangunan rumah-rumah
tersebut.
Grafik Bioklimatik Koenigsberger berikut
menggambarkan kondisi termal bangunan terhadap
zona nyaman serta kebutuhan aliran udara (angin) yang
diperlukan pada rumah-rumah sederhana di lingkungan
permukiman padat yang menjadi obyek penelitian.

Proses konstruksi mengikuti kultur pembangunan
rumah tumbuh dan secara instan. Model pengembangan
rumah sederhana sehat ini dilaksanakan dengan cara
relatif efisien berdasarkan fungsi ruang dan fleksibilitas
modul bahan yang terdapat di pasaran, seperti kayu,
beton pracetak dan baja (termasuk material yang bisa
didaur ulang).

Gambar 10. Struktur Konstruksi dan Modul Ruang Fungsional
Dalam Proses Pembangunan Rumah Sederhana
Sehat
XX
X

XX X
XX XX X

Gambar 9. Kondisi Termal Bangunan Terhadap Zona Nyaman
pada Beberapa Sampel Penelitian

Gambar 11.

Model Pengembangan Rumah Tumbuh Atau
Rumah Instan Sederhana Sehat Secara Modular
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Embodied Energy

Embodied energy konstruksi menunjukkan total
enerji yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu bangunan

Gambar 12.

yang dipengaruhi oleh jenis bahan/material sebagaimana
terlihat pada nomogram berikut.

Nomogram Embodied Energy pada Konstruksi Bangunan Rumah Untuk Berbagai Jenis Material/Bahan Bangunan

Keramahan dan Keberlanjutan

Proses pembangunan rumah menggunakan
modul dan teknik semi fabrikasi semacam ini dapat
menekan embodied energy menjadi rendah, sehingga
memungkinkan harga bangunan rumah yang relatif
terjangkau. Penggunaan material yang bisa didaur ulang
memungkinkan bangunan yang ramah lingkungan dan
keberlanjutan dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Strategi bioklimatik sebagai arahan dan pendekatan
dalam memberikan solusi pada perancangan rumah
sederhana sehat menjadi rumah sejahtera di lingkungan
permukiman padat ternyata cukup efektif, karena telah
mengakomodasikan pengaruh iklim, teknologi yang
menunjang adaptasi bangunan, aspek biologikal terkait
hajat hidup manusia pengguna bangunan serta konfigurasi
bangunan secara estetis.
Pada kasus arsitektur rumah sejahtera di lingkungan
permukiman padat, aspek yang signifikan mempengaruhi
performa termal dan kenyamanan adalah: ketinggian
bangunan dan besarnya volume rongga atap (attic);
adanya kolong di bawah lantai bangunan; rekayasa
ventilasi alami dan efek penghalang matahari serta
pengaturan sirkulasi udara dalam ruangan melalui fasade
bangunan dengan bukaan lebar yang bisa dibuka tutup.
Sedangkan aspek yang tidak signifikan adalah aspek
bentuk bangunan dan surface to volume rasio karena
pengaruh irradiasi panas permukaan lebih banyak terjadi
pada atap sedangkan dinding lebih banyak terbayangi
oleh bangunan di seputar.

Bangunan rumah dengan ruang open plan, bangunan
yang mempunyai volume kolong atap (attic) yang besar
dan bangunan yang mempunyai lantai kolong/split-level/
mezanin, menunjukkan performa termal yang paling
baik daripada yang lain. Khusus rekayasa ventilasi atap
bangunan ternyata mampu menurunkan temperatur
maupun kelembapan secara signifikan, dimana rancangan
konfigurasi atap yang muncul adalah solusi atap tumpuk
atau membuat semacam loteng pada kolong atap (attic)
dengan lubang ventilasi yang cukup besar.
Konstruksi dan proses pembangunan rumah
dilaksanakan dengan mengikuti kecenderungan atau
kultur yang biasa berlaku pada lingkungan masyarakat,
yaitu rumah tumbuh secara instan dengan embodied
energy yang relatif rendah. Embodied energy yang rendah
juga diperoleh dari penggunaan material daur ulang yang
mana selain mempengaruhi ekonomi bangunan juga akan
berdampak pada pembangunan berkelanjutan.
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Regenerasi dan Respons Gerak Planaria
(Regeneration and Movement Respons of Planarian)
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ABSTRAK

Planaria mampu melakukan regenerasi dan mempunyai respons gerak yang sangat unik. Planaria umum digunakan sebagai
model analisis regenerasi sel-sel hewan lainnya khususnya untuk analisis regenerasi sel-sel mesenkimal. Penting untuk diketahui
kemampuan planaria menutup jaringan luka hingga terbentuknya blastema, dan mengetahui kecepatan regenerasi setelah
amputasi berdasar perbedaan daerah luka. Selain itu juga mengetahui respons gerak planaria terutama fototaksis, kemotaksis, dan
rheotaksis. Regenerasi daerah anterior (kepala) lebih mudah/cepat dibandingkan daerah posterior (cauda). Respons gerak planaria
terpengaruh oleh circadian rhytm, warna cahaya dan daerah tubuh yang terkena cahaya.
Kata kunci: regenerasi, respons gerak, planaria
ABSTRACT

Planarian have an unique regeneration and movement respons. Planarian usually used as analysis model in another animals
cells, especially for regeneration analysis of mesenchymal cells. It's important to know about blastema formation ability of planarian
after healing, and to know about regeneration rate in different part of amputation. Movement respons is important too in planarian
behavior, that are phototaxis, chemotaxis and rheotaxis. The regeneration most fast at anterior (head) region but posterior (cauda)
region. The movement respons of planarian depend on circadian rythm, the light color and the part of body. Auricle region is
the sensitive region for phototaxis, and the planarian act in negative rheotaxis if chemical stimulus from upper stream. It's show
chemotaxis leads negative rheotaxis.
Keywords: regeneration, movement respons, planarian

PENDAHULUAN

Planaria umum digunakan sebagai hewan uji,
khususnya pada eksperimen regenerasi. Kemampuan
regenerasinya sangat tinggi, terutama bagi anggota yang
hidup di air tawar. Kemampuan regenerasi pada Planaria
sudah lama menjadi sorotan yang menarik (lebih dari 230
tahun). Planaria mampu melakukan regenerasi walaupun
bagian tubuhnya terpotong hingga 1/279 bagian (Morgan,
1901 dalam Newmark & Alvarado, 2001). Penyembuhan
luka merupakan proses yang sangat cepat bagi Planaria.
Penyembuhan luka membutuhkan waktu sekitar 30 menit
setelah pelukaan dilakukan (Newmark & Alvarado, 2001;
Reddien & Alvarado, 2004; Estéves & Saló, 2010).
Otak ("brain") pada planaria tidak berperan dalam
proses pergerakan, namun dapat memproses stimulus
dari organ indera yang dikirim ke seluruh bagian tubuh
melalui system saraf tangga tali. Asano et al (1998),
menyebutkan bahwa planaria mempunyai 2 organ indera
yaitu mata (sistem visual) dan auricle (sistem taktil dan
kemoreseptor). Organ sensoris planaria menentukan
kemampuannya menanggapi stimulus berupa rangsang
cahaya, kimia atau gerak dan tekanan/arus air. Planaria
memberikan respons gerak (taksis), dapat positif maupun
negatif tergantung macam stimulus dan daerah (tubuh)
yang terkena stimulus.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, mengulas
kemampuan regenerasi planaria merupakan hal yang
menarik. Tujuan pengulasan ini adalah mengetahui
kemampuan planaria menutup jaringan luka hingga
terbentuk blastema, dan mengamati kecepatan regenerasi
setelah amputasi berdasar perbedaan daerah luka. Selain
itu juga mengulas respons planaria terhadap fototaksis,
kemotaksis, dan rheotaksis yaitu pemahaman proses
regenerasi dan respons stimulus (cahaya, kimia dan arus)
pada planaria, yang telah dilakukan beberapa peneliti.
Anatomi dan Taksonomi Planaria

Planaria merupakan anggota dari cacing pipih
(Platyhelminthes) yang hidup bebas. Planaria mempunyai
3 lapis benih (ectoderm, mesoderm dan entoderm).
Berdasar hierarkhi taksonomi, termasuk dalam Class
Turbellaria, Ordo Tricladida (dilihat dari jumlah
percabangan saluran digesti) dan Familia Planariidae.
Anggota Tricladida kemungkinan banyak didapatkan
di perairan tawar, air asin (marine) ataupun di darat
(terrestrial) (Jordan & Verma, 1979; Pechenik, 1991;
Reddien & Alvarado, 2004). Newmark & Alvarado
(2001) memasukkan Planaria dalam Ordo Seriata dan sub
ordo Tricladida.
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Gambar 1. Anatomi Planaria

Tubuh planaria terbagi menjadi 3 bagian, kepala
(head), badan (trunk) dan ekor (tail). Panjang planaria
sekitar 4–5 cm. Bila berdasarkan posisi faring, maka
bagian-bagian tubuh planaria adalah head, prepharyngeal,
pharyngeal, dan post pharyngeal. Prepharyngeal,
pharyngeal dan postpharyngeal termasuk dalam bagian
badan dan ekor. Pada bagian kepala terdapat mata dan
organ indera berupa auricle, tidak mempunyai coelom,
rongga tubuh terisi oleh mesenchym. Dinding tubuhnya
terdiri atas serabut otot yang tersusun secara longitudinal,
diagonal dan sirkuler. Namun, kontraksi otot tersebut
tidak digunakan sebagai pergerakannya. Planaria bergerak
menggunakan gerakan silia yang tersusun di permukaan
ventral tubuhnya, gerakan ini dibantu dengan mukus
yang disekresikan selama hewan ini bergerak (Jordan
& Verma, 1979; Pechenik, 1991; Reddien & Alvarado,
2004). Menurut Estéves & Saló (2010), gerakan pada
planaria merupakan kombinasi antara kontraksi otot
dalam mensekresi mucus, gerakan silia pada permukaan
ventral tubuhnya serta peran dari kelenjar adesif (adhesive
gland).
Regenerasi Planaria
Epimorfosis dan Morfalaksis

Menurut Morgan (1901) dalam Reddien & Alvarado
(2004), regenerasi pada planaria melalui 2 macam proses
yaitu "epimorfosis" dan "morfalaksis", namun demikian
kenyataannya masih banyak diskusi dan kontroversi
tentang hal ini. Kedua proses tersebut menurut Morgan,
tidak secara jelas terpisah dan kemungkinan dapat
terkombinasi. Epimorfosis dapat digunakan untuk
menjelaskan perbaikan yang disebabkan oleh proliferasi
jaringan baru (misal blastema) di atas jaringan lama.
Morfalaksis menjelaskan perbaikan yang disebabkan oleh
reorganisasi jaringan lama. Keduanya merupakan proses
penyembuhan luka pada Invertebrata maupun Vertebrata,
dan dapat spesifik untuk masing-masing jenis hewannya.
Setelah planaria diamputasi, bagian luka akan segera
tertutup oleh lapisan tipis yang dibentuk oleh epidermis
sekitar luka. Kontraksi dan relaksasi otot di sekitar luka
mendukung penyebaran epidermis menuju daerah luka.
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Penyembuhan luka merupakan proses yang sangat cepat.
Penyembuhan luka membutuhkan waktu sekitar 30 menit
setelah pelukaan dilakukan (Newmark & Alvarado, 2001;
Reddien & Alvarado, 2004; Estéves & Saló, 2010).
Sel-sel yang belum terdiferensiasi terkumpul di
bawah daerah luka, sehingga terbentuk struktur yang
tidak berpigmen (putih jernih) yang disebut dengan
blastema. Sel-sel yang membentuk blastema disebut
dengan neoblast. Neoblast merupakan somatic stem
cells yang menyusun 20-30% parenchyma (mesenchym)
pada planaria. Neoblast berukuran 5-10 µm dengan rasio
nuclear-cytoplasmic yang sangat tinggi. Neoblast tersebar
di seluruh parenchyma, namun tidak banyak pada bagian
anterior kepala dan pharyngeal. Neoblast hanya dijumpai
pada anggota planaria (Newmark & Alvarado, 2001;
Reddien & Alvarado, 2004; Estéves & Saló, 2010).
Blastema mulai mengalami deferensiasi membangun
jaringan yang hilang selama pelukaan pada hari ke
2–3 setelah pelukaan. Deferensiasi kebanyakan dimulai
dari bagian distal dimana jaringan lama mengalami
"remodeled" menjadi ukuran yang baru (new proportions).
Ada 2 pemahaman yang diduga terjadi selama
pembentukan blastema. Pertama, menyatakan bahwa selsel epidermis bermigrasi ke bawah luka tanpa melakukan
proliferasi; yang kedua adalah proliferasi epidermis
terjadi sebelum bermigrasi ke bawah luka. Proses yang
kedua dibuktikan oleh Wollf & Dubois (1948) dikaji
dalam Brøndsted (1969) menggunakan X-radiation, Saló
& Baguna (1985) juga menggunakan grafting technique
menelusuri pergerakan neoblast dan diferensiasi selama
regenerasi. Saló & Baguna (1985), menyimpulkan dari
eksperimen yang dilakukannya bahwa migrasi tidak
terjadi dalam blastema, namun penyebaran terjadi selama
proliferasi terjadi (dalam Newmark & Alvarado, 2001).
Baik morfalaksis (morfalaksis) maupun epimorfis
(epimorfosis) terjadi pada proses Regenerasi Planaria
(Morgan, 1901 dalam Reddien & Alvarado, 2004).
Morfalaksis cenderung menerangkan saat planaria
mengalami reorganisasi (remodeling) jaringan lama,
sedangkan epimorfis menerangkan saat planaria
mengalami proliferasi neoblast dalam pembentukan
blastema di permukaan luka.
Kecepatan Regenerasi Planaria

Kemampuan regenerasi planaria sangat tinggi
Kecepatan penyembuhan luka hampir sama pada semua
bagian tubuh planaria (30 menit setelah pelukaan),
namun pembentukan jaringan yang hilang (reorganisasi)
tergantung pada daerah yang mengalami luka ataupun
amputasi. Kecepatan regenerasi pada planaria setelah
pelukaan/amputasi tergantung pada lokasi luka. Termasuk
dalam hal ini adalah, kecepatan penutupan luka, dan
pembentukan organ yang hilang.
Daerah kepala mempunyai kemampuan regenerasi
paling tinggi dibandingkan daerah yang lainnya. Daerah
ujung caudal/ekor mempunyai kemampuan regenerasi
paling rendah. Plastisitas regenerasi planaria juga
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berkaitan dengan polaritas yang sangat tinggi. Tiap
potongan amputasi tidak kehilangan polaritas selama
regenerasi terjadi. Bagian anterior akan tetap membentuk
kepala, dan bagian posterior akan tetap membentuk
ekor. Walaupun segmen potongan merupakan bagian
median atau lateral tubuh, polaritas tetap sangat
signifikan. Eksperimen dengan transplantasi juga dapat
meningkatkan kecepatan regenerasi pada Planaria
(Newmark & Alvarado, 2001; Reddien & Alvarado,
2004; Estéves & Saló, 2010).
Merujuk hasil pengamatan Saló & Baguna (1984)
dalam Estéves & Saló, (2010), bahwa regenerasi planaria
mempunyai 2 puncak fase mitosis, pertama 4-8 jam dan
kedua sekitar 2–3 hari setelah pelukaan. Pada potongan
kepala hari ke-1 dan ke-2 luka tertutup dan tampak terjadi
penebalan pada bagian luka (perifer), kemungkinan
terjadi proliferasi pada daerah luka dan belum sampai
menyebar ke arah luka. Hari ke-3 tampak jelas telah
terbentuk blastema. Blastema semakin meninggi pada
hari ke-6. Sebelum proliferasi berlanjut, pada daerah luka
mengalami hiperpigmentasi namun setelah terbentuk
blastema, hiperpigmentasi tersebut menghilang. Ukuran
(panjang dan lebar) potongan ini menyusut. Panjang
tubuh menyusut 40%, lebar menyusut 25% hingga hari
ke-3. Pada hari ke-6 panjang kembali 100% seperti saat
pertama pelukaan karena penambahan panjang oleh
formasi blastema. Penyusutan disebabkan karena selama
proses penyembuhan luka planaria tidak diberi makan,
sehingga kemungkinan yang terjadi adalah sel-sel dalam
tubuh planaria mengalami apoptosis atau autofagi seperti
yang telah dibuktikan oleh Estévez & Saló (2010) dan
Pelletieri et al (2010), bahwa terjadi kematian sel pada
daerah luka dan seluruh bagian tubuh saat kelaparan.
Kematian sel-sel yang sangat tinggi (apoptosis) pada
daerah luka merupakan sebab munculnya hiperpigmentasi
pada daerah luka.
Hal serupa tampak pada regenerasi bagian pharyngeal,
penyusutan panjang 30% namun tidak dalam ukuran
lebar. Pada bagian postpharyngeal, tidak mengalami
penyusutan panjang namun mengalami penyusutan lebar
40%. Potongan midline total mengalami penyusutan
ukuran/besar keseluruhan sekitar 25%. Pelukaan
midline bagian anterior sampai dengan pharyngeal
tidak mengalami penyusutan dalam ukuran panjang dan
namun pada hari ke-6 tampak banyak lipatan-lipatan
bagian perifer tubuh dengan pigmentasi yang lebih gelap.
Terutama pada bagian anterior dekat luka. Kemungkinan
yang terjadi adalah kematian sel sekitar luka. Pelukaan
midline bagian posterior hingga daerah pharyngeal,
mengalami penyusutan dalam ukuran panjang sampai
hari ke-6 sekitar 14%, namun dalam ukuran lebar tidak
mengalami perubahan yang berarti. Walaupun demikian
pemanjangan daerah caudal yang mengalami pelukaan
jelas terlihat mengalami regenerasi, ini tampak pada
memanjangnya bagian yang terbelah, walaupun pada
daerah luka tersebut hiperpigmentasi masih tampak jelas
dan blastema yang terbentuk sangat tipis. Seperti bagian

Jurnal Saintek, Vol. 9. No. 2 Desember 2012: 110–114

pharyngeal, bagian paling ujung caudal mengalami
penyusutan namun pada hari ke-6 ukuran kembali 100%
karena penambahan formasi blastema.
Regenerasi yang sangat lambat juga tampak pada
potongan kepala hingga mendekati daerah auricle.
Regenerasi kepala lebih cepat jika jaringan dibelakang
auricle masih terbawa jika dibandingkan pada potongan
dimana sebagian kecil saja yang tersisa dibelakang
auricle. Pada hari ke-6 tampak telah terbentuk blastema
yang lebih panjang jika kepala dengan sedikit jaringan
di belakang auricle. Merujuk pada Newmark &
Alvarado (2010) bahwa otak (ganglia serebral) planaria
terkonsentrasi di sekitar kepala terutama di belakang
auricle. Jika daerah tersebut ikut teramputasi dan
hilang, kemungkinan besar peran saraf dalam proses
regenerasinya juga hilang. Namun jika bagian ganglia
serebral masih terbawa potongan maka regenerasi akan
segera dapat terjadi dengan lebih cepat. Reddien &
Alvarado (2004) menyebutan bahwa salah satu peran
dari saraf planaria adalah untuk kontraksi dan relaksasi
otot terutama dalam penyebaran nutrisi ke seluruh
bagian tubuh. Sehingga jika potongan tubuh planaria
yang mengalami regenerasi mengandung sedikit serabutserabut saraf maka hal terbeut akan mempengaruhi
kemampuan/kecepatan regenerasinya.

Gambar 2. Posisi mata (panah putih) dan auricle (panah hitam)
pada kepala Planaria (Sumber: Asano et al, 1998)
Peran Apoptosis dan Autofagi

Apoptosis dan autofagi merupakan mekanisme
dan siklus esensial pada planaria. Apoptosis penting
bagi jaringan dewasa sebagai upaya homeostasis,
pertumbuhan, seleksi sel dan perbaikan atau regenerasi
pada kerusakan jaringan atau amputasi. Selama
pertumbuhan apoptosis penting untuk morfogenesis pada
jaringan dan organ. Sel-sel kelenjar dan sel-sel parenkim
jadi "membulat" terutama pada daerah di bawah luka, ini
diduga sebagai hasil dari proses apoptosis. Saat 24 jam
setelah amputasi didapati sisa/tanda-tanda fagositosis
dan sel-sel membulat juga masih ditemukan. Kematian
sel juga memainkan peran dalam renovasi dari semua
organ selama regenerasi planaria, misalnya otak dan
faring akan disesuaikan dengan ukuran planaria baru.

Susintowati: Regenerasi dan Respons Gerak Planaria

Seluruh parenkim planaria juga sangat direnovasi selama
regenerasi. Ada 2 kali puncak apoptosis melalui Metode
TUNEL: 1–4 jam setelah amputasi (100 µm dari luka)
untuk semua tipe pelukaan dan 3 hari setelah amputasi,
tergantung tipe dan lokasi pelukaan (Estévez & Saló,
2010; Pelletieri et al, 2010).

Gambar 3. Penyebaran sel (bintik abu-abu) yang mengalami
kematian selama pelukaan dan pembentukan
blastema (Sumber: Pelletieri et al, 2010)
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arus air disebut dengan rheotaksis. Pengaruh rangsang
cahaya sangat tinggi terutama pada daerah lateral kepala,
tidak begitu tinggi pada daerah dorsal. Kemotaksis positif
terutama pada rangsang kimia zat makanan. Rheotaksis
positif pada arus jika arah arus dari anterior (bisa lateral
caput) dan posterior tubuhnya, namun akan berespons
negatif jika arah arus dari lateral ekor (postpharyngeal)
atau mediolateral (pharyngeal) tubuhnya.
Reddien & Alvarado, 2004 membuktikan bahwa peran
mata planaria sangat terkait dengan fotoreseptor. Planaria
menunjukkan sifat fototaksis negatif. Kemampuan ini
menjadi hilang atau rendah selama planaria melakukan
regenerasi bagian kepala atau mata, namun tidak terjadi
jika regenerasi terjadi pada daerah auricula saja. Mata dan
auricula bersama-sama menentukan respons fototaksis
negatif dan fotoperiodisme pembelahan aseksual
planaria. Pembelahan selama reproduksi aseksual, terjadi
hanya pada malam hari. Namun peran auricula dalam
control kemoreseptor sangat menonjol. Jika auricula
dipotong maka planaria melakukan pembelahan aseksual
di siang hari. Auricula juga dapat dikatakan merupakan
organ yang mengatur siklus sirkadian dalam reproduksi
aseksual, didukung oleh sel-sel sensoris yang tersebar di
daerah kepala.

Apotosis dan autofagi yang diperkirakan terjadi
selama proses regenerasi, merupakan mekanisme
unik bagi planaria untuk menyuplai energi selama
penyembuhan dan kelaparan selama ekperimen dilakukan.
Hal ini terjadi karena jika apoptosis terjadi pada beberapa
sel neoblast atau sel mesenchymal lain, akan terjadi
degradasi substasi sel sehingga dapat digunakan oleh selsel lain untuk keperluan metabolisme basal.
Sistem Saraf dan Kemampuan Sensoris Planaria
Sistem Saraf Planaria

Sistem saraf planaria dengan sel-sel sensoris yang
mempunyai bentuk panjang dan langsing, ujungnya
menonjol di permukaan tubuh (di antara sel epidermis).
Pada bagian kepala "brain" dibentuk oleh 2 lobus (bilobi)
ganglia cerebral dengan bentuk menyerupai huruf V.
Serabut-serabut saraf berkembang ke arah anterior kepala
dan ke bagian lateral (auricles). Perkembangan serabut
saraf ke bagian posterior menjadi dua ventral nerve
cord. Transverse commissures (neuron commissural)
merupakan cabang yang menghubungkan antara dua
ventral nerve cord (batang saraf) tersebut. Anyaman
saraf submuskular terdapat di sebelah dalam dinding
otot tubuh, berhubungan dengan batang saraf (Jordan &
Verman, 1979).
Respons Gerak Planaria

Planaria mempunyai respons gerak (menuju atau
menghindar) yang tinggi terhadap rangsang cahaya,
kimia dan arus. Kemampuan respons terhadap cahaya
disebut dengan fototaksis, respons terhadap zat kimia
disebut dengan kemotaksis sedangkan respons terhadap

Gambar 3. Kemotaksis planaria terhadap rangsang zat makanan
(dokumentasi pribadi, 2011)

Respons gerak planaria terhadap rangsang kimia
(kemotaksis) menunjukkan bahwa planaria akan
menuju rangsang makanan yang lebih kuat dan akan
meninggalkan rangsang makanan yang lemah. Saat
menuju sumber makanan planaria berespons rheotaksis
positif. Planaria akan hanyut jika selama bergerak
melawan arus diganggu dengan gelombang yang lebih
besar. Kemungkinan yang terjadi adalah planaria
mempunyai batasan kemampuan melawan kecepatan arus
tertentu. Hal ini butuh pembuktian dalam pengamatan
selanjutnya. Rheotaksis negatif akan terjadi jika arus yang
mengenai tubuh planaria tepat pada bagian pharyngeal
dan postpharyngeal (latero-median). Planaria merespons
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negatif terhadap cahaya, artinya planaria mempunyai
respons fototaksis negatif. Merujuk pada Reddien &
Alvarado (2004), mata planaria berfungsi sebagai reseptor
cahaya (fotoreseptor) yang berperan dalam system visual.
Auricle berfungsi dalam system taktil termasuk rangsang
sentuhan (arus). Namun secara bersama-sama, baik mata
maupun auricle memegang peranan sangat penting dalam
tanggapan rangsang, baik fototaksis, kemotaksis maupun
rheotaksis.
Uji coba yang dilakukan terhadap fototaksis planaria
(tidak terdokumentasikan) adalah dalam warna cahaya
yang dikenakan. Jika cahaya terang (putih) mengenai
bagian perifer kepala maka planaria akan bergerak
menghindar, namun jika cahaya yang dikenakan adalah
cahaya merah planaria justru akan diam dan tampak
nyaman dengan cahaya tersebut. Kemungkinan, planaria
merespons cahaya tersebut terkait dengan circadian
rhytm yang terjadi saat malam hari. Warna merah lampu
kemungkinan memiliki gelombang yang hampir sama
dengan cahaya bulan, sehingga planaria merespons
sangat tenang terhadap cahaya merah. Circadian rhytm
yang disinyalir dipengaruhi oleh sensor dalam auricle
mengarahkan pada kemampuan planaria melakukan
pembelahan dalam reproduksi aseksualnya. Reproduksi
aseksual planaria dilakukan hanya pada malam hari.
Walaupun cahaya merupakan rangsang negatif bagi
planaria, namun kuatnya rangsang kimia jauh lebih
mempengaruhi gerak planaria. Terangnya sinar matahari
tidak menutup kemungkinan planaria bergerak menuju
sumber makanan.

KESIMPULAN

1. Regenerasi planaria melibatkan 2 proses utama yaitu
morfalaksis dan epimorfosis.
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2. Kemampuan regenerasi pada planaria tergantung pada
daerah yang mengalami regenerasi. Daerah anterior
(kepala) lebih mudah/cepat mengalami regenerasi
dibandingkan daerah cauda).
3. Selama regenerasi terjadi penyusutan ukuran
tubuh, kemungkinan terjadi karena proses apotosis
dan autofagi untuk penyediaan energi selama
penyembuhan luka.
4. Planaria merespons stimulus cahaya dengan fototaksis
negatif, stimulus kimia dengan kemotaksis positif jika
itu adalah zat makanan, dan stimulus sentuhan dengan
rheotaksis positif jika mengenai bagian perifer anterior
tubuh, rheotaksis negatif jika mengenai bagian perifer
median tubuh (pharyngeal atau postpharyngeal).
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik garam yang dihasilkan dengan metode mekanisasi di mini plant
pemurnian garam kerjasama UHT dan Kementrian Kelautan Perikanan yang berlokasi di Paciran, Lamongan. Garam tersebut bermerk Samudra. Hasil penelitian mendapatkan bahwa garam merk Samudra sebagai garam hasil uji coba dengan proses mekanis
memiliki karakteristik yaitu kadar air 2,52%, aw 0,671, derajat putih 63,80%, NaCl 95,89%, dan kandungan logam dan unsur
yang masih di bawah ambang batas SNI. Karakteristik tersebut menyamai garam konsumsi untuk banyak parameter, dan lebih baik
daripada garam krosok hasil produksi tradisional. Harga garam Samudra relatif lebih rendah dari garam konsumsi hasil produksi
di industri. Dengan demikian proses pemurnian yang diuji di mini plant layak untuk diterapkan di daerah lain, sehingga produksi
garam dalam negri dapat ditingkatkan.
Kata kunci: garam, garam Samudra, pemurnian garam
ABSTRACT

This study aimed to find out the characteristics of the salt produced from crude salt in mini plant of UHT located in Paciran,
Lamongan, cooperation with Ministry of Marine Affairs and Fisheries. It’s brand is Samudra. The results found that Samudra salt
has characteristics: 2.52% moisture content, aw 0.671, whiteness 63.80%, Sodium Chloride (NaCl) 95,85%, while metal content
and other impurities are still below of SNI threshold. These characteristics are similar with commercial salt for comsumption for
many parameters, and better than crude salt in traditional production. Price of Samudra is relatively lower than commercial salt
which produced in industry. Thus the process of purification which tried in mini plant feasible to be applied in other areas, in order
to increase national salt production.
Keywords: salt, Samudra salt, salt purification

PENDAHULUAN

Garam merupakan salah satu kebutuhan yang
merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan
merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia.
Walaupun Indonesia termasuk negara maritim, namun
usaha meningkatkan produksi garam belum diminati,
termasuk usaha meningkatkan kualitasnya. Di lain pihak
untuk kebutuhan garam dengan kualitas baik yaitu dengan
sedikit cemaran kalsium dan magnesium banyak diimpor
dari luar negeri, terutama dalam hal ini garam beryodium
serta garam konsumsi (Purbani D, BRKP). Garam di
Indonesia masih menjadi masalah nasional dimana
kebutuhan terus meningkat seiring dengan peningkatan
pertumbuhan penduduk dan industri, sementara lahan
areal penggaraman semakin terbatas karena banyak
lahan penggaraman dijadikan lahan pergudangan dan
perumahan sedang pembukaan lahan baru memerlukan
biaya tinggi (Mahdi A., 2009). Mengingat tidak
seimbangnya antara peningkatan kebutuhan garam dengan

potensi produksi maka yang menjadi permasalahan
adalah bagaimana meningkat potensi produksi dan
kualitas garam nasional. Garam merk Samudra yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan garam yang
diproduksi oleh pengurus Pondok Pesantren Sunan Drajat
yang bekerja sama dengan Fakultas Teknik dan Ilmu
Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya dan Balitbang
Kementrian Kelautan Perikanan (KKP). Garam tersebut
sebagai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya
dalam upaya meningkatkan kadar NaCl garam melalui
mekanisasi proses produksinya. Hal ini dimaksudkan
sebagai proyek percontohan untuk dikembangkan di
daerah lain sehingga nantinya dapat diproduksi secara
massal dan mampu berdaya saing dengan garam impor
(Hendrajana & Bagio, 2010).
Tujuan Penelitian

Mengetahui karakteristik garam yang dihasilkan
dengan metode mekanisasi fisiko-kimiawi.
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METODE PENELITIAN

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan
seperti berikut:
‐.Kemurnian garam <
-.impurities >

Mekanisasi proses
pemurnian garam

Mutu garam pada
produk pangan <

Harga rendah

Efek kesehatan:
‐.kretin
‐.hiperthyroid

Alih fungsi lahan
Pemurnian garam
secara kimiawi

Menyiapkan petakan tanah,
permukaannya dilaburi dengan
lumpur
Pengeringan lahan

Sebelum air laut laut dimasukkan ke
dalam petakan lahan, terlebih dahulu
air laut diendapkan pada media yang
lain + 1 bulan agar menjadi air tua

Mutu sumberdaya
manusia <
Produksi garam
nasional turun

Air tua dimasukkan ke petakan yang sudah
disiapkan

Impor garam

Ancaman
ketahanan pangan
nasional

Dalam waktu satu minggu, air
tua tadi akan mengkristal dan
siap untuk dipanen.

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

Keterangan

Gudang penyimpanan

: alur permasalahan
: introduksi perlakuan
: variabel yang diteliti

Pada penelitian ini garam hasil penelitian sebelumnya
menggunakan metode mekanis, yaitu garam dengan merk
Samudra, diuji sifat fisik dan kimianya, lalu dibandingkan
dengan garam konvensional yang beredar.
Sampel
: Garam merk Samudra, garam rakyat,
garam konsumsi
Ulangan
: 3 kali
Pengujian
: Sifat fisika (derajat putih),
Sifat kimia (kadar NaCl, kadar air, aw,
kadar cemaran)
Aspek ekonomi (harga penjualan)
Analisis data : Analysis of varians

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Produksi Garam Krosok

Bagan alir proses produksi garam krosok disajikan
pada gambar 2.
Bagan alir pembuatan garam krosok terdiri dari
langkah-langkah proses pemompaan air laut yang akan
dijadikan menjadi garam dan air laut tersebut dialiri
ke dalam petakan tanah yang sudah dipersiapkan,
permukaan tanah di laburi dengan lumpur kemudian
dipadatkan menggunakan alat gilingan tanah, setelah

Gambar 2. Bagan alir proses produksi garam krosok (Sumber:
Bapak Ridwan dan Faiz, petani garam krosok Kab.
Gresik)

itu lahan dikeringkan dengan memanfaatkan panas dari
terik matahari (jika tanah masih tampak berongga maka
tanah dilaburi lumpur lagi hingga tidak ada rongga pada
tanah lahan). Setelah media tanah dirasa benar-benar
kering dan padat (tanpa rongga) maka media siap di
masuki air laut, tetapi sebelum air laut dimasukkan ke
dalam petakan lahan yang telah dipersiapkan terlebih
dahulu air laut di endapkan pada media yang lain sekitar
1 bulan sebelum dialirkan kepetakan (menjadi air tuah),
air tua dari endapan air laut di petakan lain dipompa dan
dimasukkan ke media petakan yang sudah disiapkan
kemudian dikeringkan dengan bantuan matahari selama
satu minggu. Air yang sudah mengkristal diserok dan
telah siap untuk dipanen.
Mahdi A (2009) menyebutkan kualitas garam nasional
umumnya kurang memenuhi syarat sebagai garam
konsumsi karena kandungan NaCl nya kurang dari 97%,
disisi lain masih rendahnya kualitas kebersihan garam
untuk dikonsumsi sebagai makanan. Hal ini menyebabkan
garam nasional kurang menarik jika dibandingkan dengan
garam impor utamanya garam yang berasal dari Australia
yang mempunyai kualitas jauh lebih baik.

Sulistyowati, dkk.: Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Pemurnian Garam Krosok

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para
petani garam untuk meningkatkan potensi dan kualitas
produksinya adalah:
a) Peningkatan kecepatan penguapan air laut.
b) Penurunan resapan tanah
c). Pengaturan konsentrasi pengkristalan garam
d) Perbaikan cara pengolahan tanah.
e) Penggunaan teknologi baru dalam produksi.
Cara pungutan garam yang selama ini dipungut
dengan cara dikais dan dipikul dengan alat sorkot dan
alat pikul memungkinkan diganti dengan teknologi baru
dengan peralatan yang lebih modern. PT. Garam pernah
melakukan uji coba pungutan garam dengan sistem
sedot kristal menggunakan pompa slurry, namun karena
penggunaan alat tersebut mengalami kendala operasional
maka penggunaan alat tersebut tidak dilanjutkan.
Namun demikian pandangan masyarakat saat ini
bahwa produksi garam dianggap sebagai industri yang
kurang menguntungkan karena tidak memerlukan tingkat
keahlian apapun. Pandangan ini tumbuh dari kenyataan
yang ada terutama apabila dihubungkan dengan
pengolahan air laut menjadi garam oleh petani garam
tradisional konvensional yang kurang memanfaatkan
kaidah-kaidah ilmiah tersebut di atas. Kebiasaan yang
didasarkan pada keadaan alamiah dan terasa santai akan
menghasilkan produk yang tidak bermutu dan tidak
seimbang dengan perolehan hasil yang didapat. Maka
perlu mengubah kebiasaan masyarakat tani kita dari
pengendalian yang bersifat alamiah dengan menjadi
pengendalian yang menerapkan kaidah ilmiah dalam
memproduksi garamnya.
Proses Produksi Garam Merk Samudra

Bagan alir proses produksi Garam merk samudra
disajikan pada gambar 3. Bagan alir pembuatan Garam
merk Samudra pada awalnya sama dengan garam krosok,
namun yang membedakan hanya air tua yang telah
menjadi garam digunakan lagi untuk mencuci garam
menggunakan washing tank dan garam yang telah dicuci
diendapkan dalam wadah besek, hasil endapan kemudian
dimasukkan kedalam mesin spiner untuk mengurangi
kadar air pada garam dan garam dari spiner dikeringkan
lagi pada terik matahari selama satu hari yang kemudian
hasilnya telah siap untuk dipasarkan. Gambar 4
menunjukkan tempat produksi garam merk Samudra
di mini plant dan contoh garam merk Samudra dalam
kemasan. Sedang gambar 5 menunjukkan sampel garam
merk Samudra yang dianalisa.
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yang dicuci juga mempengaruhi efektifitas penghilangan
kandungan Ca, Mg dan zat-zat pereduksi. Hal ini
disebabkan karena bertambahnya luas permukaan kontak
air pencuci dengan permukaan garam.

Menyiapkan petakan tanah,
permukaannya dilaburi dengan
lumpur
Pengeringan lahan

Sebelum air laut laut dimasukkan ke
dalam petakan lahan, terlebih dahulu
air laut diendapkan pada media yang
lain + 1 bulan agar menjadi air tua
Air tua dimasukkan ke petakan yang sudah
disiapkan
Dalam waktu satu minggu, air
tua tadi akan mengkristal dan
siap untuk dipanen.

Mesin penggiling
(hammer mill)
Pencucian garam
dengan washing tank
Diendapkan dalam
wada besek
Mesin spiner (mengurangi kadar air) dan
susanya disangrai dalam wajan

Garam dikeringkan lagi
dalam besek

Proses Produksi Garam Konsumsi

Bagan alir proses produksi garam konsumsi disajikan
pada gambar 6 dan 7.
Menurut Nelson Saksono (2002) menunjukkan bahwa
proses pencucian dapat mempengaruhi komposisi garam.
Persen Mg yang hilang akibat pencucian akan lebih
besar dibandingkan dengan Ca. Ukuran partikel garam

Siap untuk dipasarkan
Gambar 3. Bagan alir proses produksi Garam merk Samudra
(Sumber: Produsen Garam merk Samudra,
Lamongan)
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Gambar 4. Produksi Garam Merk Samudra dan Contoh Kemasan Garam

Gambar 5. Sampel Garam Merk Samudra yang Dianalisa

Pencucian dengan air bersih dan larutan garam
tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap
kandungan Ca dan Mg. Sedangkan untuk kandungan zat
pereduksi, pencucian dengan menggunakan air bersih
lebih baik dibanding larutan garam, namun hal tersebut
akan mengakibatkan kehilangan garam yang cukup besar
selama proses pencucian.
Pencucian dengan menggunakan larutan garam,
menunjukkan bahwa semakin rendah konsentrasi larutan
garam, maka semakin efektif dalam menghilangkan
senyawa Mg dalam garam. Namun kehilangan garam
juga semakin besar (18.6%). Sedangkan untuk larutan
pencuci dengan menggunakan air bersih, maka semakin
tinggi rasio volume air dan garam akan semakin efektif
untuk menghilangkan Mg. Namun dari segi kehilangan
garamnya pun paling besar (39,4%), dibandingkan
pencucian dengan air bersih lainnya.
Semakin tinggi kandungan Ca dan Mg dalam garam,
maka terdapat kecenderungan semakin tinggi pula
kemampuan garam tersebut menyerap air. Namun untuk
penurunan pH, kecenderungan tersebut tidak cukup jelas.

Gambar 6. Bagan Proses Pembuatan Garam Evaporasi Kadar
NaCl Tinggi Sumber: PT GARAM, 2000

Gambar 7. Proses Pembuatan Garam di Lapangan Sumber: PT
GARAM, 2000
Karakteristik Garam

Hasil analisis garam merk samudra menunjukkan
karakteristik seperti disajikan pada Tabel 1. Bila
dibandingkan dengan persyaratan SNI untuk garam
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seperti tersaji pada tabel 2 maka garam merk Samudra
telah memenuhi ketentuan tersebut.

Tabel 1. Karakteristik Garam Merk Samudra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Karakteristik
Air
Aw
NaCl
Derajat putih
Mg
Na
Ca
Pb
Pb *)
Hg
Hg *)
As (Arsen)
As *)
J, sebagai KI
Cu (Tembaga)
Cu *)
Fe
Zn*)
Sn (Tin) *)

Satuan
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Nilai
2,52
0,671
95,89
63,80
47,69
27,56
40,60
5,69
1,54
0,0000
< 0,001
0,0000
0,007
32,76
0,0000
9,5
226,87
0,3
< 0,1

Sd (±)
1,76
0,02
2,28
2,69
15,16
2,950
13,48
0,32
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Tabel 3. Tabel Hasil Analisis Kadar Air pada Garam
Jenis garam
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Kadar Air (%)
2,52 ± 1,76 a
7,00 ± 1,00 b
0,21 ± 0,09 a

Ket: notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada α 5%

0,00

*): pemeriksaan di Sucofindo, certified

Tabel 2. Syarat Mutu Garam Konsumsi Menurut SNI
3556-2010
No
1
2

Jenis Uji
Satuan Persyaratan
%
maks. 7
Kadar air (H2O) (b/b)
Kadar NaCl (natrium klorida)
%
min 94
dihitung dari jumlah
klorida (Cl-) (b/b) adbk
%
maks 0,5
3
Bagian yang tidak larut
dalam air (b/b) adbk
mg/kg min 30
4
Yodium dihitung sebagai
kalium iodat (KIO3) adbk
5
Cemaran logam:
5.1 Kadmium (Cd)
mg/kg maks 0,5
5.2 Timbal (Pb)
mg/kg maks 10,0
5.3 Raksa (Hg)
mg/kg maks 0,1
6
Cemaran Arsen(As)
mg/kg maks 0,1
CATATAN 1 b/b adalah bobot/bobot
CATATAN 2 adbk adalah atas dasar bawah kering
Kadar Air pada Garam

Pengukuran kadar air terhadap garam sampel dari
Garam merk samudra, industri dan krosok dilakukan
menggunakan Infrared Moisture Balance. Hasil uji
menunjukkan bahwa ketiga jenis garam memiliki kadar
air yang berbeda (sig = 0,001). Tabel 3 menunjukkan data
hasil analisa kadar air. Garam yang dianalisa dapat dilihat
pada Gambar 8.

Gambar 8. Jenis Garam yang Dianalisa

Rendahnya kadar air garam konsumsi diduga karena
proses pengolahannya yang sudah lebih modern, ukuran
kristal garam konsumsi yang lebih kecil sehingga
penguapan air dalam garam akan lebih cepat dan dalam
proses pengeringan dalam garam konsumsi dilakukan
lebih dari satu kali. Sedangkan garam krosok memiliki
ukuran kristal garam yang lebih besar sehingga sulit
kering saat penjemuran selain itu proses pengeringan
yang bergantung pada matahari merupakan faktor
pembatas untuk menghasilkan garam dengan kadar air
yang rendah.
Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan
kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, kadar
air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang
dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi
perubahan pangan (Winarno, 1997 dalam Wiryadi, 2008).
Namun, pada garam karena Cl- bersifat toksik maka tidak
berkaitan dengan daya awet garam, tapi berkaitan dengan
sifat higroskopis garam. Pada SNI 01-3556-2010 batas
maksimal kadar air pada garam sebanyak 7% sehingga
garam bisa disimpan lebih baik dan lebih lama. Dari hasil
penelitian hanya garam krosok yang beberapa sampel
kadar airnya tidak memenuhi SNI.
Aktivitas Air (Aw) Garam

Pengukuran aktivitas air terhadap Garam merk
samudra, industri dan krosok dilakukan menggunakan
Rotronic Hygroscop. Hasil analisis of varians
menunjukkan bahwa ketiga jenis garam tersebut memiliki
nilai aw berbeda (sig = 0,020). Data nilai aw disajikan
pada Tabel 4.
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Tabel 4. Hasil Analisis Aktivitas Air (Aw) Garam
Jenis garam
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Rata-rata Aw
0,671 ± 0,02b
0,675 ± 0,01b
0,620 ± 0,01a

Ket: notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada α 5%

Data dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa Aw garam
konsumsi lebih rendah dibandingkan dengan dua jenis
garam yang lain. Hal ini bisa disebabkan karena proses
pengolahan/pengeringan yang dilakukan telah baik dan
menguapkan sebagian besar air tipe 3. Setelah air tua
mengkristal kemudian garam dijemur diterik matahari
dan setelah itu garam dimasukkan ke mesin kristalisasi
yang bertujuan untuk menghaluskan kristal garam dan
selanjutnya dimasukkan ke mesin pengering sehingga
aktivitas air akan menurun.

merk samudra masih bersifat semi konvensional yaitu
proses penirisan dengan spiner yang kurang sempurna
sehinggga dalam prakteknya untuk menurunkan kadar
air masih harus disangrai terlebih dahulu. Proses sangrai
yaitu pemanasan garam dalam wajan besar di atas tungku
api (kompor), jika api terlalu besar dapat menyebabkan
warna garam agak krem karena oksidasi besi yang
dikandungnya. Selain itu proses pengeringan yang masih
mengandalkan sinar matahari menjadi faktor pembatas
untuk menghasilkan garam yang lebih putih karena
proses oksidasi. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
garam Samudra mengandung Fe 226,78 ppm.
Ukuran kristal atau butiran juga dapat mempengaruhi
derajat putih pada bahan. Butiran garam krosok yang
lebih besar memungkinkan kandungan impurities yang
lebih besar sehingga derajat putih garam krosok paling
kecil di antara sampel yang diteliti.
Kadar NaCl Garam

Derajat Putih pada Garam

Pengukuran warna secara objektif pada produk pangan
adalah penting dilakukan karena warna merupakan daya
tarik utama sebelum konsumen mengenal dan menyukai
sifat-sifat lainnya. Pengukuran derajat putih dilakukan
menggunakan Color Reader (Yuwono dan Susanto,
1998), hasil pengukuran selanjutnya dibandingkan
dengan derajat putih BaSO4. Hasil analisis of varians
menunjukkan bahwa ketiga jenis garam tersebut memiliki
nilai derajat putih yang berbeda (sig = 0,000). Data
derajat putih garam disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Derajat Putih Pada Garam
Jenis garam
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Derajat Putih (%)
63,80 ± 2,69 b
52,23 ± 2,53 c
70,06 ± 2,21 a

Ket: notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada α 5%

Data dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa garam
konsumsi memiliki derajat putih paling tinggi. Menurut
Afriwanty (2008), derajat putih suatu bahan atau produk
ditentukan oleh tingkat pencucian dan penyaringan.
Dalam produksi garam krosok, air laut langsung diisikan
ke dalam tambak-tambak garam tanpa melalui proses
penyaringan dan pencucian sehingga derajat putih garam
krosok relatif lebih rendah. Tingginya derajat putih
garam konsumsi dikarenakan teknologi yang digunakan
telah menggunakan mesin pencuci untuk membersihkan
garam, dari bagan alir produksi garam konsumsi (Gambar
6) setelah air tua mengkristal/menjadi garam kemudian
garam tersebut dimasukkan ke mesin pencucian I dan
II sehingga pada proses ini garam akan lebih bersih dan
tampak lebih putih.
Sedangkan garam merk Samudra memiliki derajat
putih lebih rendah karena proses pengolahan garam

Analisa kandungan NaCl pada garam merk
samudra, industri dan krosok dilakukan untuk melihat
tingkat kemurnian garam. Pengukuran kandungan
NaCl dilakukan menggunakan metode Argentometri
(Mohr dalam Julisty, 2010). Hasil analisis of varians
menunjukkan bahwa ketiga jenis garam memiliki
kandungan NaCl yang berbeda (sig = 0,002). Data hasil
analisa kandungan NaCl disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Kandungan NaCl pada Garam
Jenis garam
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Rata-rata NaCl (%)
95,89 ± 2,28 a
88,28 ± 1,33 b
94,63 ± 0,77 a

Ket: notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada α 5%

Data dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa kandungan
NaCl pada Garam merk Samudra sama dengan
garam konsumsi, hal ini dimungkinkan karena proses
pemurnian yang diupayakan optimal, yaitu setelah proses
penggilingan dalam hammer mill kemudian garam dicuci
dengan menggunakan washing tank untuk memisahkan
impurities seperti Ca, Mg, Fe dan sulfat. Air tua yang
dihasilkan memiliki 25oBe digunakan untuk mencuci
garam lagi dalam washing tank dimana dalam penelitian
sebelumnya hal demikian dapat meningkatkan kemurnian
garam.
Garam merk Samudra dan garam konsumsi dari 3
merk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki
kandungan NaCl sesuai persyaratan yang ditetapkan
dalam SNI, yaitu minimal 94%. Dengan teknologi
pencucian dan pengeringan yang dikembangkan di
unit mini plant garam Samudra maka telah dapat
menghasilkan kemurnian garam yang diharapkan untuk
kebutuhan garam konsumsi atau garam dapur.
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Sementara itu Wilarso (1996) menyebutkan bahwa
hampir semua pabrik garam tidak melakukan kontrol
terhadap kondisi air pencuci baik kepekatannya maupun
kejernihannya, sehingga larutan yang terlalu pekat dan
kotor masih terus dipakai dapat mengakibatkan kadar
NaCl dalam garam hasil cucian tidak dapat mencapai
standar
Logam Berat dan Unsur pada Garam

Analisa logam berat dan unsur Mg, Ca, dan Na pada
garam merk samudra, industri dan krosok dilakukan
untuk melihat banyaknya unsur-unsur tersebut dalam
garam. Pengukuran unsur kimia dilakukan menggunakan
Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). Hasil
analisis of varians menunjukkan bahwa ketiga perlakuan
yaitu garam merk samudra, krosok dan industri tidak
berbeda kandungan logam berat dan unsur kimianya
dengan nilai signifikansi berturut-turut adalah Pb: sig =
0,474, Mg: sig = 0,762, Ca: Sig = 0,278, Na: Sig = 0,148.
Data hasil analisa disajikan pada Tabel 7 dan 8.

Tabel 7. Hasil Analisis Logam Berat pada Garam
Jenis garam
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Rata-rata logam berat (ppm)
Pb (Timbal)
5,69 ± 0,32
5,80 ± 0,33
5,49 ± 0,18

Hg
(Raksa)
0,000
0,000
0,000

Tidak dideteksi adanya logam berat Hg sampai digit
ke-3 pada semua jenis garam. Sedangkan logam berat
timbal (Pb) kurang dari 6 ppm untuk semua jenis garam.
Dengan demikian nilai tersebut telah memenuhi standar
SNI dimana untuk Hg adalah 0,1 ppm dan untuk Pb
adalah 10,0 ppm. Pengukuran logam berat Arsen (As)
pada garam Samudra masih berada pada batas aman,
yaitu kurang dari 0,1 ppm, seperti dapat dilihat pada
Tabel 1 dan 2.
Impurities garam yang dianalisa dalam penelitian
ini, seperti Mg, Na, dan Ca seperti nampak pada Tabel
8 menunjukkan bahwa secara deskriptif garam krosok
mengandung impurities tertinggi, kecuali pada unsur
Mg dimana garam konsumsi lebih tinggi. Secara umum,
garam merk Samudra memiliki impurities paling rendah,
bahkan dibandingkan garam konsumsi yang diproduksi di
industri. Hal demikian menunjukkan fungsi yang optimal
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dari proses pemurnian garam di mini plant garam merk
Samudra.
Simpangan data yang cukup besar pada beberapa data
impurities garam ini bisa berarti masih adanya ketidakkonsistenan produksi baik di garam Samudra maupun
garam di industri, atau dapat pula berarti kadar impurities
bahan baku air laut yang berbeda dari waktu ke waktu.
Tingginya Ca dan Mg dalam garam apabila berikatan
dengan SO4 maka akan berakibat garam berwarna coklat
dan terasa pahit.
Aspek Ekonomi Garam

Garam merk Samudra dihasilkan dari unit mini plant
di Lamongan yang sementara ini investasi peralatan
didukung oleh Balai Riset Kelautan Perikanan – KKP.
Harga eceran garam ini beserta garam komersil lain
disajikan pada Tabel 9 Dengan harga eceran yang belum
sepenuhnya memperhitungkan investasi peralatan maka
harga eceran garam merk Samudra mampu bersaing di
pasar bersama dengan garam konsumsi hasil produksi
dari industri besar.
Label pada garam Samudra belum bisa bersaing
karena belum dikaji kandungan yodium dan perolehan
sertifikasi BPOM, SNI, ataupun halal. Bagian ini akan
dilakukan pada penelitian tahap 2.

KESIMPULAN

Garam merk Samudra sebagai garam hasil uji coba
dengan proses mekanis memiliki karakteristik yaitu kadar
air 2,52%, aw 0,671, derajat putih 63,80%, NaCl 95,89%,
dan kandungan logam dan unsur yang masih di bawah
ambang batas SNI. Karakteristik tersebut menyamai
garam konsumsi untuk banyak parameter, dan lebih
baik daripada garam krosok hasil produksi tradisional.
Harga penjualan garam merk Samudra secara umum
lebih rendah daripada garam konsumsi. Dengan demikian
proses pemurnian yang diuji di mini plant layak untuk
diterapkan di daerah lain, sehingga produksi garam dalam
negri dapat ditingkatkan.
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Tabel 8. Hasil Analisis Unsur pada Garam
Jenis garam
Merk Samudra
Krosok
Konsumsi

Mg
47,69 ± 15,16
51,81 ± 7,722
57,24 ± 20,94

Rata-rata Unsur (ppm) ± sd
Na
27,56 ± 2,950
39,41 ± 10,07
33,47 ± 2,802

Ca
40,60 ± 13,48
60,02 ± 18,16
55,66 ± 8,584
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Tabel 9. Harga Garam Dapur
Initial
Merk
K
D
A
R

Berat/
Kemasan
250 g
250 g
250 g
500 g

Harga
(Rp)
800
1000
1000
2.800

Harga/kg
(Rp) approx
3.000
3500
3500
5.000

La
Dn
L
S
Krosok

100 g in bottle
250 g
250 g
200 g
sak 55 kg
sak 55 kg
sak 55 kg
200 g

5.200
2.100
1.300
800
44.000
41.250
38.500
500

45.000
7.500
4.500
3500
800
750
700
2.000

Samudra
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ABSTRAK

Kualitas hasil pengecatan di dalam tangki ruang muat (cargo tank) pada kapal tanker yang berada di atas building berth sangat
dipengaruhi oleh kelembapan udara (humidity). Apabila faktor kelembapan tersebut tidak diperhatikan secara khusus selama proses
pengecatan di dalam tangki muat dapat menyebabkan kurang maksimalnya hasil pengecatan, sehingga dapat menimbulkan cacat
setelah selesai proses pengecatan. Tingkat kelembapan pada tangki ruang muat pada saat pengecatan dilakukan, dapat diukur
dengan menggunakan alat bantu humidifier machine. Sehingga tingkat kelembapan pada waktu proses pengecatan dapat memenuhi
standar untuk hasil pengecatan yang maksimal. Standar yang digunakan untuk menjaga kualitas pengecatan dapat mengacu pada
Japanese Shipbuilding Quality Standards (JSQS). Kelembapan udara di dalam tangki ruang muat jika tidak diperhatikan dengan
benar selama proses pengecatan, sering menimbulkan cacat setelah selesai proses pengecatan. Jenis cacat yang sering terjadi pada
pengecatan akibat kelembapan udara adalah cacat jenis blushing. Dengan menjaga kelembapan udara sesuai standar, maka jenis
cacat ini dapat dihindari, dan kualitas pengecatan dapat dicapai secara maksimal.
Kata kunci: pengecatan, humidity, kapal tanker, humidifier machine, JSQS
ABSTRACT

The quality of the paint on the tank load space (cargo tanks) on the tanker which is above the building berth is strongly
influenced by the humidity of air. If the humidity factor is not of particular concern during the painting process in the tank is less
maximum load can cause staining results, which can cause defects after completion of the painting process. The moisture level in
the tank load space when the painting is done, can be measured by using a humidifier machine tools. So that the moisture level
at the time of the painting process can meet the standards for the maximum result of painting. Standards are used to maintain the
quality of the painting may refer to Japanese Shipbuilding Quality Standards (JSQS). Humidity in the tank load space if not properly
considered during the painting process, often leading to disability after the painting process. Types of defects that often occur in the
painting due to air moisture is flawed kind of blushing. By keeping humidity standards, the types of defects can be avoided, and the
quality of the painting can be achieved to the fullest.
Keywords: painting, humidity, tankers ship, humidifier machine, JSQS

PENDAHULUAN

Galangan kapal merupakan suatu industri yang
dituntut dapat mengkoordinasi aktivitas dari suatu
pekerjaan (Pramadyanto, 2000). Salah satu dari aktivitas
pekerjaan tersebut adalah pengecatan kapal. Penggunaan
cat sebagai bahan pelapis permukaan sudah lama dikenal
orang dan sampai saat ini masih banyak digunakan
sebagai bahan protektif maupun sebagai bahan dekoratif.
Sejalan dengan pesatnya pembangunan dan perkembangan
teknologi, di Indonesia saat ini industri lapis lindung
(cat) juga berkembang dengan pesat. Di pasaran banyak
beredar berbagai merek cat dengan penampilan lapisan
dan warna yang menarik. Cat anti korosi adalah jenis cat
yang mengandung pigmen bahan anti korosi, sehingga
lapisan tersebut akan menghambat laju korosi logam
yang dilindunginya. Fungsi lapis lindung pada proses
pencegahan korosi adalah memisahkan logam dari
lingkungan yang mempengaruhinya.

Pengecatan kapal mempunyai tujuan untuk
melindungi kapal dari pengkaratan atau korosi, di sisi
lain untuk memperindah kapal itu sendiri. Perlunya suatu
kapal diadakan pengecatan adalah untuk melindungi
badan kapal dan bagian-bagian lain baik luar maupun
dalam agar terlindungi dari serangan karat atau korosi.
Korosi itu sendiri terjadi bila ada kontak langsung
antara plat kapal dengan lingkungan sekitarnya, seperti
udara dan air yang dibantu adanya media elektrolit.
Untuk itu perlu sekali pada pelat diadakan pengecatan
untuk menghindari kontak langsung antara plat dengan
lingkungan sekitarnya. Dalam teknologi perkapalan baik
itu pembangunan kapal baru ataupun reparasi kapal,
banyak metode yang telah diterapkan dalam pengecatan
untuk mencegah atau memperlambat timbulnya karat.
Hal penting untuk mencegah terjadinya pengkaratan
serta memperpanjang umur pemakaiannya adalah
memilih cara pengecatan yang tepat. Sebagai contoh
untuk membersihkan pelat dari karat dengan bersih serta
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selanjutnya melapisi seluruh permukaannya dengan cat.
Namun sistem pengecatan ini merupakan pencegahan
pengkaratan secara pasif, yang sifatnya memperlambat
proses pengkaratan. Namun semua yang telah diterapkan
tersebut tidak bisa memberikan hasil yang maksimum jika
dalam pelaksanaanya, pemilihan cat serta pengecatannya
kemudian pemilihan metode pencegah karat serta
pemasangannya tidak sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Untuk itu sangat diperlukan adanya planning
yang baik di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut,
planning ini meliputi: perencanaan work schedule yang
baik (pembuatan time schedule dan perencanaan paint
scheme), mempelajari spesifikasi cat yang akan dipakai,
persiapan peralatan yang digunakan (peralatan utama
maupun peralatan bantu), prosedur pengecatan termasuk
metode kerjanya, dan sistem pengawasan yang terpadu
antara quality assurance atau quality control dari
galangan dengan paint manufacture atau paint supplier
serta dari biro klasifikasi.
Penerapan planning yang baik akan menghasilkan
pekerjaan yang sempurna serta berkualitas dengan
demikian akan menekan ongkos perawatan cargo tank
yang mana juga akan menekan biaya pemeliharaan kapal
secara keseluruhan. Berdasarkan pengamatan dilapangan
pada umumnya, dari seluruh biaya pemeliharaan akibat
korosi, sebagian besar digunakan untuk proteksi dengan
cat. Dari serangkaian pengerjaan pelapisan logam dengan
cat, persiapan permukaan merupakan bagian yang
paling penting, karena keberhasilan perlindungan korosi
dengan lapisan cat sekitar 60% ditentukan oleh persiapan
permukaannya. Disamping teknologi, metode, pemilihan
cat ada faktor yang paling berpengaruh pada hasil
pengecatan adalah faktor kelembapan udara (humidity).
Kelembapan yang berlebihan khususnya untuk
pengecatan di dalam tangki muat dapat menyebabkan
tidak maksimalnya hasil pengecatan yang dilakukan.
Cat pada umumnya adalah merupakan suatu
campuran antara pigmen dengan media pengikat
(binder), digunakan sebagai lapisan pelindung dan
penghias permukaan yang mengalami pengeringan

karena oksidasi, polimerisasi atau penguapan. Berbagai
macam pengecatan pada tangki biasanya dipakai Epoxy
Resin Paint yang dapat juga digunakan untuk pengecatan
bagian yang lainnya (Sasongko, 2003). Cat pada
dasarnya terdiri dari wahana (vehicle) yaitu zat cair yang
membuat cat mempunyai fluiditas dan bila mengering
atau menguap meninggalkan suatu selaput padat. Pigmen
yang tersuspensi dalam wahana mengendalikan laju
korosi, atau laju difusi reaktan-reaktan pada selaput
kering. Aditif yang mempercepat proses pengeringan atau
memungkinkan lapisan cat kering lebih tahan terhadap
lingkungan kerja. Wahana menjadi kering melalui salah
satu proses penguapan unsur pelarut dalam wahana.
Perubahan kimia, terutama oksidasi terhadap unsur cair
dalam wahana (minyak cat). Cat mengering mulai dari
permukaannya, diulaskan atau disemprotkan selapis demi
selapis hingga mencapai ketebalan yang dikehendaki.
Polimerisasi, yaitu reaksi kimia antara wahana dan agen
pengering (curing agent) yang dicampurkan ke dalam cat
tepat sebelum digunakan. Agen pengering itu disimpan
dalam kemasan terpisah sehingga cat jenis ini disebut cat
kemasan ganda. Lapisan penghalang yang dikenakan ke
permukaan logam dimaksudkan baik untuk memisahkan
lingkungan dari logam, maupun untuk mengendalikan
lingkungan mikro pada permukaan. Banyak cara
pelapisan yang digunakan untuk maksud ini termasuk
cat, selaput organik, vernis, lapisan logam dan enamel
(Trethewey, 1988). Komponen-komponen utama pada cat
dapat dilihat pada Tabel 1.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan tentang pengaruh kelembapan udara
(humidity) terhadap kualitas pengecatan tangki muat
minyak mentah (crude oil) pada kapal tanker adalah
terdiri dari persiapan permukaan baja, pelaksanaan
pengecatan, pemeriksaan hasil pengecatan dan evaluasi
hasil pengecatan. Pada tahap persiapan permukaan baja

Tabel 1. Komponen-komponen utama cat (Jotun, 1999).
Pigmen
Aktif
- Serbuk Zn
- Zn Kromat
- PbOPbO2
- Ca2PbO4
Pasif
- Fe2O2
- TiO2
Racun
- HgO
- Cu2O
- Organo Metalik

Binder
- Drying Oil
- Alkyd Resin
- Bitumen
- Chlorinated
- Vinyl
- Epoxy
- Polyurethan
- Silicate

Extender
- CaCO2
- Talc
- China Clay
- Barite
- Mica

Pelarut
- Senyawa HC
- Mineral Spirit
- ester
- keton

Additive
- Anti Setling Agent
- Anti Oxidant
- Anti Floating
- Anti Saging

Nugroho: Pengaruh Kelembapan Udara terhadap Kualitas Pengecatan Tangki

dan proses pelaksanaan pengecatan digunakan beberapa
peralatan, diantaranya:
Air Compressor

Sebuah mesin yang digunakan untuk memberikan
kebutuhan udara tekan, yang akan digunakan dalam
pekerjaan blasting dan painting. Udara tekan yang
dihasilkan oleh compressor yang harus mampu
menghasilan tekanan udara yang sesuai dengan
kebutuhannya.
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Humidifier machine

Tinggi rendahnya persentase kelembapan udara
(humidity) sangat berpengaruh terhadap lapisan cat yang
dihasilkan. Sehingga penting untuk mempertahankan
kondisi kelembapan udara di dalam tangki muat selama
pekerjaan pengecatan berlangsung pada persentase
yang diijinkan. Untuk tujuan tersebut, maka digunakan
alat pengatur tinggi rendahnya kelembapan udara, yaitu
humidifier machine.

Gambar 3. Humidifier machine
Gambar 1. Compressor
Portable paint mixing
Abrasive blast machine

Sebelum permukaan sisi dalam cargo tank dilakukan
pengecatan, terlebih dahulu permukaan tersebut
harus dibersihkan dari karat, minyak dan kotorankotoran lainnya. Pembersihan ini dimaksudkan untuk
mendapatkan hasil pengecatan yang berkualitas baik.
Caranya adalah dengan menyemprotkan partikel-partikel
abrasive ke permukaan dinding dengan tekanan tinggi.
Sebuah alat yang diperlukan untuk maksud tersebut
adalah Abrasive Blast Machine seperti tampak pada
gambar 2.

Alat ini berfungsi untuk mengaduk cat yang akan
dipakai untuk pengecatan dan selama pengecatan
berlangsung. Cat harus selalu diaduk agar diperoleh
tingkat kekentalan yang stabil karena tidak ada bagian
cat yang mengendap di bawah. Dengan tetap menjaga
kekentalan cat yang sesuai dengan standar maka kualitas
hasil pengecatan juga akan dapat dijaga.
Airless spraying

Sebuah alat penyemprot cat yang dilengkapi dengan
pompa dan sebuah spray gun. Di dalam airless spraying,
cat yang telah dipersiapkan dihisap oleh pompa yang ada
untuk disemprotkan keluar melalui ujung nozzle atau
spraying gun dengan sudut semprotan sekitar 75° untuk
tekanan 300 atm.
Dept micrometer

Alat ini berfungsi untuk mengukur ketebalan lapisan
film cat yang dihasilkan dari proses pengecatan yang
dilaksanakan. Sehingga dept micrometer juga berfungsi
sebagai wet thickness gauge dan dry thickness gauge
yang dapat dipakai mengukur ketebalan lapisan cat dalam
kondisi basah maupun kering.
Untuk menentukan besarnya kebutuhan material cat
yang digunakan untuk proses pengecatan dapat dihitung
dengan pendekatan standar dari JSQS.
Gambar 2. Abrasive blast machine

W=kxA
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Gambar 4. Airless spraying

Dimana:
W = Jumlah kebutuhan cat (Kg)
k = Koefisien pengecatan (Kg/m2/coat), biasanya
koefisien ini tercantum pada setiap jenis cat.
A = Luasan yang akan dicat (m2)

berpengaruh pada laju korosi dalam proses pengecatan,
terutama pada proses pengecatan yang dilakukan di
dalam tangki. Dengan adanya korosi tersebut maka
untuk mencapai hasil pengecatan yang maksimal
perlu dilakukan pencegahan korosi terlebih dahulu.
Kelembapan udara ini di dalam pelaksanaan pengecatan
di dalam tangki tergantung daripada suhu, temperatur di
ruang lingkup kerja tersebut. Dari hasil pengamatan yang
dilakukan di lapangan, akibat adanya tingkat kelembapan
udara yang tinggi selama proses pengecatan pada dinding
tangki adalah timbulnya jenis cacat cat blushing. Hal ini
dikarenakan kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan
titik embun (dew point) meningkat yang pada akhirnya
terjadi pengembunan pada material plat. Sehingga pada
waktu pelaksanakan pengecatan meskipun dalam kondisi
temperatur yang stabil proses pengembunan pada plat
tidak bisa keluar dari material plat karena tertahan oleh
lapisan cat. Dengan kondisi tersebut terjadilah cacat cat
yang nantinya akan menimbulkan bahaya korosi/karat.

Sedangkan untuk mengetahui besarnya luasan bagian
kapal yang akan dicat, bisa digunakan perhitungan yang
dikeluarkan oleh Hempel, yaitu:
A = [(2 × d) + B] × Lpp × P
Dimana:
d
= Sarat kapal (m)
B
= Lebar kapal (m)
Lpp = Panjang kapal (m)
P
= 0,9 untuk kapal tanker
0,85 untuk kapal carrier
0,7 s/d 0,75 untuk kapal kargo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui
bahwa kelembapan udara (humidity) yang tinggi sangat

Gambar 5. Dept micrometer

blushing

Gambar 6. Cacat permukaan lapisan cat akibat kelembapan yang
tinggi.

Permukaan tangki dapat mengalami tingkat
pengembunan yang paling tinggi, karena pada
permukaannya tidak berhubungan langsung dengan
sinar matahari. Sebaliknya pada bagian atas tangki
pengembunan terjadi dengan tahap yang sangat kecil,
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karena pada bagian ini berhubungan langsung dengan
sinar matahari. Sehingga pengembunan yang terjadi
pada waktu malam hari dapat menguap langsung dengan
bantuan sinar matahari. Akan tetapi pada bagian ini
terjadi temperatur yang tinggi akibat dari efek panas
matahari. Tetapi proses pengecatan dapat berlangsung
dengan syarat temperatur base metal tidak boleh lebih
32° C.
Kelembapan relatif yang terjadi adalah suatu
perbandingan jumlah uap air di dalam suatu jumlah
spesifik udara yang dibandingkan ke beberapa jumlah
yang sama. Udara dapat menjaga temperatur dan tekanan
yang sama sebab kelembapan relatif sangat tergantung
dari temperatur. Dari proses pengecatan yang dilakukan
pada kapal tanker Pertamina (6500 LTDW) dengan
menggunakan cat jenis Hempadur 15400 diperoleh data
tentang tingkat kelembapan udara hasil pengecatan,
adalah sebagai berikut:
Cargo tank

a. Surface preparation:
– Blast cleaning, Sa 2,5 ISO 8501-1:1988
– Intact cleaned shopcoat.
b. Pretreatment:
– Hempadur 15400;
Shade white, shade no 10000
Film thickness;
wet 200 (microns)
dry 90 (micrones)
Sreading rate theoretical; 5.3 (m2/Ltr)
Spray
Nozzle;
Nozzle orifice 0.21”
Nozzle pressure 200 bar.
– Hempadur 15400;
Shade light red, shade no 50900
Film thickness;
wet 200 (microns)
Dry 90 (micrones)
Sreading rate theoretical; 5.3 (m2/Ltr)
Spray
Nozzle;
Nozzle orifice 0.21”
Nozzle pressure 200 bar.
Hempadur 15400;
Shade white, shade no 10000
Film thickness;
wet 200 (microns)
Dry 90 (micrones)
Sreading rate theoretical; 5.3 (m2/Ltr)
Spray
Nozzle;
Nozzle orifice 0.21”
Nozzle pressure 200 bar.
– Total DFT; 270 (microns)
c. Recoating interval:
– Quality no 15400;
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DFT 90 (microns)
40° C;
Min 3 jam
Max 6 hari
30° C;
Min 5 jam
Max 11 hari
20° C;
Min 10 jam
Max 21 hari
10° C;
Min 25 jam
Max 53 hari.
d. Remarks:
– Hempadur 15400;
Shade no 10000
Volume solid 48%
Curing agent 95100
Mixing ratio Volume; 4: 1
Pot life 20° C, 2 jam
Dry to touch 20° C; 8 s/d 10 jam
Flash point 26° C
Thinner 08450
Aplication restrictions;
Min temperatur 10° C
Max RH 80%
– Hempadur 15400;
Shade no 50900
Volume solid 48%
Curing agent 95100
Mixing ratio Volume; 4: 1
Pot life 20° C, 2 jam
Dry to touch 20° C; 8 s/d 10 jam
Flash point 26° C
Thinner 08450
Aplication restrictions;
Min temperatur 10° C
Max RH 80%
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pengecatan
dengan menggunakan cat jenis Hempadur 15400, proses
pengecatan berlaku pada kondisi kelembapan 80%
dengan temperatur udara 26° C. Berdasarkan standar
Japan’s of Shipbuilding (JSQS), tingkat kelembapannya
masih diizinkan untuk pengecatan. Sebaliknya dengan
kondisi temperatur yang berbeda kemungkinan terjadi
kelembapan udaranya berubah pula. Hal ini menunjukkan
bahwa kelembapan akan berbanding terbalik dengan
temperatur udara. Berdasarkan Japan’s of Shipbuilding
suhu base metal tidak boleh melebihi 32° C. Karena
apabila diterapkan untuk pelaksanaan pengecatan akan
membuat hasil pengecatan yang kurang baik dan dapat
menimbulkan kebakaran. Dengan kelembapan yang
tinggi sebaiknya pengerjaan pengecatan tidak boleh
dilaksanakan. Kondisi pengecatan dengan kelembapan
yang sangat tinggi dapat dihindarkan dengan bantuan
humidifier machine. Dengan peralatan tersebut diharapkan
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proses pengecatan dapat berlangsung. Dengan kondisikondisi tersebut, maka pihak galangan dengan bekerja
sama dengan paint maker perlu melakukan tindakantindakan cepat dengan melakukan beberapa inspeksi dan
kontrol sebelum, selama dan sesudah proses pengecatan
selesai untuk mencapai hasil pengecatan yang maksimal.
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pemeriksaan secara menyeluruh terhadap hasil
pekerjaan (kebersihan cargo tank dan segala peralatan
kerja). Dengan memperhatikan ini semua diharapkan
dalam proses pengecatan di dalam tangki ruang muat
(cargo tank) akan mendapatkan hasil pengecatan yang
maksimal. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil pengecatan (cacat cat) dapat diminimalisasikan.

KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA

Pelaksanaan pekerjaan tank coating pada
kenyataannya tidak sesederhana pelaksanaan pengecatan
kapal secara umum, pelaksanaannya jauh lebih rumit,
karena untuk melaksanakan pekerjaan ini sangat
dibutuhkan adanya suatu sistem, metode kerja serta work
procedure yang baik dan tepat. Pada pelaksanaannya,
yang perlu diperhatikan adalah tingkat kelembapan di
dalam cargo tank. Dari hasil pengecatan (inspection and
record) di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, kelembapan
berpengaruh pada hasil pengecatan. Hal ini ditandai
dengan adanya cacat cat jenis blushing (inspection
and record). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya
dibutuhkan beberapa persyaratan, antara lain: kelembapan
udara untuk proses pengecatan pada cargo tank tidak
boleh melebihi 85% (JSQS), mempersiapkan peralatan
yang menunjang dan mampu mengendalikan kelembapan
udara (dehumidifier), pemilihan bahan cat yang sesuai
dengan jenis muatan kapal (epoxy paint), jumlah dan
ketebalan lapisan, dan memperhatikan persyaratan yang
tertera dalam spesifikasinya.
Pengecatan juga harus dengan suatu planning
yang baik agar menghasilkan kualitas yang maksimal,
meliputi: mempersiapkan segala kebutuhan yang
nantinya diperlukan di dalam tank coating (persiapan
peralatan dan persiapan permukaan); memperhatikan
kondisi temperatur, suhu dan kelembapan udara yang
memenuhi standar berdasarkan paint manufaktur maupun
berdasarkan standar-standar yang berlaku (JSQS);
mengawasi pelaksanaan tank coating serta memeriksa
kesempurnaan hasil yang telah dicapai; mengadakan
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Rancang Bangun Alat Kontrol Kelembapan dan Suhu Kumbung
Jamur Tiram Berbasis Fuzzy Logic
(Design of Fuzzy Logic Based Controllers for Humidity and Temperature of
Oyster Mushroom’s Growing Room)
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ABSTRAK

Kelembapan dan suhu bagi kelangsungan hidup jamur tiram sangatlah tinggi. Dibutuhkan kelembapan dan suhu yang tepat agar
jamur tiram tumbuh secara maksimal. Selama ini petani jamur tiram dalam upaya pengontrolan masih menggunakan cara manual
dan masih menggunakan feeling, jadi pertumbuhan jamur kurang maksimal. Dengan pengontrolan secara otomatis menggunakan
perangkat elektronik dengan mudah didapatkan besaran suhu dann kelembapan yang ideal untuk pertumbuhan jamur meskipun
kondisi suhu dan kelembapan disekitar lingkungan berubah-ubah. Alat kontrol yang dibuat menggunakan mikrokontroller ATMega
16 dan komputer sebagai interface. Adapun sensor suhu dan kelembapan yang digunakan adalah sensor SHT-11. Mikrokontroller
ATMega 16 membaca keluaran sensor suhu dan kelembapan apakah sesuai dengan suhu dan kelembapan yang diinginkan untuk
pertumbuhan jamur. Kalau belum sesuai maka mikrokontroller akan mengaktifkan lampu, kipas serta pompa spray secara otomatis
sampai suhu dan kelembapan yang diinginkan tercapai. Adapun metode sistem kendali yang digunakan adalah Fuzzy Logic.
Proses pengendalian dengan fuzzy logic ini dilakukan oleh komputer dan mikrokontroler. Output dari sensor suhu dan kelembapan
dijadikan sebagai rule base input dan hasil keputusan yang diambil akan digunakan untuk mengendalikan lampu, kipas dan pompa
spray agar suhu dan kelembapan kumbung jamur tetap berada pada kondisi ideal untuk pertumbuhan jamur.
Kata kunci: jamur tiram, mikrokontroller, fuzzy logic.
ABSTRACT

Humidity and temperature to the survival of oyster mushrooms is very high. It takes the proper humidity and temperature in
order to grow oyster mushrooms to the fullest. During this oyster mushroom farmers in an effort to control still using manual and
still use the feeling, so mold growth less than the maximum. With automatic control using electronic devices to easily obtain the
temperature scale dann ideal humidity for mold growth despite the temperature and humidity conditions surrounding environment
changes. Controls were made using ATMega microcontroller 16 and the computer as an interface. The temperature and humidity
sensor is a sensor used SHT-11. ATMega 16 microcontroller reads temperature and humidity sensor output is in accordance with
the desired temperature and humidity for mold growth. If it does not meet the microcontroller will activate the lights, fan and spray
pump automatically until the desired temperature and humidity is reached. The method of control system used is Fuzzy Logic.
Process control with fuzzy logic is done by computer and microcontroller. The output of the temperature and humidity sensors used
as input rule base and the decision taken will be used to control the lights, fan and pump spray for temperature and humidity oyster
mushrooms growing room remains in ideal conditions.
Keywords: oyster mushroom, microcontroller, fuzzy logic.

PENDAHULUAN

Permintaan pasar terhadap jamur tiram sangat
banyak. Jamur tiram disukai masyarakat untuk dijadikan
berbagai macam olahan masakan. Sering kali para
produsen jamur tiram sampai kehabisan stok. Hal ini
dikarenakan pembudidayaan jamur tiram yang tidak
gampang dan memerlukan waktu lama. Salah satu
kesulitan yang dihadapi adalah jamur tiram sangat
sensitif terhadap perubahan temperatur dan kelembapan
lingkungan. jamur tidak dapat berkembang dengan baik
apabila temperatur dan kelembapan lingkungannya tidak
sesuai. Perawatan jamur tiram yang sulit dan sensitif

menyebabkan masyarakat menganggap budi daya
jamur tiram merupakan hal yang menyusahkan. Dalam
mengontrol kelembapan jamur tiram sangat penting,
ketika pada waktu penyemprotan kondisi terlalu basah
dikhawatirkan jamur yang akan di panen akan terlalu
basah dan itu akan berpengaruh pada ketahanan jamur,
jamur yang terlalu basah akan cepat busuk. Kebanyakan
konsumen tidak mau membeli jamur tiram dalam kondisi
terlalu basah ataupun kering karena akan rugi untuk
menjualnya kembali. Bila jamur kelihatan terlalu kering
dianggap jamur tidak segar lagi. Selama ini pengontrolan
kelembapan dan suhu dilakukan secara manual yaitu
dengan mengontrol secara berkala pada thermometer

130

dan hygrometer. Apabila kelembapan kurang ideal maka
dilakukan penyemprotan hingga lingkungan yang ideal.
Dibutuhkan kesabaran dan keuletan untuk merawatnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengontrol suhu dan
kelembapan ruang pengembangbiakan tanaman jamur
tiram secara otomatis menggunakan logika Fuzzy.
Adapun sensor kelembapan dan sensor suhu yang
digunakan adalah SHT-11. Untuk mengolah output
dari sensor digunakan mikrokontroler ATMega16 yang
kemudian akan menginstruksikan untuk menggerakkan
kipas angin dan pompa seprai. Suhu dan kelembapan akan
di tampilkan oleh PC dan dengan metode logika fuzzy
pengontrolan akan lebih presisi, sehingga tanaman jamur
tiram akan tumbuh dengan baik dengan kelembapan dan
suhu yang stabil. Dan konsumen puas untuk membeli
produk jamur tiram dari petani jamur.
Dari penelitian ini diharapkan kesulitan-kesulitan
yang dihadapi didalam budi daya jamur tiram bisa
teratasi. Budi daya jamur tiram yang membutuhkan
suhu dan kelembapan tertentu mengharuskan budi daya
jamur tiram ini berada pada lokasi tertentu yang suhu dan
kelembapannya sesuai untuk pertumbuhan jamur tiram.
Kesulitan lain adalah kalau terjadi perubahan
kondisi cuaca yang ekstrim, dimana bisa mengakibatkan
terhambatnya pertumbuhan jamur tiram, bahkan
bisa mengakibatkan pula jamur tiram menjadi mati.
Dengan penelitian ini maka budi daya jamur tidak lagi
memerlukan lokasi tertentu dan juga tidak lagi tergantung
kondisi cuaca. Bahkan dengan adanya alat kontrol suhu
dan kelembapan ini maka suhu dan kelembapan ideal
untuk pertumbuhan jamur selalu bisa dipertahankan.
Kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada mempercepat
pertumbuhan jamur.

METODE PENELITIAN

Penggunaan Logika Fuzzy Untuk Kontrol

Untuk mengimplementasikan kontrol fuzzy diperlukan
langkah-langkah berikut ini. Pertama adalah fuzzyfikasi
dari sinyal-sinyal masukan dan keluaran sehingga
diperoleh fungsi keanggotaan masing-masing variabel.
Prosedur fuzzifikasi merupakan proses untuk mengubah
variabel non fuzzy (variabel numerik) menjadi variabel
fuzzy (variabel linguistik). Nilai error dan delta error yang
dikuantisasi sebelumnya diolah oleh kontroler logika
fuzzy, kemudian diubah terlebih dahulu ke dalam variabel
fuzzy. Melalui membership function (fungsi keanggotaan)
yang telah disusun, maka dari nilai error dan delta error
kuantisasi akan didapatkan derajat keanggotaan bagi
masing-masing nilai error dan delta error.
Pada unit fuzzifikasi ini terjadi proses transformasi,
yang dilakukan dengan cara pemetaan ruang masukan,
dari variabel masukan domain non-fuzzy (crisp) ke dalam
domain fuzzy, dengan bantuan faktor penskala (scaling
factor). Faktor penskala menggunakan metode heuristik,
diatur sedemikian rupa sehingga seluruh variabel

Jurnal Saintek, Vol. 9. No. 2 Desember 2012: 129–133

masukan terpetakan dalam semesta pembicaraan yang
dirancang. Perbedaan kecepatan (error) diskala dengan
gain G1, sedangkan perbedaan perubahan kecepatan
(delta error) diskala dengan gain G2. Setelah itu maka
dilakukan penyusunan beberapa aturan fuzzy yang
dikelompokkan kedalam suatu basis aturan, disebut basis
aturan fuzzy (fuzzy rule base). Rule base merupakan
dasar dari pengambilan keputusan atau inference process,
untuk mendapatkan aksi keluaran sinyal kontrol dari
suatu kondisi masukan yaitu error dan delta error, dengan
berdasarkan rule-rule yang telah ditetapkan. Proses
inferensi menghasilkan sinyal keluaran yang masih
dalam bentuk bilangan fuzzy, yaitu derajat keanggotaan
dari sinyal kontrol. Pendefinisian rule base tergantung
dari data yang telah disesuaikan dan dalam bentuk tabel.
Sebagai contoh rule base dengan 5 tingkat kuantisasi
untuk variabel input (error “E” dan delta error “dE”)
(Diah, 2009).

Tabel 1. Rule base untuk variabel input
E/dE
NB
NK
Z
PK
PB

NB
NB
NB
NB
NK
Z

NK
NB
NB
NK
Z
PK

Z
NB
NK
Z
PK
PB

PK
NK
Z
PK
PB
PB

PB
Z
PK
PB
PB
PB

Secara keseluruhan bentuk aturan fuzzy tabel 1 diatas
dapat dijabarkan sebagai berikut:
Aturan 1 : Jika E adalah NB dan dE adalah NB, maka Y
adalah NB
Aturan 2 : Jika E adalah NK dan dE adalah NK, maka Y
adalah NB
Aturan 3 : Jika E adalah Z dan dE adalah Z, maka Y
adalah Z
Aturan 4 : Jika E adalah PK dan dE adalah PK, maka Y
adalah PB
Aturan 5 : Jika E adalah PB dan dE adalah PB, maka Y
adalah PB
Aturan n : ........................................................................
dimana Y adalah keluaran (output)
Selanjutnya Defuzzifikasi merupakan kebalikan
dari proses transformasi sebuah himpunan fuzzy
kedalam himpunan tegas. Metode defuzzifikasi yang
umum digunakan adalah Centre of Gravity (COG)
defuzzification, didefinisikan:
R

y=

j

∑ c ∫ μÛ J (u )du
j=1

R

∑ ∫ μÛ J (u )du
j=1

dimana:
y
= nilai keluaran (output)
cj
= nilai tengah dari keluaran fungsi keanggotaan
ke-j
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µÛj(u) = keluaran fungsi keanggotaan (membership
function)
Ûj
= fuzzy set
R
= jumlah aturan (rule)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk sistem kontrol otomatis pada jamur ini,
digunakan beberapa rule yang kemungkinan besar akan
terjadi pada jamur yang akan dikendalikan. Dalam
pembuatan rule atau pernyataan ini, sebenarnya tidak
memiliki batasan dalam jumlahnya, semakin banyak rulerule yang dibuat semakin tepat

Perancangan Rangkaian

Fungsi Keanggotaan

Perancangan rangkaian alat kontrol kelembapan
dan suhu yang akan dibuat adalah sebagaimana gambar
dibawah ini.

Gambar di bawah ini merupakan fungsi kanggotaan
pada sensor suhu dan sensor kelembapan.

Gambar 2. Fungsi keanggotaan Sensor Suhu
Gambar 1. Blok Diagram Rangkaian
Fuzzifikasi

Pada kontrol sistem ini terdapat dua input masukan
yaitu dari sensor suhu dan sensor kelembapan yang akan
di fuzzifikasikan ke himpunan fuzzy dan menjadi fungsi
keanggotaan fuzzy.

Tabel 2. Rule putaran kipas, Pompa spray dan lampu

Gambar 3. Fungsi keanggotaan Sensor Kelembapan
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start

Inisialisasi
sensor

Pengambilan
data

A

Proses pengolah
data

fuzzy
Tidak

Tidak

Sp (set poin)
< Pv ( proses
variable )

Tidak

Sp (set poin)
= Pv ( proses
variable )

A

Y

Sp (set poin)
> Pv ( proses
variable )

A

Y

Kipas =cepat
Lampu =0
Sepray =1

Tabel 3. Hasil pemberian nilai set poin terhadap kontrol
lampu, pompa dan kipas

Y

Kipas=sedang
Lampu=0
spray =1

Kipas =cepat
Lampu =1
Sepray =0

End

Gambar 4. Flowchart sistem kontrol kelembapan dan suhu.
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Gambar 5. Diagram rangkaian ATMega sensor SHT-11
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Gambar 7. Tampilan program pada komputer
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Gambar 6. Diagram rangkaian driver
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Dari hasil pengujian dan analisa penerapan pengendali
logika fuzzy pada sistem kontrol kelembapan dan suhu
pada kumbung jamur tiram ini didapatkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
a. Pemberian nilai set point pada suhu dan kelembapan
yang sesuai untuk pertumbuhan jamur yaitu pada
suhu 26° C dan kelembapan 80% dapat dicapai dan
dipertahankan.
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b. Perubahan suhu dan kelembapan yang tidak sesuai
dengan set point akan direspon dengan cepat oleh
rangkaian pengendali dengan mengontrol lampu,
pompa dan kipas
c. Tingkat akurasi pembacaan suhu dan kelembapan
sangat presisi karena sensor yang digunakan sudah
dalam bentuk IC yang terintegrasi.
d. Semakin besar luas kumbung jamur yang digunakan
maka semakin banyak jumlah sensor yang digunakan
akar pembacaannya mewakili suhu dan kelembapan
sesungguhnya diruangkan tersebut.
e. Jumlah lampu, spray dan kipas juga disesuaikan
dengan luas ruang kumbung jamur agar dapat
mengkondisikan sesuai dengan suhu dan kelembapan
yang diinginkan.
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