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Abstrak
Mechanical bonding interface antara serat-matrik pada material komposit dapat
ditingkatkan dengan proses perlakuan permukaan serat. Penelitian ini bertujuan
mengetahui pengaruh perlakuan permukaan serat terhadap sifat-sifat mekanis material
komposit berpenguat serat melinjo-epoksi dan mengamati pengaruh perlakuan
permukaan serat terhadap perilaku patahan komposit serat melinjo (gnetum gnemon)
dengan matrik epoksi. Perlakuan serat melinjo bervariasi meliputi serat direbus air
dan larutan NaOH dengan perbandingan 5 wt % berat NaOH pada temperatur 1000 C
dengan variasi waktu masing-masing 1, 2 dan 3 jam dan serat tanpa perlakuan (green).
Serat yang mengalami perlakuan kemudian dicuci menggunakan air bersih hingga
pH 7 dan serat di keringkan mengacu ASTM D629 yaitu dioven pada temperatur 1100
C selama 2 jam untuk mengurangi kandungan air, selanjutnya serat di pintal/anyaman.
Matrik yang digunakan pada penelitian ini adalah resin epoksi dengan perbandingan
hardener 1:1 (wt/wt). Pembuatan komposit menggunakan metode Hand-Lay-Up cetak
tekan dengan Vf H” 30% . Spesimen uji tarik, impak dan bending dibuat mengacu
standar ASTM D638, ASTM D256 dan ASTM D790 dan untuk mengetahui sifat-sifat
mekanik dilakukan pengujian tarik, impak dan bending dan pengamatan petahan
komposit menggunakan SEM. Hasil penelitian menunjukkan : Pertama; Pengaruh
perlakuan permukaan serat dapat meningkatkan sifat-sifat mekanis. Peningkatan sifatsifat mekanis tertinggi diperoleh masing-masing ; kekuatan tarik tertinggi 79,025 MPa
atau 33% terdapat pada perebusan selama 3 jam, kekuatan impak 21,029 MPa atau
63% pada perebusan 3 jam dan kekuatan bending 78,371 MPa atau 40 % pada
perlakuan 5 % NaOH selama 3 jam. Kedua; Hasil pengamatan SEM pada penampang
patahan komposit yang mengalami perlakuan permukaan dan memperlihatkan terjadi
pull out yang diklasifikasikan jenis patah kombinasi yaitu serat mengalami fiber pull
out dan memiliki model perilaku patahan serat tunggal berbentuk brittle fractur
Kata kunci: perlakuan permukaan; sifat-sifat mekanis; epoxy resin; gnetum gnemon
PENDAHULUAN
Perubahan ke arah penggunaan bahan
alam yang berbasis ekonomi sebagai
konsekuensi dari Kyoto Protocol terhadap
perubahan iklim global (UN FCC 1997),
termasuk perubahan bahan baku untuk energi
dan industri kimia dari bahan petrokimia ke bahan
yang dapat diperbaharui. Hal ini menjadi
pertanda yang baik di mana industri menandai

bahwa konsep “eco-efficiency” menjadi sesuatu
yang penting dalam memberi konstribusi untuk
pengembangan yang berkelanjutan. Sebagai
sumber utama yang dapat diperbaharui, serat –
serat lignocellulosic yang berasal dari struktur
jaringan tumbuhan akan memainkan peranan
utama dalam pengembangan dengan adanya
kebijakan ini. Pemanfaatan serat alam baik dari
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segi teknis maupun sebagai produk pertanian
non-pangan telah dikembangkan sejak lama.
Misalnya sebagai serat cellulose dalam industri
tekstil dan bubuk kertas tetap menjadi komoditi
utama dalam industri produk non-pangan.
Pemasaran serat alam seperti flax, hemp, jute
dan sisal mengalami penurunan yang sangat
substansial semenjak dikembangkannya serat
sintetis setelah WO II dalam industri tekstil (FAO
statistics). Meskipun demikian, pemanfaatan
serat alam masih terjaga dan sejumlah
pemanfaatan baru dipersiapkan untuk serat
alam. Terlebih dengan adanya image “Green”
menempel pada serat alam, membuka jalan bagi
serat alam untuk inovasi dan pengembangan
produk dalam dekade terakhir ini, misalnya untuk
pengembangan komposit yang diperkuat serat
alam (fibre reinforced composites) dalam
industri Automotif, Konstruksi bangunan,
geotextiles dan produk pertanian.
Peningkatan pemilihan dan penggunaan
bio-komposit dalam rekayasa material sedikit
banyak disebabkan oleh issue dampak
mengenai lingkungan serta keberlanjutan dari
sumber serat. Komposit berpenguat serat alam
muncul sebagai alternatif menggantikan
komposit serat gelass didalam banyak
aplikasinya. Komposit serat alam seperti; serat
hemp-epoksi, flax-polypropylena (PP) dan serat
china reed-PP adalah material menarik terutama
sekali didalam aplikasi otomotif sebab lebih
ekonomis dan memiliki berat jenis yang rendah.
Komposit serat alam juga diklaim menawarkan
keuntungan lingkungan seperti; menurunkan
ketergantungan sumber material yang tidak
dapat diperbaharui, menurunkan emisi gas
buang dan gas greenhouse serta material yang
biodegradability (Joshi dkk, 2003).
Rekayasa komposit terus dicari dan
dikembangkan alternative lain pengganti serat
syntesis yakni material baru yang berbahan
dasar serat alam misalnya; pemanfaatan serat
kulit batang rami, hemp, jute, kenaf, flax dan lain
sebagainya, selain serat alam tersebut diatas,
serat kulit batang pohon melinjo (gnetum
gnemon) menjadi topik menarik untuk diteliti.
Mengapa dipilih serat kulit batang pohon
melinjo?. Pohon melinjo (gnetum gnemon)
RISET & TEKNOLOGI /02

memiliki serat pada kulit batang (Tomlinson,
2003). Penyebaran tumbuh pohon melinjo di
semenanjung Asia Tenggara meliputi;
Kepulauan Indonesia, Philipina, hingga ke
Melanesia. Serat kulit pohon melinjo telah
dimanfaatkan secara tradisional oleh
masyarakat misalnya; di pedalaman Malaysia
serat kulit batang melinjo dipintal menjadi benang
yang kuat, dapat dipakai untuk tali pancing, jala
dan lis kuda pedati (Sunanto, 1993), di
Sumbawa digunakan sebagai tali busur pana
tradisional dan di daerah pantai Papua Nugini
masyarakat setempat menggunakannya
sebagai tali pancing dan jaring ikan karena
ketahananya terhadap air laut (durable sea) yang
lebih dibanding serat pohon lainya (Manner dan
Elevitch, 2006)
Penggunaan resin epoksi (epoxy resin)
sebagai perekat/pengikat pada pembuatan
komposit terutama komposit hybrid matrik
syntesis dengan penguat serat selulosa telah
banyak dilakukan. Pilihan menggunakan resin
epoksi karena memiliki sifat-sifat antara lain :
memiliki kekuatan tinggi, ketahanan terhadap
degradasi lingkungan sehingga resin ini banyak
digunakan pada industri pesawat terbang.
Sebagai resin pelapis, epoksi juga memmiliki
sifat rekat yang baik dan tahan terhadap
degradasi air sehingga resin ini sangat ideal
digunakan sebagai bodi perahu atau kapal (Ray
dan Raut, 2005).
Material komposit sangat dipengaruhi oleh
ikatan interfacial antara matrik dan serat, ikatan
interfacial antara matrik dan serat dipengaruhi
oleh wettability matrik dan permukaan serat.
Oleh karenya, diperlukan perlakuan awal (pretreatment) pada permukaan serat agar
menghasilkan sifat mekanis dan kekuatan rekat
yang lebih baik mengingat serat alam berbasis
selulosa memiliki sifat hidrophilik yang
berlawanan dengan matrik polimer yang bersifat
hidrophobik (Wielage dkk, 2003). Sala satu
metode yang sering digunakan untuk
meningkatkan daerah interface antara seratmatrik terutama komposit berpenguat serat
selulose yakni menggunakan larutan alkali, mild
steam dan chitosan dan larutan pelarut lainya.
Perlakuan alkali, mild steam dan chitosan
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secara efektif menghilangkan beberapa
komponen (lignin, wax dan oils) dari permukaan
serat (Munawar dkk, 2008). Perlakuan alkali juga
dapat menghilangkan kotoran permukaan,
meningkatkan karaktesistik adhesi permukaan
serat, peningkatan tegangan permukaan,
wettability dan dengan cara demikian
meningkatkan ikatan bonding (Pothan dkk,
2008). Modifikasi penting dengan perlakuan
alkali adalah menggangu ikatan air didalam
jaringan struktur. Perlakuan ini juga
menghilangkan sejumlah lignin, wax dan minyak
meliputi permukaan luar dari sell dinding,
depolymerizes selulose dan membuka crystalin.
Penambahan sodium hydroxide (NaOH)
kedalam serat alam menaikkan ionisasi pada
kelompok hydroxyl ke alkoside (Li dkk, 2007).
Fokus penelitian ini adalah pembuatan
komposit menggunakan penguat serat kulit
batang melinjo yang telah mengalami perlakuan
permukaan dengan pengikat resin epoksi.
Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah
“Apakah perlakuan permukaan serat kulit batang
melinjo (Gnetum gnemon) memberi efek
kompatibilitas dengan resin epoxy sehingga
dapat meningkatkan sifat-sifat mekanis komposit
serat melinjo-resin epoksi. Dari permasalahan
diatas mendorong penulis melakukan penelitin
dengan tujuan mengetahui pengaruh perlakuan
permukaan serat terhadap sifat-sifat mekanis
material komposit berpenguat serat melinjoepoksi dan mengamati pengaruh perlakuan
permukaan serat terhadap perilaku patahan
komposit serat melinjo (gnetum gnemon)
dengan matrik epoksi. Diharapkan material
komposit yang dihasilkan mempunyai ketahanan
terhadap kondisi lingkungan dan sifat mekanik
yang baik. Untuk mengetahui sifat-sifat komposit
yang dihasilkan maka akan dilakukan pengujian
tarik, bending, impak dan pengamatan bentuk
patahan komposit dengan SEM.
Kekuatan Tarik Komposit
Material komposit terdiri dari serat dan
matrik. Volume antara keduanya sangat
mentukan kekuatan mekanis dari material
komposit, semakin besar volume serat yang
terkandung dalam komposit tesebut maka

kekuatan mekanis semakin besar ( Scwartz,
1984). Berdasarkan the Rule of Mixture (ROM),
kekuatan dan modulus tarik komposit
berpenguat serat kontinyu dapat dihitung dengan
persamaan :
(1)
(2)
Menurut Roe dan Ansel (1985) Fraksi volume
serat dapat dihitung menggunakan persamaan
berikut :
(3)
Jika masa serat dan matrik , serta density
serat dan matrik diketahui, maka fraksi volume
dan massa serat dapat dihitung dengan
persamaan :

(4)

(5)
atau fraksi massa serat pada persamaan 5 dapat
disederhanakan menjadi :
(6)
Kekuatan material komposit dengan
penguatan serat umumnya ditentukan oleh sifat
serat sehingga kekuatan serat penting diketahui
sebelum dikombinasikan dengan matrik untuk
memahami bagaimana perilaku produk akhir
komposit (Wang dkk, 2003). Kekuatan tarik serat
akan mampu memberikan informasi kekuatan
komposit secara keselutuhan ( John dan Naidu,
2004). Kekuatan tarik serat dan komposit dapat
dihitung dengan persamaan :
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(7)
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Regangan dapat dihitung dengan
persamaan :
(8)

Berdasarkan kurva hasil uji, modulus
elastisitas (E) dapat dihitung dengan persmaan
berikut :
(9)

Kekuatan Bending komposit
Kekuatan bending suatu material adalah
kekuatan material menahan beban tekan dari
luar. Nilai dari poisson rasio berpengaruh pada
bending test. Dari bending akan dihasilkan
distribusi linier tegangan langsung yang
bervariasi terhadap ketebalan dan regangan
peda permukaan yang lain (Matthew,1994).
Kondisi tersebut akan membuat kurva defleksi
pada titik pembebanan. Dengan menggunakan
standar ASTM D790-02 yaitu metode thee-point
bending. Tegangan bending pada material dapat
dihitung dengan persamaan :
(10)
Kekuatan Impak komposit
Ketangguhan suatu bahan adalah
kemampuan bahan dalam menerima beban
impact yang diukur dengan besarnya energi
yang diperlukan untuk mematahkan batang uji
dengan palu ayun. Untuk mengetahui nilai
ketangguhan suatu material harus dilakukan uji
impact, dengan menggunakan standar ASTM
D256-03. Besarnya tenaga untuk mematahkan
batang uji dapat dihitung dengan rumus :
a. Energi patah (energi serap)
(11)
b. Kekuatan impak
(12)
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METODOLOGI PENELITIAN
Bahan yang digunakan pada penelitian ini
terdiri dari serat kulit batang (bark fiber) pohon
melinjo (Gnetum gnemon) diperoleh dari hutan
di daerah Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Pengambilan serat dilakukan pada beberapa
pohon dengan umur rata-rata antara 10-15
tahun, serat diperoleh dengan cara mengupas
kulit bagian pangkal (50 cm dari tanah) sampai
tengah pohon, kemudian dikeringkan dan di
ekstrak menjadi serat. Serat yang telah di
ekstrak dibuat anyaman/ dipintal secara manual
dengan pengikat benang kapas. Bahan pengikat
dipilih polimer termoset resin epoksi merek
“EposchÖn” yang dipasarkan oleh PT. JUSTUS
KIMIARAYA.
Proses Perlakuan Serat
Pohon melinjo yang tumbuh subur dan
tersebar dihutan memiliki serat yang terdapat
pada kulit batangnya, namun potensi serat
tersebut masih mangandung lignin, picnin dan
kandungan unsur lainya sehingga memerlukan
proses perlakuan awal (pre-treatment). Proses
tersebut dimaksudkan dapat membersihkan
permukaan serat sehingga mendukung hasil
akhir yang inginkan. Variabel-variabel perlakuan
yang divariasikan pada penelitian ini yaitu ; Serat
direndam selama 12 jam kemudian dicuci
disebut serat (green), Perlakuan perebusan
media air pada temperatur 100 0 C dengan
variasi waktu selama 1, 2 , dan 3 jam dan
Perlakuan direbus dengan air-NaOH dengan
perbandingan 5% NaOH pada temperatur 1000
C selama 1, 2, dan 3 jam. Serat yang mengalami
perlakuan kemudian dicuci menggunakan air
bersih hingga pH 7 dan diangin-anginkan secara
alami. Selanjutnya serat di keringkan mengacu
ASTM D629 yaitu dioven pada temperatur 1100
C selama 2 jam untuk mengurangi kandungan
air.
Proses Pembuatan Komposit
Pembuatan komposit menggunakan Serat
yang telah mengalami proses perlakuan awal
dan berbentuk pintalan/anyaman yang dibuat
secara manual. Matrik yang digunakan adalah
resin epoksi (epoxy resin) dengan perbandinagn
resin epoksi dan epoksi hardener 1:1 (wt/wt).
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Cetakan yang digunakan berupa cetakan besi
berukuran 20cm x 20cm x 6 dilengkapi pembatas
ketebalan. Pembuatan komposit terdiri dari dua
lamina pada arah sejajar 0 0 dengan
menggunakan metode hand-Lay-Up (epoksiserat-epoksi-serat-epoksi) dan ditekan dengan
pemberat seberat 3,9 x 10-3 MPa. Selanjutnya,
dibiarkan mengeras pada temperatur ruang
selama 8 jam. Semua proses pembuatan
komposit dilakukan dengan metode dan
peralatan yang sama pada masing-masing
perlakuan serat. Komposit yang dihasilkan dibuat
spesimen uji sifat-sifat mekanis antara lain:
untuk uji tarik mengacu standar ASTM D638-03,
impak ASTM D256-03 dan bending ASTM D 79003. Selanjutnya uji tarik komposit dilakukan
menggunakan mesin “SERVO PULSER,
Simadzu EFH-EB20-40L dengan load cell 500
kg dan kecepatan penarikan 10 mm/menit,
pengujian bending menggunakan mesin bending
dengan load cell sebesar 500 kg, kecepatan
pembebanan 10 mm/menit dan pengujian impak
menggunakan alat uji impak charpy dengan
beban 1 kg, panjang ayunan 83 cm. Semua
Pengujian dilakukan di laboratorium material
Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penampang Serat Tunggal dan Patahan
Komposit
Hasil pengamatan SEM pada permukaan
serat tanpa perlakuan, perlakuan perebusan
media air 3 jam dan perlakuan media larutan 5
% NaOH 3 jam ditunjukkan pada Gambar 3a-c
di bawah ini. Gambar 3a memperlihatkan hasil
pengamatan SEM Permukaan serat yang tidak
mengalami perlakuan/green, serat masih
memiliki kotoran menempel pada permukaan
yang diyakini adalah lignin, pectin dan wax,
sedangkan serat yang mengalami perlakuan
perebusan 3 jam menghasilkan kontur
permukaan lebih bersih dibandingkan tanpa
perlakuan, hasil pengamatan permukaan
ditunjukkan pada Gambar 3b dan serat yang
mengalami perlakuan NaOH 3 jam
memperlihatkan kontur permukaan yang lebih

bersih daripada tanpa perlakuan dan perebusan
(Gambar 1c).

Gambar 1 : Hasil pengamatan SEM permukkaan
serat (a) serat tanpa Perlakuan,
(b) serat perlakuan perebusan 3 jam
dan (c) serat perlakuan NaOH 3 jam

Pengamatan SEM pengaruh perlakuan
permukaan terhadap bentuk patahan komposit
uji impak dengan perlakuan permukaan, tanpa
perlakuan dan pengaruh perendaman komposit
selama 3 minggu ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2a memperlihatkan bentuk patahan
komposit tanpa perlakuan permukaan serat
menunjukkan tercabutnya serat dari resin epoksi
atau terjadi pull-out pada sebagian serat, patahan
serat tunggal menunjukkan patah getas (brittle),
pada patahan komposit dengan perlakuan
permukaan serat NaOH 3 jam memperlihatkan
sebagian serat mengalami pull-out, namun
panjang serat yang mengalami pull-out relatif
lebih pendek dan sebagian memperlihatkan
ikatan yang kompatibel (Gambar 2b), sedangkan
hasil pengamatan patahan komposit dengan
perlakuan perebusan serat selama 3 jam
diperlhatkan pada Gambar 2c, hasilnya
menunjukkan sedikit terjadi pull-out serat dan
sebagian besar serat-epoksi memperlihatkan
ikatan yang kompatibel.
Perilaku petahan komposit yang sama
diperoleh oleh Ray dan Rout (2005) model
patahan tensile fracture komposit jute-polyester
dengan fraksi volume 0,15 wt % memperlihatkan
patah getas (brittle). Morfologi serat alam yang
mengalami perlakuan kimia dan perebusan
secara efektif menghilangkan beberapa
komponen (lignin, wax dan oils) dari permukaan
serat sehingga permukaan menjadi bersih
dengan demikian dapat meningkatkan ikatan
interfacial antara serat dan matrik. Peningkatan
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interfacial juga merupakan kombinasi optimum
pada peningkatan kekuatan serat dan perbaikan
rekat/ikatan antar-muka. Peningkatan kekuatan
serat berbanding lurus dengan menurunya

densitas serat dan perpanjangan waktu
perlakuan serat didalam larutan alkali dan
perebusan (1-3 jam) juga diyakini membungkus
rantai-rantai selulose serta reorientasi molekul.

Fiber
Pull out

A

B

C

Gambar 2 : Hasil pengamatan SEM Pengaruh perlakuan permukkaan serat terhadap patahan
komposit. (a) Tanpa perlakuan (green), (b) perlakuan NaOH 3 jam, (c) perebusan 3
jam
Permukaan serat alam juga diyakini
memiliki ikatan mekanis yaitu terjadi proses
ikatan interlocking antara matrik dan serat yang
memiliki topologi yang tidak teratur (irregular).
Ketidakaturan permukaan serat akan
menghasilkan kemampuan rekat serat-matrik
yang disebut perilaku lock and key, selain itu
pada daerah interface antara serat dan matrik
juga memiliki interaksi antara molekul-molekul
matrik polimer yang membentuk rantai-rantai
molekul yang bersifat mampu saling tukar terjadi
ditingkat atom. Ikatan ini terjadi bila polimer
berada pada temperatur diatas temperatur
transisi gelas dan kompatibel.
Pengujian Tarik Matrik
Pengujian tarik matrik dimaksudkan untuk
mengetahui sifat mekanis material sebelum
digunakan sebagai pengikat serat pada
pembuatan komposit. Matrik harus dapat
mentransmisikan beban ke serat dengan
merubah bentuk atau deformasi, harus dapat
membungkus (encapsulate) serat tanpa terjadi
shrinkage yang dapat menyebabkan regangan
internal dari fiber dengan indikatornya
mempunyai wetability, kompatibilitas dan
bonding yang baik serta juga mempunyai
elongation break lebih tinggi dibandingkan
dengan serat. Hasil pengujian tarik matrik epoksi
resin ditujukkan pada tabel 1berikut :
RISET & TEKNOLOGI /06

Tabel 1. Sifat mekanis resin epoksi
Jenis matrik
Resin Epoksi

Tegangan tarik

Regangan

(Mpa)

(MPa)
2,8 % ± 0,
1%

42,02 ± 4,8

Young’s
Modulus
(Gpa)
1,8 ± 0,25

Kekuatan Tarik Komposit
Pengaruh perlakuan permukaan serat
terhadap tegangan tarik maksimum komposit
untuk perlakuan perebusan dengan air dan
media larutan 5% NaOH dengan variasi waktu
masing-masing 1, 2 dan 3 jam serta
dibandingkan dengan tegangan tarik maksimum
komposit berpenguat serat green ditunjukkan
pada Gambar 3.

Gambar 3 : Grafik hubungan tegangan tarik terhadap
perlakuan permukaan serat
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Grafik hubungan tegangan tarik maksimm
terhadap perlakuan permukaan serat
menunjukan semakin bertambahnya waktu
perlakunan bertambah pula tegangan tarik
maksimum. Pada komposit berpenguat serat
yang mengalami perlakuan NaOH selama 3 jam
menunjukkan kekuatan tarik tertinggi 75,793
MPa, tegangan tarik maksimum terendah
diperoleh pada komposit perlakuan NaOH 1 jam
dengan nilai 67,215 MPa sedangkan pada
perlakuan NaOH 2 jam memperoleh nilai 70,596
MPa. Tegangan tarik maksimum komposit
berpenguat serat dengan perlakuan perebusan
tertinggi diperoleh pada perebusan 3 jam dengan
nilai 79,025 MPa, tegangan tarik maksimum
terendah diperoleh pada perlakuan perebusan
1 jam dengan nilai 63,245 MPa sedangkan pada
komposit dengan perlakuan perebusan serat 2
jam memperoleh nilai 74,462 MPa. Komposit
berpenguat serat tanpa perlakuan (green)
memperoleh nilai 59,126 Mpa.
Kekuatan Bending Komposit
Grafik Pengaruh perlakuan permukaan
serat terhadap kekuatan bending komposit untuk
perlakuan perebusan dengan air dan larutan 5
% NaOH dengan variasi waktu masing-masing
1, 2 dan 3 jam serta dibandingkan dengan
kekuatan bending komposit berpenguat serat
green ditunjukkan pada Gambar 4. Kekuatan
bending meningkat seiring dengan
bertambahnya waktu perlakuan serat. Komposit
berpenguat serat yang mengalami perlakuan
larutan NaOH 3 jam memiliki kekuatan bending
tertinggi dengan nilai 78,371 MPa, perlakuan
larutan NaOH 1 jam memiliki kekuatan bending
terendah dengan nilai 68,424 MPa sedangkan
perlakuan NaOH 2 jam memperoleh kekuatan
bending dengan nilai 70,182 MPa. Kekuatan
bending komposit berpenguat serat yang
mengalami perlakuan perebusan menunjukan
nilai tertinggi pada perlakuan perebusan 3 jam
dengan nilai 76,926 MPa, nilai kekuatan bending
terendah terjadi pada perlakuan perebusan serat
1 jam dengan nilai 63,070 MPa sedangkan
komposit berpenguat serat perlakuan perebusan
2 jam memperoleh 74,026 Mpa.

Gambar 4 :Grafik hubungan kekuatan bending
terhadap perlakuan permukaan serat

Perbandingan kekuatan bending kompsit
berpenguat serat yang mengalami perlakuan
larutan NaOH dan perebusan dengan variasi
masing-masing perlakuan selama 1, 2 dan 3 jam,
dan dibandingkan dengan komposit berpenguat
serat tanpa perlakuan menunjukkan nilai yang
bervariasai, kekuatan bending tertinggi dperoleh
pada perlakuan NaOH 3 jam dan nilai kekuatan
bending komposit dengan perlakuan permukaan
serat menunjukan nilai tertinggi dibandingkan
dengan tanpa perlakuan.
Kekuatan Impak Komposit
Hasil pengujian pengaruh perlakuan
permukaan serat terhadap kekuatan impak untuk
perlakuan serat dengan larutan 5 % NaOH dan
perebusan dengan variasi waktu masing-masing
antara 1, 2 dan 3 jam dan dibandingkan dengan
komposit berpenguat serat tanpa perlakuan
ditunjukkan pada Gambar 5.
Grafik hubungan kekuatan impak terhadap
perlakuan serat memperlihatkan berbanding
lurus antara waktu perlakuan dengan kekuatan
impak atau dapat dikatakan semakin lama waktu
perlakuan serat kekuatan impak meningkat.
Komposit berpenguat serat tanpa perlakuan
memiliki kekuatan impak terendah dengan nilai
12,888 KJ/m2. Hasil pengujian impak komposit
dengan perlakuan larutan NaOH menunjukkan
kekuatan impak tertinggi diperoleh pada
perlakuan larutan NaOH 3 jam dengan nilai
18,348 KJ/m2, kekuatan impak terendah terdapat
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pada perlakuan larutan NaOH 1 jam dengan nilai
15,140 KJ/m2 sedangkan pada perlakuan larutan
NaOH 2 jam memperoleh nilai 16,068 KJ/m2.
Komposit berpenguat serat mengalami
perlakuan perebusan menunjukkan nilai tertinggi
diperoleh pada perebusan 3 jam dengan nilai
21,039 KJ/m 2, komposit dengan perebusan
serat 1 jam memiliki kekuatan impak terendah
dengan nilai 18.728 KJ/m2 sedangkan komposit
dengan perebusan serat 2 jam memperoleh nilai
19,246 KJ/m2.

Gambar 5 : Grafik hubungan kekuatan impak terhadap
perlakuan permukaan serat

Perbandingan kekuatan impak kompsit
berpenguat serat yang mengalami perlakuan
larutan NaOH dan perebusan dengan variasi
masing-masing perlakuan selama 1, 2 dan 3 jam
dan dibandingkan dengan komposit berpenguat
serat tanpa perlakuan menunjukkan kakuatan
impak komposit berpenguat serat dengan
perlakuan perebusan memiliki nilai tertinggi
dibandinkan perlakuan NaOH dan green serta
komposit berpenguat serat perlakuan NaOH
memiliki kekuatan impak lebih tinggi
dibandingkan tanpa perlakuan.
Pembahasan pengaruh perlakuan permukaan
serat terhadap sifat-sifat mekanis komposit
Penggunaan serat kulit batang melinjo
(green) sebagai penguat pada komposit dengan
pengikat resin epoksi pada penelitian ini memberi
penguatan pada komposit atau dapat
meningkatkan tegangan tarik maksimum
sebesar 59,126 MPa atau 40,711 %
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dibandingkan tegangan tarik maksimum resin
epoksi yang nilainya 42,019 MPa. Perlakuan
permukaan serat dengan media perebusan air
dan larutan 5% NaOH dapat meningkatkan sifatsifat mekanis komposit dibandingkan dengan
komposit tanpa perlakuan serat. Tegangan tarik
maksimum tertinggi diperoleh pada komposit
berpenguat serat perlakuan perebusan 3 jam
sebesar 79,025 MPa atau 33,65% terhadap
komposit berpenguat serat green dan
peningkatan 88,067 % terhadap tegangan tarik
maksimum resin epoks.
Peningkatan sifat-sifat mekanis pada
komposit berpenguat serat yang mengalami
perlakuan permukaan menunjukkan fakta bahwa
terjadi perbaikan karakteristik perekatan
(adhesion) permukaan serat oleh perbaikan
cacat alami dan topografi permukaan serat
menjadi kasar. Selain itu pengaruh pelakuan
kimia dan perebusan pada serat juga dapat
membersihkan dan mengubah topografi
permukaan serat, meningkatkan kekerasan
permukaan serat sehingga dapat meningkatkan
daya ikat interfacial antara serat melinjo (gnetum
gnemon) dengan matriks/resin epoksi.
Perubahan topografi permukaan serat yang
kasar tersebut akan menghasilkan mechanical
interlocking yang lebih baik dengan matrik.
Perilaku peningkatan sifat mekanis akibat
perlakuan permukaan juga diperoleh Diharjo
Perlakuan 5% NaOH merupakan perlakuan
yang efektif untuk meningkatkan kekuatan
komposit. Pada komposit diperkuat serat tanpa
perlakuan, maka ikatan (mechanical bonding)
antara serat dan polyester menjadi tidak
sempurna karena terhalang oleh adanya lapisan
lilin dipermukaan serat.
Hasil uji SEM memperlihatkan permukaan
serat tunggal tanpa perlakuan permukan masih
terdapat kotoran pada permukan yang diyakini
dapat menurunkan ikatan interface antara serat
melinjo dengan matrik epoksi, hal berbeda pada
serat dengan perlakuan permukaan serat
menunjukkan permukaan menjadi bersih.
Patahan komposit dari hasil uji SEM
memperlihatkan permukaan patahan komposit
dengan perlakuan serat mengalami pull out lebih
sedikit dibandingkan tanpa perlakuan serat.
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KESIMPULAN
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Perlakuan permukaan serat dengan media
perebusan air dan larutan 5% NaOH dapat
meningkatkan sifat-sifat mekanis komposit
dibandingkan dengan komposit tanpa
perlakuan serat.
2. Tegangan tarik maksimum tertinggi diperoleh
pada komposit berpenguat serat perlakuan
perebusan 3 jam sebesar 79,025 MPa atau
33,65% terhadap komposit berpenguat serat
green dan peningkatan 88,067 % terhadap
tegangan tarik maksimum resin epoksi.
3. Komposit berpenguat serat perlakuan
perebusan 3 jam memiliki kekuatan impak
tertinggi sebesar 21,029 MPa atau 63,246 %
dibandingkan dengan komposit tanpa
perlakuan serat.
4. Nilai kekuatan bending tertinggi diperoleh
pada komposit berpenguat serat perlakuan
media larutan NaOH 3 jam sebesar 78,371
MPa atau 40,155 % dibandingkan dengan
komposit tanpa perlakuan serat sebesar
55,917 MPa.
5. Komposit berpenguat serat dengan
perlakuan perebusan media air 3 jam
mempelihatkan sedikit terjadi fiber pull out
dibandingkan komposit berpenguat serat
dengan perlakuan media larutan NaOH 3
jam, kompsit tanpa perlakuan serat dan
komposit yang mengalami perlakuan
perendaman media air laut 3 minggu.
NOTASI
E
: modulus elastisitas(Gpa)
Ef, Em : modulus elastisitas serat dan
matrik(Gpa)
MC, Mf : massa komposit dan serat, kg
qM
: density matrik(gr/cm3)
vf, wf
: fraksi volume dan berat serat(%)
VC
: volume komposit (mm3)
Wf, WM : Massa serat dan matrik (gr/cm3)
Äó
: selisih tegangan tarik di daerah elastis
(MPa),
Å
: regangan
Äå
: selisih regangan di daerah elastis
Áf, ÁM : densitas serat dan matrik (gr/cm3)

ó
Ãf
óm
W
G
R
b
a
a
h
b
Ãf
F
L
b
h

: kekuatan tarik (MPa)
: kekuatan tarik serat (MPa)
: kekuatan tarik matrik (MPa)
: energi patah (J)
: berat pendulum (N)
: jarak pendulum ke pusat rotasi (m)
: sudut pendulum setelah menabrak
benda uji (o)
: sudut pendulum tanpa benda uji (o)
: kekuatan impak (J/mm2)
: tebal spesimen (mm)
: lebar spesimen (mm)
: kekuatan bending (MPa)
: beban (N)
: panjang benda uji (mm)
: lebar benda uji (mm)
: tebal benda uji (mm)
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PENGURANGAN PROPORSI CEMENT
DENGAN PENAMBAHAN RENOLITH SOIL CEMENT
Priyo Suroso
Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda
Abstrak
Bahan alam yang berkualitas untuk lapis pondasi di Samarinda dan sekitarnya
harus didatangkan dari luar. Kebutuhan yang makin meningkat dan makin terbatasnya
persediaan, khususnya bagi Kota Samarinda maka bahan lokal (tanah) yang
distabilisasi dengan semen (Soil-cement) dapat menjadi solusi untuk pengganti bahan
alam yang didatangkan dari luar. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dalam
pelaksanaan soil cement perlu adanya usaha untuk mengurangi jumlah semen agar
biaya dapat dikurangi, maka lapisan soil cement perlu ditambah suatu bahan yang
dapat memberikan tambahan kekuatan daya dukungnya. Penelitian ini akan diterapkan
pemakaian bahan tambah untuk soil cement yaitu renolith. Pengujian dilakukan di
Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda.
Material tanah diambil dari daerah Rapak Dalam Samarinda. Cara pengujian
pemadatan dengan modified compaction test sebagai dasar uji CBR laboratorium.
Urutan pengujian dilakukan dalam 3 tahap yaitu : tahap pertama pencampuran tanah
dengan semen (6%; 8% dan 10%), kemudian tahap kedua pengujian pada prosentase
semen optimum + renolith 5% dan tahap ketiga dilakukan pengurangan jumlah semen
1% pada soil cement dengan renolith tetap 5%. Klasifikasi tanah yang diuji dengan
sistem AASHTO masuk kedalam golongan tanah A-4 dengan butiran tanah yang lolos
>35%. CBR rendaman diperoleh nilai CBR yang lebih tinggi pada penambahan renolith
5%. Nilai CBR 120% yang disyaratkan mampu dicapai untuk campuran soil cement
9%, sedangkan setelah penambahan renolith 5% terhadap campuran soil cement maka
CBR yang disyaratkan mampu dicapai pada semen 8% dengan nilai CBR 138%. Nilai
kuat tekan bebas mengalami kenaikan dan nilai swelling (pengembangan) serta nilai
penurunan konsolidasi tanah tersebut mengalami. Penurunan akibat adanya
penambahan renolith pada campuran soil cement.
Kata kunci : Soil Cement, Renolith, CBR, kuat tekan bebas, konsolidasi.

PENDAHULUAN
Konstruksi jalan secara umum terdiri dari
subgrade, subbase, base dan surface. Subbase
dan base yaitu lapis pondasi pada perkerasan,
biasanya digunakan bahan alam yaitu kerikil dan
batu pecah. Sedangkan subgrade yaitu tanah
dasar yang merupakan tanah biasa. Bahan alam
yang berkualitas untuk lapis pondasi di
Samarinda dan sekitarnya harus didatangkan
dari luar. Kebutuhan yang makin meningkat dan
makin terbatasnya persediaan, khususnya bagi
Kota Samarinda maka tanah yang

distabilisasikan seperti tanah semen (soil
cement) menjadi solusi. Sebagai pengganti
bahan alam yang didatangkan dari luar dan
sebagai bahan konstruksi yang langsung
tersedia, tanah bisa menjadi material yang
ekonomis.
Untuk mendapatkan hasil yang baik,
lapisan soil cement perlu ditambah suatu bahan
yang dapat memberikan tambahan kekuatan
daya dukungnya. Salah satu bahan tambah
untuk soil cement yaitu renolith. Renolith
merupakan bahan kimia yang bekerja dengan
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semen (PC). Renolith berbentuk cairan kimia
berwarna putih susu yang netral, tidak beracun
yang mampu bersenyawa dengan air. Renolith
terlihat seperti karet yang memiliki kemampuan
untuk tetap melekat satu sama lain sehingga
memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi. Renolith
membantu tanah untuk tidak kekurangan
kandungan airnya dan mencegah tanah untuk
mengembang ataupun menyusut sehingga
lapisan tidak retak.
Dalam pelaksanaan soil cement perlu
adanya usaha untuk mengurangi jumlah semen
agar biaya dapat dikurangi. Dengan adanya
tambahan daya dukung dari renolith, maka
stabilisasi tanah dengan semen (soil cement)
sebagai lapis pondasi perkerasan jalan ditambah
dengan renolith diharapkan akan meningkatkan
daya dukungnya yang ditinjau dari tingkat
kepadatan, nilai CBR (California Bearing Ratio)
rendaman, nilai konsolidasi dan kuat tekan
bebas serta mengurangi jumlah semen.

tersebut yang selanjutnya akan diberi tambahan
renolith 5% dari berat semen dengan
perhitungannya yaitu :
Wi

= % renolith x Wc ……............……..(2)

Wi = berat renolith; Wc = berat semen.
Proses pembuatan soil cement
didasarkan kadar air optimum dan berat volume
maksimum. Setelah selesai penumbukan
masing-masing penambahan semen dilakukan
masa pemeraman 3 hari dan masa perendaman
4 hari. Untuk kuat tekan bebas hanya dilakukan
pemeraman 3 hari tanpa perendaman.
Kemudian untuk pengujian konsolidasi
dilaksanakan selama 6 hari. Masing-masing
variasi campuran soil cement dibuat benda uji 2
buah dan hasilnya dirata-ratakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilakukan di laboratorium
mekanika tanah Politeknik Negeri Samarinda.
Tanah yang diperguna-kan diambil dari daerah
Rapak Dalam Samarinda, semen type I dan
Renolith dipasaran Samarinda. Langkah awal
penelitian menentukan Klasifikasi tanah dengan
cara USCS untuk mengetahui jenisnya. Langkah
selanjutnya tanah dicampur dengan semen 6%,
8%, dan 10% dihitung terhadap berat kering
tanah, perhitungannya yaitu :
Wc = % semen x Ws …………...........…….(1)
Wc = berat semen; Ws = berat kering tanah.
Tatacara pengujian kepadatan menurut SNI
03 1743-1989, uji ini diperoleh kadar air optimum
dan kepadat- an kering maksimum. Pengujian
CBR Laboratorium dilakukan berdasarkan kadar
air optimum masing-masing campuran semen.
Tatacara pengujian CBR laboratorium menurut
SNI 03 1744-1989 dengan jumlah tumbukan 65
kali. Nilai yang akan dicapai untuk CBR e” 120%
(HPJI, 2004), kemudian nilai ini sebagai dasar
untuk mengurangi jumlah semen dari nilai
RISET & TEKNOLOGI /12

Klasifikasi Tanah
Sifat fisik dan sifat keteknikan tanah, lebih
ditentukan oleh jenis dari klasifikasi tanah itu
sendiri. Pengklasifikasian tanah dimaksudkan
untuk mempermudah pengelompokkan
berbagai jenis tanah ke dalam kelompok tanah
yang sesuai dengan sifat teknik dan
karakteristiknya. Pada penelitian ini sistem
klasifikasi tanah yang digunakan adalah sistem
AASHTO. Sistem ini pada umumnya dipakai oleh
departemen jalan raya di semua negara bagian
di Amerika Serikat. Sistem ini didasarkan pada
kriteria berikut ini (Das, BM., 1998):
a.ukuran butir dibagi menjadi kerikil, pasir, lanau,
dan lempung.
Kerikil : Bagian tanah yang lolos ayakan
dengan diameter 75 mm dan tertahan pada
ayakan diameter 2 mm.
Pasir : Bagian tanah yang lolos ayakan dengan
diameter 2 mm dan tertahan pada ayakan
diameter 0,075 mm.
Lanau & Lempung : Bagian tanah yang lolos
ayakan dengan diameter 0,075 mm.
b.plastisitas, nama berlanau dipakai apabila
bagian –bagian yang halus dari tanah
mempunyai indeks plastisitas (IP) sebesar 10
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atau kurang. Nama berlempung dipakai
bilamana bagian-bagian yang halus dari tanah
memiliki indeks plastis sebesar 11 atau lebih.
Untuk mengevaluasi mutu (kualitas) dari
suatu tanah sebagai subgrade jalan raya,
digunakan suatu angka indeks kelompok (Group
index = GI ).
GI = (F-35) - [0,20+0,005(LL-40)] + 0,01(F15)(PI-10)
F = persentase butiran yang lolos saringan No.
200
LL = Batas cair, PI = indeks plastisitas
Hasil pengujian contoh tanah untuk soil cement
berdasarkan pada tabel klasifikasi tanah
AASHTO dan propertis tanah tersebut diperoleh
prosentase lolos saringan nomor 200 > 35 %,
secara umum tanah masuk kelompok lanaulempung dengan nilai batas cair (LL) yaitu 40
%, dan harga indeks plastisitas (PI) yaitu 9,09%,
maka tanah termasuk golongan A-4. Dimana nilai
PI yaitu maks.10% dan batas cair maks. 40%,
dengan persentase lolos ayakan No.200 yaitu
min.36%. Nilai indeks kelompok yaitu 2.
Pemadatan
Nilai pemadatan soil cement di laboratorium
sebelum dan sesudah penambahan renolith
dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik hubungan antara berat isi kering tanah
(gr/cm3) dan kadar semen pada soil cement
dan pada soil cement+renolith 5%

Gambar 1 Berat isi kering tanah meningkat
seiring dengan peningkatan kadar semen.
Peningkatan juga terjadi pada campuran soil
cement ditambah dengan renolith. Berat isi
kering maksimum pada soil cement + renolih
5% lebih tinggi dibanding dengan soil cement
saja. Untuk nilai kadar air optimum mengalami
penurunan seiring bertambahnya berat isi kering
tanah. Hal ini membuktikan bahwa seiring
bertambahnya berat isi kering tanah diikuti oleh
menurunnya nilai kadar air optimumnya
(Bowles, JE., 1991).
Hal ini dikarenakan bahwa penambahan
bahan stabilisasi (semen) yang mempunyai
butiran halus akan mengisi pori-pori tanah,
sehingga berat butir tanah semakin besar dan
dengan meresapnya renolith ke butir-butir tanah
akan menambah berat butir tanah tersebut
sehingga terjadi peningkatan berat isi kering
tanah pada campuran soil cement + renolith 5%.
California Bearing Ratio (CBR)
CBR merupakan ukuran daya dukung
tanah yang dipadatkan dengan daya pemadatan
tertentu dan kadar air tertentu dibandingkan
dengan beban standard pada batu pecah. Hasil
pengujian nilai CBR e” 120% adalah pada
penambahan semen 10% sebesar 132%.
Gambar 2 menunjukkan penambahan semen
meningkatkan nilai CBR. Hal ini menunjukkan
bahwa jumlah semen makin besar maka tingkat
kekerasannya makin jauh lebih besar sesuai sifat
semen yang akan mengalami pengerasan bila
terhidrasi. Hasil pengujian nilai CBR e” 120%
pada campuran soil cement + renolith 5%
mampu dicapai pada penambahan semen 8%
sebesar 138%.
Pada saat pengujian CBR rendaman
rembesan air ke dalam sampel air tersebut akan
ditahan oleh renolith yang membentuk
semacam pelindung yang menahan air untuk
dapat meresap ke seluruh sampel. Sehingga
tidak terjadi penyerapan air ke sampel yang
mengakibatkan penurunan terhadap daya
dukung tanah tersebut.
Nilai CBR rendaman mengalami
peningkatan yang cukup signifikan bahkan
dengan ditambahkannya renolith mampu
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memberi tambahan terhadap daya dukungnya.
Nilai swelling (pengembangan) mengalami
penurunan seiring dengan penambahan semen.
Nilai swelling pada penambahan semen 8%
sebesar 0,5% sedangkan pada penambahan
semen 8%+ renolith 5% terjadi nilai swelling
0,21%. Hal ini membuktikan bahwa renolith
sangat berpengaruh dalam menambah daya
dukungnya. Karena sifat renolith seperti karet
yang memiliki kemampuan untuk tetap melekat
satu sama lain sehingga memiliki sifat
fleksibilitas yang tinggi sehingga memiliki nilai
CBR yang baik. Dan renolith membantu tanah
untuk tidak kekurangan kandungan airnya dan
mencegah tanah untuk mengembang ataupun
menyusut sehingga lapisan tidak retak.

dengan besaran tertentu pula selama pengujian
berlangsung (Strain Control). Nilai kuat tekan
bebas soil cement di laboratorium sebelum dan
sesudah penambahan renolith dapat dilihat pada
Gambar 3.

Gambar 3. Grafik hubungan antara nilai kuat tekan
bebas dan kadar semen pada soil
cement dan soil cement + renolith 5%

Gambar 2. Grafik hubungan antara nilai CBR design
dan kadar semen pada soil cement dan
soil cement + renolith 5%

Kuat Tekan bebas
Kuat tekan bebas (qu) adalah besarnya
tekanan axial (kg/cm2) yang diperlukan untuk
menekan suatu silinder tanah sampai pecah
atau besarnya tekanan yang memberikan
perpendekan tanah sebesar 20%. Prinsip dasar
dari percobaan ini adalah pemberian beban
vertical yang dinaikkan secara bertahap benda
uji berbentuk silinder yang didirikan bebas
sampai terjadi keruntuhan. Pembacaan beban
dilakukan pada interval regangan aksial tetap
tertentu yang dapat dicapai dengan
mempertahankan kecepatan pembebanan
RISET & TEKNOLOGI /14

Nilai yang akan dicapai untuk kuat tekan
bebas e” 24 kg/cm2 (HPJI, 2004). Nilai kuat tekan
bebas e” 24 kg/cm2 dicapai pada penambahan
semen 10% yaitu sebesar 25,224 kg/cm 2
sedangkan pada penambahan semen + renolith
5% telah dicapai nilai kuat tekan pada
penambahan 8% yaitu 24,381 kg/cm2. Hal ini
membuktikan bahwa renolith sangat
berpengaruh dalam menambah daya
dukungnya.
Konsolidasi
Konsolidasi adalah suatu proses
mengalirnya air keluar dari ruang pori tanah jenuh
dengan kemampuan lolos air rendah, yang
menyebabkan terjadinya perubahan volume,
sebagai akibat adanya tegangan vertikal
tambahan yang disebabkan oleh beban luar.
Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan
koefisien konsolidasi (Cv), indeks pemampatan
tanah (Cc), tekanan prakonsolidasi (Pc’) dan
besarnya penurunan konsolidasi (Sc) yang
terjadi. Nilai-nilai tersebut merupakan
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karakteristik-karakteristik konsolidasi (atau
perameter-parameter) suatu tanah. Indeks
pemampatan tanah (Cc) berhubungan dengan
berapa besarnya konsolidasi atau penurunan
yang akan terjadi. Koefisien konsolidasi
berhubungan berapa lama suatu konsolidasi
atau penurunan suatu konsolidasi yang akan
terjadi. Gambar 4 menunjukkan besarnya
penurunan yang terjadi pada campuran soil
cement + renolith 5%.

-

-

Gambar 4. Grafik hubungan antara penurunan
konsolidasi (cm) dan kadar semen pada
soil cement + renolith 5%

Gambar 4 menunjukkan bahwa nilai
penurunan berkurang seiring meningkatnya
penambahan semen. Hal ini dikarenakan butiran
halus semen mengisi pori-pori tanah sehingga
tanah lebih stabil.
KESIMPULAN
- penambahan renolith 5% terhadap berat
semen ternyata mampu meningkatkan nilai
berat isi kering tanah. Peningkatan berat isi
kering tanah terjadi pada soil cement 8%
diperoleh sebesar 1,908 gr/cm3 sedangkan
soil cement 8% + renolith 5% mengalami
kenaikan berat isi kering tanah yaitu 1,920
gr/cm3. Dan peningkatan berat isi kering
tanah juga terjadi pada soil cement 9%
diperoleh sebesar 1,926 gr/cm3 sedangkan

-

MEDIA PERSPEKTIF VOL. 11 Nomor 1, Juni 2011 : 01 - 61

soil cement 9% + renolith 5% mengalami
kenaikan berat isi kering tanah yaitu 1,935
gr/cm3. Kenaikan nilai berat isi kering soil
cement + 5% renolith terhadap soil cement
yaitu sebesar 0,548%.
penambahan renolith 5% terhadap berat
semen juga mampu meningkatkan nilai
CBR tanah. Peningkatan CBR tanah terjadi
pada soil cement 8% diperoleh sebesar
116% sedangkan soil cement 8% + renolith
5% mengalami kenaikan CBR tanah yaitu
138%. Dan nilai CBR mengalami
peningkatan yang signifikan pada soil
cement 10% diperoleh sebesar 132%
sedangkan soil cement 9% + renolith 5%
telah mampu mencapai 142%. Sehingga
pada soil cement 8% + renolith 5% telah
dicapai nilai CBR yang disyaratkan yaitu
>120%. Kenaikan nilai CBR soil cement +
5% renolith terhadap soil cement yaitu
sebesar 18,96%. Nilai swelling mengalami
punurunan sebesar 58%.
penambahan renolith 5% terhadap berat
semen juga mampu meningkatkan nilai kuat
tekan bebas tanah. Peningkatan kuat tekan
bebas tanah terjadi pada soil cement 8%
diperoleh sebesar 22,266 kg/cm 2
sedangkan soil cement 8% + renolith 5%
mengalami kenaikan kuat tekan bebas tanah
yaitu 24,381 kg/cm2. Bahkan nilai kuat tekan
bebas tanah soil cement 8% + renolith 5%
lebih tinggi dibanding kuat tekan bebas pada
soil cement 9% yaitu sebesar 24,047 kg/
cm2. Kenaikan nilai kuat tekan bebas soil
cement + 5% renolith terhadap soil cement
yaitu sebesar 9,498%.
penambahan renolith 5% terhadap berat
semen menurunkan besarnya penurunan
konsolidasi yang terjadi. Penurunan
konsolidasi yang terjadi pada soil cement
9% sebesar 0,041 cm sedangkan soil
cement 9% + renolith 5% mengalami
penurunan konsolidasi yaitu 0,014 cm.
Penurunan konsolidasi menurun sebesar
65,85%.
Dari penelitian diperoleh dengan bahan
tambah renolith sebesar 5% dari berat
semen, mampu menambah daya
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dukungnya dan mampu mengurangi kadar
semen hingga 1% dari 9% menjadi 8%.
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Abstrak
Pada pengontrolan putaran motor induksi untuk motor yang digunakan di industri
menemui beberapa kendala diantaranya motor pada kondisi start dan kondisi beban
berubah selama proses industri.Pada tulisan ini akan diberikan suatu cara pengaturan
putaran motor induksi tanpa sensor melalui metode direct torque control (DTC) dengan
menggunakan kontrol hybrid yaitu Proporsional Integral (PI) dan Variable Structure
Control (VSC). Melalui kontrol hybrid dapat dibandingkan kondisi motor induksi tiga
fasa pada saat over shoot, settling time dan osilasi. Estimasi putaran rotor motor
dilakukan melalui pengukuran tegangan dan arus terminal pada stator dan digunakan
sebagai umpan balik yang akan dibandingkan dengan putaran acuan sebagai masukan
sistem kotrol sehingga dicapai putaran yang dikehendaki. VSC yang digunakan adalah
sliding mode control (SMC) hal ini digunakan untuk mendapatkan performansi yang
tinggi pada pengaturan putaran motor induksi, pada kondisi start, putaran berubah
dan beban turun. Melalui simulasi Mathlab pada motor induksi dan sistim kontrol yang
digunakan untuk kondisi start dan beban berubah.
Kata kunci: Direct torque control, proporsional integral, variable structure control,
sliding mode control.
PENDAHULUAN
F. Blaschke telah mempublikasikan
mengenai field oriented control (FOC) untuk
motor induksi [2]. Teori ini telah lengkap
dikembangkan dan banyak digunakan dalam
proses industri. Sekarang pengemudian motor
induksi dengan FOC telah diterapkan di industri
dan dibeberapa produk industri dengan teknik
penyelesaian yang berbeda [3].
Kemudian teknik baru telah dikembangkan
yaitu teknik control torsi dari motor induksi oleh
I. Takahashi yang dikenal dengan direct torque
control (DTC) dan M. Depenbrock dengan direct
self control (DSC). Dengan DTC atau DSC
dimungkinkan mengontrol torsi dengan
performansi yang baik tanpa menggunakan
tranduser mekanik pada poros motor, sehingga
DTC atau DSC dapat dikatakan sebagai teknik

control “type sensorless” [4]. Dengan
menggunakan sensor putaran rotor motor akan
mengakibatkan stabilitas yang rendah dan ada
noise, sehingga dalam pengemudian motor
induksi dengan pamakaian khusus
menggunakan sensor mekanik dan akan
menyulitkan.
Pada beberapa dekade yang lalu kontrol
motor induksi banyak yang menggunakan kontrol
konvensional yaitu Proporsional Integral.
Penggunaan kontrol non-linier pada motor
induksi tiga fasa sudah mulai digunakan melalui
vriable struktur kontrol. Ada beberapa cara dalam
penggunaan variable structure control
diantaranya adalah sliding mode control (SMC).
Sliding mode control telah banyak digunakan
dibeberapa kontrol motor seperti pada servo AC.
SMC memiliki sifat dinamik yang baik untuk
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model yang tidak termodelkan secara dinamik,
variasi kesensitifitasan parameter, perubahan
dari luar, dan respon dinamik.
Pengontrolan putaran motor induksi
dilakukan dengan cara membandingkan putaran
estimasi dengan putaran acuan. Dari sinyal
tegangan dan arus stator motor induksi yang
telah ditransformasi, kemudian dengan
estimator akan menghasilkan putaran estimasi,
fluk estimasi dan sudut pergeseran antara fluk
satator dengan fluk rotor. Hasil pembanding
antara putaran acuan dengan putaran estimasi
akan dilakukan pengontrolan putaran melalui
sliding mode control (SMC) sehingga
menghasilkan torka dan sebagai sinyal
masukan ke switching sinyal inverter sehingga
mencatu tegangan ke motor induksi.
Tujuan utama dari tulisan ini adalah
menerapkan PI dan SMC sebagai kontroler
putaran motor induksi melalui control torka untuk
berbagai kondisi yaitu saat awal motor berputar
dan kondisi motor dengan kondisi beban
bervariasi. Melalui rangkaian loop tertutup,
stabilitas sistem digunakan teori stabilitas
Lyapunov, dan konvergen eksponensial dari
kontrol putaran akan diterapkan.
Putaran Motor Induksi
Beberapa rangkaian didasarkan pada
model motor yang telah ada untuk menyensing
putaran motor induksi dari terminal pengukuran
untuk pengontrolan putaran motor. Untuk
menentukan putaran motor, dan dasar untuk
menghitung dapat menggunakan persamaan
rangkaian dari motor induksi.
Bila tegangan dan arus diukur melalui
reference frame sebagai referensi, Hal ini dapat
untuk menyatakan persamaan dalam stasioner
frame.
Dari persamaan tegangan stator dalam
referensi frame diberikan untuk menentukan fluk
dalam sumbu dq dengan persamaan [1]:


dr



 qr 

Lr
Lm
Lr
Lm

v

ds



v qs 


 Rs
Lm 

 L s


 Rs
Lm 

 L s

Lr

Lr
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ids
dt 
d


iqs
dt 

(1)

dengan:
 adalah fluk bocor; L adalah induktansi; v
adalah tegangan; R adalah tahanan; i adalah
arus; dan   1  L2m /  Lr L s  koefisien bocor
motor. Subkrip r dan s adalah menyatakan rotor
dan stator motor, dan subkrip d dan q adalah
menyatakan komponen dalam sumbu d dan
sumbu q pada referensi stasioner. Persamaan
fluk rotor dalam referensi stasioner diberikan:

dr 

qr 

Lm

r
Lm

r

i

ds

 r qr 

iqs  r  
dr

1

r
1

r

dr

(3)

qr

(4)

dengan:
 r adalah putaran rotor dan  r  Lr / Rr adalah

time konstant rotor. Sudut  r dari vektor fluk rotor

r 

dalam hubungannya frame stasioner

dengan sumbu d yang ditentukan melalui
persamaan:

 r  arctan

  qr


 dr






(5)

Turunan pertama dari persamaan (5) adalah:



  qr  qr  dr
dr
 r  e 
(6)
2
2
   qr
dr
Substitusi persamaan (3) dan (4) kedalam
persamaan (6) sehingga didapatkan:

Lm  dr iqs  qr ids 


e  r 
2
2


Tr
 dr  qr 

(7)

Kemudian substitusi persamaan (6)
kepersamaan (7), sehingga dapat ditetukan

d

(2)

besar  r sebesar:
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r  m 


1 





qr
qr dr 
2  dr
r 
2

2

Lm
Tr

driqs  qrids (9)


2

dengan:  r   dr   qr

r adalah putaran rotor dalam radian per detik.

SMC

PI


1
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mech
*
ˆ* ˆs
s

(15)

Dengan menggunakan domain frekuensi
persamaan (10)-(15) menjadi:
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Dengan Kp dan Ti masing-masing adalah
gain proporsional dan waktu integral sedangkan
E(s) dan U(s) adalah transformasi Laplace dari
sinyal kontrol dan error antara sinyal referensi
dengan luaran plant. Dengan menggunakan
persamaan PI seperti tertulis pada Clarke [13]
hasilnya akan lebih baik.
Bentuk persamaan (18) dapat
digambarkan seperti pada gambar 2.

Gambar 1. Blok diagram kontrol putaran motor induksi

U (t )  K p (e(t ) 

1
 e(t )dt )
Ti

1
U (t )  K p (1 
Ti
U (t )  K p (e(t ) 

 dt )e (t )

1
 e(t )dt )
Ti

U (t )
1
 K p (1 
e (t )
Ti
U (t )  K p (1 

e(t)

w

Kontrol Proporsional Integral (PI)
Persamaan umum untuk kontroler PI dapat
diberikan dengan persamaan:

W*

kp

u(t)

k p(1/Tis)

(10)
Gambar 2.Blok diagram kontroler proporsional dan
Integral
(11)

(12)

 dt )

(13)

1
 dt )e(t )
Ti

(14)

Kontrol putaran dengan Sliding Mode
Untuk meningkatkan performa putaran
motor induksi pada kondisi start, ada gangguan,
kontrol putaran dengan SMC akan diuraikan.
Kontrol SMC adalah jenis kontrol yang robust
pada saat terjadi gangguan dengan variasi
parameter dan torsi beban berubah. Dalam blok
diagram gambar 3. blok sliding mode control
ditunjukkan dengan SMC.
Persamaan umum torsi elektromagnetik
pada motor induksi diberikan:
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J

dm
dt

 Bm  TL  Te

(19)

dengan B dan J adalah koefisien gesekan
viscous dan konstanta Inersia dari motor. TL
adalah torsi beban dari luar dan  m adalah
putaran rotor mekanik dalam frekuensi sudut.
Te adalah torsi elektromagnetik dari motor induksi
yang diberikan dengan persamaan:

Te 

3 P
2 2

 ds i qs   qs i ds 

Dan x (t ) penambahan perubahan diberikan
dalam persamaan:

*
x(t )  bTe (t )  am  d (t )  bTe (t )

(26)

Variable sliding mode dengan komponen integral
diberikan dengan persamaan:





t
S ( t )  e ( t )   h  a e ( ) d 
0
dengan h adalah kontanta penguat.

(27)

(20)

Persamaan elektromagnetik (19) dapat diubah
menjadi:


 m  a  m  d  bT e

METODOLOGI PENELITIAN
Untuk menentukan alur putaran (speed
trajectory tracking), dengan menggunakan
asumsi dan persamaan berikut:

(21)

Asumsi 1. harga h dipilih sehingga h  a 
menjadi negatip dan h  0 , sehingga sliding
surface diberikan dengan persamaan :

Sesuai dengan persamaan elektromag-netik
diatas pada kondisi ada gangguan adalah:

t
S (t )  e ( t )   h  a e ( ) d  0
(28)
0
Berdasar hasil pengembangan switching
surface, keberadaan kontrol switching dijamin
berada di sliding mode, dengan kontrol putaran
diberikan dengan persamaan:

dengan: a 

B

;b

J

1

;d 

J

TL
J


 m   a  a  m  d  d  b  b Te (22)







 



dengan a , b , dan d adalah menyatakan
kondisi taktentu dari parameter a, b, dan d
sebagai penyataan parameter J dan B.
Untuk menentukan kesalahan/selisih
putaran motor diberikan dengan persamaan:





  

f (t )  he (t )   sgn S t

(29)

dengan  adalah konstanta penguat switch.



(23)


*
dengan  m
t  adalah putaran acuan/ referensi.

melalui persamaan (21) dan tanda sgn(.) adalah
fungsi signum yang didifinisikan sebagai:

Dengan menurunkan persamaan (20) dalam
fungsi waktu didapatkan:

sgn S t

*
e (t )   m t   m t



*
e (t )   m t   m t





  ae ( t )  f ( t )  x ( t )

(24)

S t

adalah variable sliding yang ditentukan

    

1

bila

 1

bila


S t   0

S t 0
(30)

Asumsi 2. Penguat  dipilih sehingga   x (t )
untuk semua kondisi.
Ketika sliding mode terjadi pada sliding surface


Dengan memisahkan komponen f (t ) dan x (t )
dari persamaan (24) didapatkan persamaan:

sesuai dengan persamaan (28), S t   S t   0 ,

(25)

dan tracking error e (t ) bergerak konvergen
secara eksponen menuju ke nol.


*
*
f (t )  bTe (t )  am  d (t )  m (t )
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Sesuai dengan parameter motor induksi dari
persamaan (22), bila asumsi 1 dan asumsi 2
dibuktikan sebagai batasan putaran persamaan
(23) akan mendahului putaran mekanik rotor
sehingga

tracking

kesalahan

m

putaran

Bentuk persamaan (33) dapat digambarkan
seperti pada gambar 3
SMC

w


*
e t  m t  m t





  conderung menuju ketitik

1

1/b

Te

B sign(S)
a
d/dt
d

S (t ) S (t )

(31)

2



V (t )  S ( t ) S ( t )



S e


Gambar 3. Blok diagram kontroler Sliding Mode

(32)

Dengan menggunakan persamaan (31), maka
didapatkan:


V (t )  S (t ) S (t )



h

W*

nol sampai menuju kondisi takberhingga.
Pembuktian dari teorema diatas dapat
menggunakan teori stabilitas Lyapunov.
Fungsi Lyapunov adalah:
V (t ) 

e(t)

h  a e 


 ae  f  x   he  ae 
 S . f  x  he 
 S .he   sgn S t   x  he 
 S .x   sgn  S t 
    x  S .
 S.

 0
Persamaan (27), (24), (29) dan assumsi 2 telah
digunakan dalam pembuktian diatas.
Akhirnya torsi referensi Te* dapat
ditentukan dengan mensubtitusikan persamaan
(25) dan (29) sehingga didapatkan:


* 1
*
*
Te   he(t )   sgn(S (t ))  am  m  d  (33)
b


HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil simulasi secara numerik yang
telah dilaksanankan dengan menggunakan
Mathlab/ Simulink. Sampling time 1000µs, fluks
referensi diambil pada harga nominal.
Parameter motor Induksi tiga fasa dengan daya
2,4 kW, tegangan nominal 380 V, f= 50 Hz,
jumlah kutub 4 mempunyai data pelengkap
sebagai berikut: Rs = 1.77 Ù, Rr = 1.34 Ù,
XLs=5.25 Ù, XLr=4.57 Ù, Xm=139.0 Ù, J=0.025
Kg.m2, B=0.01N-m.sec/rad. Harga h = -100
untuk sliding mode control dan b=10, hasil
simulasi akan dicermati pada kondisi, start,
steady state dan bila terjadi perubahan beban.
Pada gambar 4 adalah putaran motor
induksi saat start dengan kondisi berbeban
menggunakan control sliding mode, dari hasil
diatas didapatkan overshoot 1,9%, rise-time
0,0225 detik, settling-time 0,4725 detik, peaktime 0,09 detik dengan putaran maksimum 77,7
rad/detik.
Pada gambar 5 adalah torka
elektromagnetik motor pada saat start dengan
nilai 35 N-m, fluk stator dengan nilai 2,86 webber
seperti pada gambar 6, arus pada saat start
sebesar 32 A seperti pada gambar 7.
Pada gambar 8 adalah putaran rotor pada
saat putaran referensi turun dari putaran nominal
76,18 rad/detik ke putaran terendah 35,7 rad/detik
dengan overshoot 6,2%, rise-time 0,017 detik,
settling-time 0,4 detik, peak-time 0,65 detik.
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Gambar 4. Putaran motor Induksi kondisi start

Gambar 5. Torka elektromagnetik kondisi start

Gambar 6. Fluk stator kondisi start
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Gambar 7. Arus stator saat start

Gambar 8 Putaran pada kondisi putaran referensi
turun dari 76,18 ke 38,19 rad/detik

Gambar 9 Putaran motor pada saat torsi referensi
berubah dari 36 ke 18 N-m di t=1s.

MEDIA PERSPEKTIF VOL. 11 Nomor 1, Juni 2011 : 01 - 61

Pada gambar 9 adalah putaran rotor pada
saat beban turun dari beban nominal 35,14 N-m
ke 17,57 N-m dengan overshoot 1,4%, rise-time
0,015 detik, settling-time 0,35 detik, peak-time
1,025 detik, dan putaran terttinggi 43,55 rad/
detik.
Hasil simulasi dengan mathlab/simulink
dapat ditabelkan seperti pada tabel 1 dengan
Parameter PI, Kp=0,54; Ki=7,8 dan parameter
sliding mode sebesar h=-100 dan b=10.
Tabel 1 hasil simulasi dengan kontroler PI dan
SMC
No

Kondisi

1

Strat
Beban
nominal

2

Putaran
Referensi
turun 50 %

3

Beban
turun 50%

Performansi
Overshoot (%)
Rise time (detik)
Settling time (detik)
Peak time (detik)
Osilasi
Overshoot (%)
Rise time (detik)
Settling time (detik)
Peak time (detik)
Osilasi
Overshoot (%)
Rise time (detik)
Settling time (detik)
Peak time (detik)
Osilasi

PI
12
0,035
0,53
0,23
Ada
24
0,05
0,55
0,73
Ada
52
0,0275
0,0475
1,065
Ada

SMC
1,9
0,0225
0,475
0,09
Tdk. ada
6,2
0,017
0,4
0,65
Tdk. Ada
1,4
0,015
0,035
1,025
Tdk. Ada

KESIMPULAN
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Overshoot rendah 1,9 – 6,2%, rise-time
sebebsar 0,017 – 0,225 detik, dan settlingtime sebesar 0,4 – 0,4725 detik untuk SMC.
2. dengan menggunakan SMC osilasi dapat
dielminasi
3. Fluk dan torka elektromagnetik mengalami
chattering pada kondisi steady-state.
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Abstrak
Perkembangan yang pesat pada sistem tenaga listrik baik dalam ukuran dan
kompleksitasnya membutuhkan rele proteksi yang handal untuk memproteksi
peralatan-peralatan listrik akibat gangguan. Over Current Relay (OCR) bekerja dengan
membaca input berupa besaran arus kemudian membandingankan dengan nilai setting,
apabila nilai arus yang terbaca oleh rele melebihi nilai setting, maka rele akan mengirim
perintah trip (lepas) kepada Pemutus Tenaga (PMT) atau Circuit Breaker (CB) setelah
tunda waktu yang diterapkan pada setting. OCR dengan karakteristik inverse sangat
bermanfaat untuk mengamankan overload / beban lebih, karena bekerja dengan waktu
tunda yang tergantung dari besarnya arus secara terbalik (inverse time), makin besar
arus makin kecil waktu tundanya. Berdasarkan standar IEC ada 4 jenis inverse, yaitu
: standard inverse (SI), very inverse (VI), extreme inverse (EI), long time inverse
(LTI), yang dapat dipilih sesuai dengan beban yang ingin diamankan dari gangguan.
Kombinasi antara neural network kedalam sistem logika fuzzy memungkinkan untuk
melakukan pembelajaran dari sekumpulan data input – output sebelumnya yang telah
didapatkan. Oleh karena itu, sebuah pendekatan berdasarkan logika fuzzy dan neural
network dinamakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) digunakan untuk
mengembangkan pemodelan OCR pada proyek akhir ini, untuk mendapatkan kurva
karakteristik inverse OCR sesuai dengan yang dibutuhkan.
Kata kunci :Over Current Relay, karakteristik inverse, ANFIS, Circuit Breaker

PENDAHULUAN
Salah satu metode dalam memodelkan
OCR menggunakan komputer digital adalah
penyimpanan data langsung (direct data
storage). Namun metode tersebut masih
terdapat kekurangan, yaitu untuk penyimpanan
dan penggunaan data dalam jumlah besar pada
memori komputer untuk setting yang berbeda beda. Selain itu jika titik operasi tidak cocok
dengan nilai setting yang telah disimpan, maka
untuk mendapatkan titik tengah, interpolasi /
penambahan diperlukan untuk mendapatkan
akurasi yang baik. Oleh karena itu untuk
mengatasi kelemahan dari pendekatan yang
konvensional ini, sebuah pendekatan yang lebih
baik dibuat.
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Kombinasi antara neural network kedalam
sistem logika fuzzy memungkinkan untuk
melakukan pembelajaran dari sekumpulan data
input – output sebelumnya yang telah
didapatkan. Oleh karena itu, sebuah pendekatan
berdasarkan logika fuzzy dan neural network
dinamakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference
System
(ANFIS)
digunakan
untuk
mengembangkan pemodelan OCR pada proyek
akhir ini, untuk mendapatkan kurva karakteristik
inverse OCR sesuai dengan yang dibutuhkan.
Over Current Relay (OCR) atau relay
pengaman arus lebih adalah relay yang bekerja
terhadap arus lebih, ia akan bekerja bila arus
yang mengalir melebihi nilai settingnya ( I set).
Prinsip kerjanya adalah pada dasarnya relay arus
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lebih adalah suatu alat yang mendeteksi besaran
arus yang melalui suatu jaringan dengan
bantuan trafo arus. apabila nilai arus yang
terbaca oleh rele melebihi nilai setting, maka rele
akan mengirim perintah trip (lepas) kepada
Pemutus Tenaga (PMT) atau Circuit Breaker
(CB) setelah tunda waktu yang diterapkan pada
setting. Harga atau besaran yang boleh
melewatinya disebut dengan setting.
OCR digunakanuntuk mengamankan
peralatan terhadap gangguan hubung singkat
antar fase, hubung singkat satu fase ketanah
dan dapat digunakan sebagai pengaman beban
lebih. Dan juga sebagai pengaman utama pada
jaringan distribusi dan sub-transmisi sistem
radial, sebagai pengaman cadangan generator,
transformator daya dan saluran transmisi.
Lama waktu antara terjadinya gangguan
dan saat bekerjanya konta-kontak, berbanding
terbalik dengan besarnya arus.
Relay akan bekerja dengan waktu tunda
yang tergantung dari besarnya arus secara
terbalik (inverse time), makin besar arus makin
kecil waktu tundanya. Karakteristik ini
bermacam-macam. Setiap pabrik dapat
membuat karakteristik yang berbeda-beda,
karakteristik waktunya dibedakan dalam tiga
kelompok : standar invers, very inverse,
extreemely inverse, long time inverse\
Over Current Relay (OCR) dengan
karakteristik inverse sangat bermanfaat untuk
mengamankan overload / beban lebih. OCR
dengan karakteristik inverse akan bekerja
dengan waktu tunda yang tergantung dari
besarnya arus secara terbalik (inverse time),
makin besar arus makin kecil waktu tundanya.
Berdasarkan standar IEC ada 4 karakteristik
inverse terdapat tiga jenis, yaitu :
1. Karakteristik standard inverse (SI)
2. karakteristik very inverse (VI)
3. karakeristik extreme inverse (EI)
4. karakteristik long time inverse (LTI)
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
(ANFIS) merupakan kombinasi Artificial Neural
Network dan Fuzzy Inference System, yang
menggunakan model inferensi Sugeno. Untuk
memudahkan dalam menjelaskan arsitektur
ANFIS, di sini diasumsikan fuzzy inference

system hanya mempunyai dua input, x dan y.
Serta satu output yang dilambangkan z. Pada
model sugeno orde satu, himpunan aturan
menggunakan kombinasi linier dari input – input
yang ada dapat diekspresikan sebagai:
IF x is A1 AND y is B1 THEN f1 = p1x+q1y+r1
IF x is A2 AND y is B2 THEN f2 = p2x+q2y+r1
Mekanime penalaran pada model ini adalah :

Selanjutnya arsitektur ANFIS untk kasus dua input, x dan y, serta satu output yang dilambangkan
z diilustrasikan oleh gambar dibawah ini :

Gambar 1 Arsitektur ANFIS

Arsitektur ANFIS terdiri dari lima layer
(lapisan) yang masing – masing layer memiliki
fungsi – fungsi yang dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Kita bisa menggunakan algoritma FCM (Fuzzy
C-Means Clustering) untuk mencari nilai awal
dari parameter membership function.
Layer 1 : Berfungsi sebagai proses
fuzzyfication. Output dari node i pada layer 1
dinotasikan sebagai Oli. Setiap node pada layer
i bersifat adaptif dengan output :
Ol,1=µAi, i=1,2
Ol,1=µBi, i=3,4
Dimana x dan y adalah nilai – nilai input
untuk node tersebut dan Ai atau Bi adalah
himpunan fuzzy. Jadi, masing – masing node
pada layer 1 berfungsi membangkitkan derajat
keanggotaan (bagian premise).
Layer 2 : Dinotasikan ð. Setiap node pada layer
ini berfungsi untuk menghitung kekuatan aktivasi
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(firing strength) pada setiap rule sebagai product
dari semua input yang masuk.
w1= µA1(x) AND µB1 (y)
w2= µA2(x) AND µB2 (y)
Layer 3 : Dilambangkan dengan N. Setiap node
pada lapisan ini bersifat non- adaptif yang
berfungsi hanya untuk menghitung rasio antara
firing strength pada rule ke-i terhadap total firing
strength dari semua rule :

Layer 4 : Setiap node pada lapisan ini bersifat
adaptif sebagai fungsi :

parameter konsekuen diperbaiki berdasarkan
pasangan data pada training set. Metode LSE
dapat diterapkan karena parameter konsekuen
yang diperbaiki bersifat linier. Setelah parameter
konsekuen diperoleh, data masukan dilewatkan
jaringan adaptif kembali dan hasil keluaran
jaringan adaptif ini dibandingkan dengan keluaran
yang diharapkan (target).
Pada arah mundur (backward), parameter
konsekuen dibuat tetap. Kesalahan (error) antar
keluaran jaringan adaptif dan target
dipropagasikan balik menggunakan gradient
descent untuk memperbarui parameter premis.
Satu tahap pembelajaran maju – mundur ini
dinamakan satu epoch.

O4,i= wi’.fi=wi’(pi.x+qi.y+ri)
METODOLOGI PENELITIAN
Dimana wi’ adalah output dari layer 3 dan
(pix+qiy+ri) adalah himpunan parameter pada
fuzzy model sugeno orde satu.
Layer 5 : Satu node tunggal yang dilambangkan
∑ pada layer ini berfungsi mengagregasikan
seluruh output dari layer 4 (yang didefinisikan
sebagai penjumlahan dari semua sinyal yang
masuk) :

Dengan demikian, kelima layer tersebut
akan membangun suatu adaptive network yang
secara fungsional ekivalen dengan fuzzy model
sugeno orde satu.
Pada arsitektur ANFIS, node yang bersifat
adapatif terdapat pada layer 1 dan 4. Node pada
layer 1 mengandung parameter premis yang
nonlinier sedangkan pada layer 4 mengandung
parameter konsekuen yang linier. Untuk
memperbarui parameter – parameter tersebut
(dengan kata lain proses belajar dari jaringan
saraf), kita memerlukan proses learning atau
training. ANFIS menggunakan hybrid supervised
method yang berbasis pada dua metode, yaitu
least – squares dan gradient descent.
Pada arah maju (forward), parameter
premis dibuat tetap. Dengan menggunakan
metode Least Square Estimator (LSE),
RISET & TEKNOLOGI /26

Konfigurasi Sistem
Sistem yang akan dibuat terdiri dari
mikrokontroller, sensor arus sebagai masukan
analog to digital converter, dan rangkaian driver
magnetik kontactor untuk menghubungkan atau
memutuskan supplay ke beban.

Gambar 2 konfigurasi system

Pada sisi software, dirancang program
pada mikrokontroller yang dapat disetting dan
dimonitor dari local maupun remote (yang dapat
dikomunikasikan ke komputer).
Perancangan
dan
Pembuatan Alat
Mikrokontroller
Mikrokontroller yang digunakan adalah
Atmega 128. Pada gambar 3 menunjukkan
minimum system yang dibuat dengan
konfigurasi port yang digunakan.
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Gambar 3 Minimum system ATMEGA 128

pembacaan arus beban, dan kalibrasi sensor
arus beserta perhitungan waktu pemutusan CB.
Kita bisa memilih kurva karakteristik sesuai
dengan kebutuhan. Karena dengan karakteristik
berbeda, akan memberikan bentuk kurva yang
berbeda pula. Waktu pemutusan CB dengan
karakteristik inverse, didapat dari rumus sbb :
Karakteristik normal inverse
Gambar 4 Gambar Hardware Minimum System
ATMEGA 128 yang telah dibuat

t _ pemutusan _ CB 

0 .14 * tds
( I _ Load / I _ set ) 0.02  1

Karakteristik very inverse
Perancangan Software Program pembacaan
arus dan perhitungan waktu pemutusan CB
Arus beban dibaca melalui sensor arus,
dan diolah di mikrokontroler, bila arus beban
melebihi arus setting, maka akan diputuskan
sesuai dengan waktu pemutusannya. Pada
gambar 5 menunjukkan flowchart dari

t _ pemutusan _ CB 

13 . 5 * tds
( I _ Load / I _ set ) 1  1

Karakteristik Extremely Inverse
t _ pemutusan _ CB 
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80 * tds
( I _ Load / I _ set ) 2  1
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Karakteristik Long Time Inverse
t _ pemutusan _ CB 

START

Pilih mode karakteristik inverse
Standard IEC atau ANFIS

120 * tds
( I _ Load / I _ set ) 1  1

N

Y

Pada gambar 6 menunjukkan flowchart
pemilihan karakteristik, setting nilai time dial
setting dan arus setting.

Karakteristik
Standard IEC?
Membuat karakteristik inverse
(data training) pada komputer :
Menginputkan data IL/IS dan Tcb pada tabel
atau
Menggambarkan karakteristik inverse

Masukkan nilai :
arus setting (I set)
Karakteristik
Time dial setting (tds)

START

Pemodelan kurva karakteristik ANFIS
Proses learning dari data training

Y
Var1=0.14
Var2=0.02

Normal Inverse ?

Inisialisasi nilai :
Iset
vout1
vout2
imeter1
imeter2
Var1
Var2

Transfer parameter data training dari
komputer ke mikrokontroller

N

Y
Var1=0.14
Var2=0.02

Very Inverse ?

N
Baca arus beban (I Load)

Y
Var1=0.14
Var2=0.02

Extremely Inverse ?

Y

N
I Load > Iset ?
N

Pembacaan ADC

Y
Long Time Inverse ?

Vout 

I_Load



read _ adc(0) * 5.14
1024

Var1=0.14
Var2=0.02

Y

N
Karakteristik
Standard IEC?

t _ pemutusan _ CB 

(vout - vout1) * (imeter2 - imeter1)
 imeter1
(vout2 - vout1)

var 1 * tds
( I _ Load / I _ set ) var 2  1

Proses running ANFIS

Timer berjalan

N

Pemutusan CB dilakukan

I Load > Iset ?
END

Gambar 6 flowchart pemilihan karakteristik, setting
nilai time dial setting dan arus setting.
t _ pemutusan _ CB 

var 1 * tds
( I _ Load / I _ set ) var 2  1
START

Timer berjalan
Baca arus beban (I Load)

Y
timer yang sudah jalan >
t_pemutusan_CB ?

Pemutusan CB dilakukan
N

END

I Load > Iset
Dan
I Load != I Lebih?

N
t_pemutusan_CB = t_pemutusan_CB - timer yang sudah jalan

Gambar 5. Flowchart arus dan perhitungan waktu
pemutusan CB

Y
Timer berjalan

I Lebih = I Load

Hitung t_pemutusan_CB

Program perhitungan nilai waktu
pemutusan CB dengan arus yang berubah –
ubah. Program penyesuaian timer yang sedang
berjalan dengan nilai waktu pemutusan CB yang
berubah – ubah karena arus yang berubah –
ubah. Pada gambar 7 menunjukkan flowchart
perhitungan timer yang dapat menyesuaikan
dengan arus yang berubah – ubah.
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N

Y
Timer sudah mencapai
t_pemutusan_CB ?
Pemutusan CB dilakukan

END

Gambar 7 Flowchart penyesuaian timer yang sedang
berjalan terhadap waktu pemutusan CB
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Sensor Arus
Pengujian sensor arus, digunakan untuk
mengetahui sensivitas sensor arus dalam
mensensing arus beban, dan mengetahui
tegangan keluaran (Vout) dari sensor arus yang
akan menjadi masukkan Analog to Digital
Converter (ADC) pada mikrokontroller. Pada
saat pengujian sensor arus, arus yang melalui
rangkaian adalah antara 0A sampai dengan 8A.
hal ini masih dibawah nilai maksimal arus dari
sensor arus yang digunakan. Karena sensor
arus yang digunakan adalah ACS712ELCTR20A-T yang maksimal nilai arus yang bisa
disensing adalah 20A dan sensivitasnya adalah
100mV/A. pada gambar 4.1 menunjukkan
rangkaian pengujian sensor arus.

Gambar 8. Setting kurva karakteristik normal
inverse, dengan tds =1

Tabel 1. Pengujian Sensor Arus
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IL
(A)
0
0.5
1
2
3
4
5
5.4
5.8
6
6.4
7
7.4
7.8
8

Vout Sensor
Arus (ACS) (V)
2.22
2.42
2.56
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.93
3.02
3.06
3.11
3.16
3.21

Gambar 9. Bentuk kurva karakteristik normal
inverse, dengan tds =1 pada LCD graph

Karakteristik Normal Inverse dengan tds 1
Pada pengujian ini, karakteristik yang ingin
dibentuk adalah normal inverse dengan tds =1
dan arus setting = 1A.

Karakteristik normal inverse memiliki
rumus sebagai berikut :
t _ pemutusan _ CB 

0 .14 * 1
( I _ Load / I _ set ) 0 .02  1

Gambar 10. Bentuk kurva karakteristik normal
inverse, dengan tds =1 pada visual
basic (computer)
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Gambar 11. Tampilan Data Kejadian

Pada gambar 11 merupakan tampilan data
kejadian yang disimpan di database dan
ditampilkan pada visual basic setelah system
dirunning.
KESIMPULAN
Dengan menggunakan relay digital, kita
bisa mendapatkan fleksibilitas dan kehandalan
yang lebih baik.
Karakteristik inverse pada reley digital bisa
dipilih sesuai kebutuhan, dan dapat dikontrol atau
dimonitor dari local maupun remote.
Penggunaan mikrokontroller dengan LCD
grafik membantu kita lebih mudah memonitoring
bentuk inverse dari karakteristik yang dipilih.
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Jalan Dr.Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Lipan Samarinda
Email : suratno_1963 @ yahoo.com
Abstrak
Paper ini menyajikan suatu metoda penilaian aliran daya untuk transaksi pada
suatu area atau pemakai dengan berbasis pada aliran daya . Metoda ini
menentukan untuk masing -masing transaksi yaitu untuk aliran dari aliran daya
reaktif dan daya aktif. Daya reaktif generator akan mendukung masing-masing area/
pelayanan , dan kerugian daya aktif akan mendukung dari masing - masing area/
pelayanan. Metoda yang diusulkan diuji secara luas pada suatu sistem yang nyata.
Hasil menunjukkan bahwa metoda ini sangat akurat dalam mengalokasikan
pelayanan transmisi pada suatu basis transaksi.
Kata kunci : Aliran Daya, Daya Aktif, Daya Reaktif

PENDAHULUAN
Pentingnya pelayanan transmisi ditandai
oleh dua badan yang mengatur , terutama oleh
FERC (1) dan juga oleh NERC (2). FERC,
dalam transmisinya mengatur pembukaan
akses yang mensyaratkan bahwa pelayanan
transmisi dibeli dari penyedia transmisi dan
harganya tidak melihat adanya perbedaan
perlakuan harga. NERC merekomendasikan
semacam pelayanan transmisi dan mempunyai
kelompok kerja untuk perhitungannya.
Prosedur untuk pelayanan transmisi
didasarkan pada suatu asumsi bahwa suatu
alokasi yang tepat dari pelayanan ini
menghendaki prosedur analisa yang rumit.
Contoh untuk suatu alokasi yang biasa diterima
adalah :
1. Lengkap dengan harga untuk pelayanan
transmisi yang tersedia.
2. Alokasi wajar, contoh : alokasinya didasarkan
pada penggunaan nyata/jelas detailnya.
Salah satu kontribusinya adalah : metoda
untuk pelayaanan akurat dari pengaruh suatu
transaksi andaikata dibelakang hari ada

deregulasi atau ada multi transaksi yang
berkaitan dengan lingkungan. Metoda ini
menentukan untuk tiap-tiap transaksi sebagai
berikut :
(i) “Flowpath” dari transaksi (kondisi keduaduanya nyata, “daya reaktif”mengubah
transaksi yang menyebabkannya dalam
suatu sistem.
(ii) Generator dengan daya reaktif akan
mensuport untuk tiap daerah pemakaian.
(iii) Rugi daya aktif akan disuport dari setiap
sisi daerah pelayanan.
Salah satu data teknis yang paling penting
yang diperlukan adalah daya nyata yang
ditransfer yang akan mengalir pada suatu
interkoneksi, karena itu akan menentukan
daerah-daerah yang berhubungan dalam
penyediaan pelayanan transmisi untuk
bertransaksi. Dengan demikian penentuan
bagian aliran daya untuk tiap-tiap transaksi dalam
munculnya multi transaksi lingkungan harus
akurat dan effesien. Baru - baru ini metoda metoda ini telah dipergunakan untuk menentukan
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kepemilikan transaksi listrik yang membentang
disuatu wilayah .
Metoda penilaian Transaksi (Assesment)
Pendekatannya berdasarkan pada
penampakan aliran daya bolak - balik untuk
menentukan pengaruh suatu transaksi dalam
suatu sistem. Tujuannya adalah untuk
menentukan transaksi dari bagian aliran dan
dengan demikian untuk mengidentifikasi daerah
pemakaian yang menyediakan pelayanan
transmisi, dan kemudian menentukan berapa
banyak daya reaktif disuport dari generator dan
rugi daya aktif yang dapat dialokasikan dalam
transaksi jika hanya ada satu transaksi dalam
system. Penentuan dampak dari transaksi pada
keluaran daya reaktif sangat mudah ditentukan
apabila tidak terjadi transaksi.Untuk mengukur
keluaran daya reaktif dari generator adalah :

Q i  Qi  Qi0

t

Qi ,t ( MVAR )

Qit,t
1

……………….(2)

i  1, .....g ….(3)

dengan demikian perbedaan antara data yang
ada dengan alokasi dukungan / pasokan
generator adalah

  Q   Q
 ……………..(4)
Q
i
i
i
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QiT,t

Transaction

Dipihak lain, jumlah dukungan / pasokan
yang tertera dari sistem generator untuk seluruh
transaksi dapat dengan mudah dihitung dengan
penampilan aliran daya bolak balik yang lain
termasuk seluruh transaksi.
Perbedaan keluaran daya reaktif di
generator antara (Qi) yang dioperasikan saat
itu dan data dasar akan merupakan jumlah
kontribusi nyata generator.

Q i  Qi  Qi0

Pendekatan alokasi aggregat
Support daya reaktif (tenaga pemasok)
untuk transaksi akan bervariasi tergantung
bagaimana transaksi ditambahkan pada suatu
sistem untuk suatu transaksi, karena kita
memerintahkan transaksi dalam perhitungan
pelayanan transmisi, suatu alokasi alternatif
akan berharga antara marginal dan nilai
incremental yang ditunjukan pada gambar
dibawah ini :

i  1, .....g ….(1)

Untuk mengecek akurasi dari skema
alokasi perhatikan bahwa jumlah keluaran daya
reaktif yang dialokasikan terhadap generator
adalah sebagai berikut :

Qi   Qi ,t

Dengan demikian persamaan diatas akan
menunjukkan jumlah yang mendekati yang
terpakai dalam penggunaan komponen utama
sebagai pasokan yang dialokasikan . pada
transaksi kita menyebutnya “perhitungan yang
kurang pas”. Ini merefleksikan tingkatan non
linier (tunggal) dari problem alokasi dan
seharusnya menjadi sekecil-kecilnya untuk
akurasi pengalokasian.

T

order

Gambar 1. Ilustrasi transaksi daya reaktif pada
generator
Dari gambar

diatas

Qit,t adalah

dukungan daya reaktif pada transaksi t hanya
pada satu sistem. ( sebagai contoh alokasi
T
marginal). Dan Qi ,t adalah dukungan daya

reaktif pada transaksi yang lalu dan tambahan
transaksi lain pada sistem. (sebagai contoh
komponen incremental).
Gambar diatas mengilustrasikan adanya
transaksi daya reaktif yang diijinkan pada
generator saat pertama transaksi dan pada
transaksi lainnya. Selama transaksi yang
dilakukan tidak keluar dari transaksi yang
dijinkan untuk pelayanan transmisi yaitu
menggunakan nilai antara marginal dan
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increment seperti yang diilustrasikan pada
gambar diatas, maka nilai tersebut dapat dihitung
sebagai berikut :
T



Min  J i    Q i , t   Q i1, t
t 1

s.t



   Q
2

 Qi , t   Qi

T
i ,t

  Qi ,t


2

Suatu kasus yang khusus untuk “
pengalokasian sumber daya yang adil” adalah
masalah pendistribusian jumlah sumber daya
yang ditentukan ke yang ditentukan dalam satuan
aktivitas dapat dilakukan sedemikian rupa
sehingga perbedaan laba antar aktivitas dapat
diperkecil.
Masalah pengalokasian ini dapat
dipecahkan dengan menggunakan metoda
lagrange; dari kondisi-kondisi optimal, nilai yang
dialokasikan dari daya reaktif untuk transaksi t
dari generator i menjadi :



1
 Qˆ i , t   Qi1, t   QiT, t  T i / 4
2

persamaan (5) . Pengalokasian ini tepat dalam
arti penjumlahan pada pengalokasian Qˆ i ,t ,
yang akan memberikan perubahan yang nyata
pada Qi .
Sebagai catatan istilah pertama dari
pemecahan menjadi rata-rata komponen
marginal dan incremental dapat disebut sebagai
“komponen aggregat” Qi ,t , istilah yang kedua

Ti / 4 akan dikenal sebagai “ komponen
minor”,untuk menghitung alokasi aggregat dapat
dilakukan dengan :



1
Qi1,t  QiT,t
2



……….(7)

Kita mendapatkan dua simulasi aliran daya
pada setiap transaksi. Pertama simulasi aliran
daya yang berisi transaksi t yang dihitung
dengan mayor komponen

Prosedur diatas dapat diulangi untuk
transaksi daya reaktif yang men-dukung pada
setiap pengalokasian transaksi.
Perhitungan untuk komponen minor , yang
pertama adalah menjumlahkan alokasi aggregat
daya reaktif dari generator yaitu :

Qi   Qi ,t ………………... (9)
Pendekatan antara quantity dan daya
reaktif nyata generator pendukung diberikan
dengan persamaan :

Qi  Qi  Qi  T 2 i / 4 ……(10)

……….(6)

Dimana i , adalah lagran pengali dari hubungan

Qi ,t 

QiT,t  Qi  QiT,t\1 ………………..(8)

……….(5)

t



,
Dimana i adalah daya reaktif baru yang
diinjeksikan pada persamaan ini. Sehingga daya
reaktif increment yang mendukung untuk
transaksi t adalah :

Qi1,t =. Simulasi

aliran daya kedua berisi semua transaksi yang
dihitung dengan komponen increment .

METODOLOGI PENELITIAN
Prosedure umum yang dapat digunakan
untuk mengalokasikan kerugian daya real
dengan berbasis aliran daya pada suatu
transaksi dapat diuraikan sebagai berikut :
Step 1 :
Membuat dua simulasi aliran daya, yang
pertama pada kasus dasar tanpa transaksi dan
yang kedua simulasi untuk semua transaksi.
Menentukan MW / Mvar line flow , daya reaktif
keluaran dari generator dan rugi daya aktif untuk
masing-masing kasus.
Step 2 :
Untuk masing-masing transaksi
t = 1, …..T
* membuat dua simulasi aliran daya untuk
kedua kasus tersebut yaitu :
Kasus 1: hanya transaksi t dimasukkan
kasus 2: semua transaksi t dimasukkan.
* mencari komponen
marginal
dan
increment , keluaran aliran daya reaktif
MW / Mvar , kerugian daya real dari
simulasi .
* dengan menggunakan persamaan
(7)
mengalokasikan aliran daya reaktif MW / Mvar
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keluaran generator dan kerugian daya real
pada masing-masing transaksi t .
Simulasi aliran daya yang dilakukan pada
prosedur ini memungkinkan untuk merefleksikan
kondisi operasi secara nyata.
“Data teknis” yang diperoleh dari prosedure di
atas yaitu, mengalokasikan keluaran daya reaktif
dari generator, kerugian daya real, dan aliran
daya MW / var.Untuk masing-masing transaksimenghasilkan data yang perlu untuk
menetapkan harga pelayanan transmisi pada
suatu basis transaksi.
Rencana suatu penetapan harga mungkin
untuk masing-masing transaksi akan, diusulkan
di dalam (5), dan untuk mengumpulkan
komponen pada transaksi dihitung sesuai
dengan step 2, dan penyebaran dari keadaan
tersebut tidak merata pada setiap transaksi oleh
karena itu rencana penetapan harga pada
wilayah yang jauh lebih patut dipertimbangkan.
Prosedure diatas memerlukan aliran daya T
untuk memperoleh komponen utama pada
transaksi T dan tambahan simulasi aliran daya
T untuk memperoleh komponen yang
dikumpulkan.
Pada pengujian dengan metoda yang
diusulkan, kita mempertimbangkan keduaduanya yaitu yang utama dan pengumpulan
komponen untuk perbandingan.
Komponen utama digunakan pada rencana
penetapan harga marginal.

Data untuk 3 transaksi yaitu T1,T2 dan T3
ditunjukkan pada table dibawah ini .
Tabel 1. List of transaction for case 1

Dengan menggunakan formula seperti
dijelaskan diatas maka diperoleh pengalokasian
aliran daya seperti ditunjukkan pada table 2. Hasil
transaksi 1 dan 2 telihat ada perbedaan
pemerataan daya aktif dan daya reaktif, yaitu
terjadi kenaikan daya aktif dari transaksi 1 ke
transaksi 2 khususnya pada area 1. Ini terjadi
karena area 1 disuplai dari beberapa bus lainnya.
Tabel 2. Alocation of inter-area flows to
transaction

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus untuk 3 Transaksi
Data system transmisi ditunjukkan seperti
gambar dibawah ini.

Gambar 2. Simplifled Diagram of the test
system
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Dari hasil tersebut terlihat aliran daya system seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. Flowpath of T1 in case 1
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Pengalokasian daya reaktif pada system
transmisi ditunjukan seperti table dibawah.

Tabel 7. Accuracy in loss allocation for case 1

Tabel 3. Accuracy of Mvar flow allocation for case 1

Kasus untuk 12 Transaksi
Metoda ini akan akan diuji untuk 12
transaksi, adapun data daya dari area yang
akan diuji ditunjukan pada tabel 8.
Kontribusi daya reaktif yang mensuplai
kekurangan dapat dialokasikan dari area 4,8 dan
10 seperti ditunjukan pada table 4.

Tabel 8. Additional transactions in case 2

Tabel 4. Allocation of reactive power support

Dengan adanya suplai daya reaktif dari
beberapa area tersebut diperoleh perubahan
daya reaktif pada area lain seperti ditunjukan
pada table 5.
Tabel 5. Accuracy of Mvar support allocation

Gambar 4. Flowpath of T1 in case 2
Tabel 6 dibawah menunjukan perbedaan
kerugian antara transaksi 1 dan transaksi 2.
Tabel 6. Comparison of loss allocation methods

Pada akhirnya diperoleh pengalokasian
kerugian daya reaktif yaitu pada area 1, 4 dan
area 8 seperti ditunjukan pada tabel 7.

Pengalokasian daya reaktif untuk 12
transaksi ditunjukan pada tabel 9.
Tabel 9. Accuracy of Mvar flow allocation in case 2

Dengan menggunakan persamaan yang
telah dijelaskan diatas maka diperoleh perbedaan
pengalokasian daya reaktif seperti ditunjukan
pada tabel 10.
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Tabel 10. Mvar allocation for T1 dan T2 in case 2

Dengan demikian tiap area mempunyai
pengalokasian daya reaktif seperti ditunjukan
pada tabel 11.
Tabel 11. Accuracy of Mvar allocation in case 2

suatu sistem, sedangkan pendekatan marginal
yang menggunakan komponen utama juga
dilaksanakan. Metoda Yang diusulkan
mengalokasikan aliran MVA ke transaksi dengan
teliti. Oleh karena itu, metoda dapat juga
digunakan untuk menentukan kapasitas
transmisi.

DAFTAR PUSTAKA
“A Transaction Assessment Method for
Allocation of Transmission Service”
IEEE Transactions on Power systems,
Vol. 14, No.3, august 1999.
M.E. Van Valkenburg. 1988, Analisa Jaringan
Listrik. Jakarta Erlangga

Pada akhirnya dapat diperoleh
pengalokasian kerugian dari 12 transaksi untuk
tiap area seperti ditunjukan pada tabel 12.
Tabel 12. Accuracy of loss allocation in case 2

KESIMPULAN
Metoda transaksi untuk mengalokasikan
pelayanan transmisi ke transaksi individu yang
disajikan disini menggunakan aliran daya arus
bolak-balik. Metoda ini menentukan lintasan alir
transaksi (daya reaktif dan real), yang
dialokasikan untuk mendukung daya reaktif dan
kerugian daya real bagi masing-masing transaksi
pada suatu transaksi gabungan.
Metoda penilaian diuji pada suatu sistem
yang real. hasil menunjukkan bahwa metoda
pengumpulan yang diusulkan menyediakan
penilaian yang akurat pada transaksi dalam
RISET & TEKNOLOGI /36
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PEMBUATAN BIODIESEL DARI BIJI KARET
DENGAN PROSES TRANSESTERIFIKASI
Irmawati Syahrir
Dosen Jurusan Teknik Kimia Polnes
Abstrak
Pembuatan biodiesel dari minyak nabati adalah salah satu alternatif yang paling
memungkinkan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika minyak nabati
yang digunakan terbuat dari minyak nabati pangan. Sehingga perlu dicari sumber
minyak nabati non pangan yang dapat digunakan sebagai bahan baku. Dan untuk
mengetahui sumber-sumber bahan baku yang dapat digunakan, maka dilakukan
penelitian tentang pemanfaatan biji karet sebagai bahan baku dalam pembuatan
biodiesel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah esterifikasi dan
transesterifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu reaksi
maksimum pada perolehan produk biodiesel dan mengetahui pengaruh konsentrasi
katalis KOH pada perolehan produk biodiesel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa
waktu reaksi maksimum yang diperoleh pada 90 menit, dengan yield 84,244%, dengan
katalis dibawah 1 %, hal ini telah sesuai dengan standar baku mutu biodiesel menurut
standar SNI-04-7182-2006.
Kata kunci : Biji karet, biodiesel, esterifikasi, katalis, transesterifikasi,

PENDAHULUAN
Kebutuhan energi dunia makin meningkat,
selama ini dipenuhi dari minyak bumi dan bahan
bakar fosil lainnya yang merupakan sumber
energi tidak terbarukan. Pencarian sumber
energi alternatif, khususnya dari sumber daya
alam terbarukan merupakan hal yang perlu
selalu dikembangkan. Pembuatan biodiesel dari
minyak nabati adalah salah satu alternatif yang
paling memungkinkan. Namun yang menjadi
permasalahan adalah ketika minyak nabati
yang digunakan terbuat dari minyak nabati
pangan. Sehingga perlu dicari sumber minyak
nabati non pangan yang dapat digunakan
sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Dan
dapat menjadi salah satu alternatif yang
memungkinkan untuk mengatasi masalah global
berkurangnya cadangan minyak bumi, juga
mencegah penggunaan komoditas pangan
menjadi bahan baku energi yang dapat memicu
terjadinya krisis pangan serta mengurangi
kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan

bakar fosil. Begitu pula kenaikan penggunaan
BBM di Indonesia mendorong upaya
penghematan maupun penelitian untuk
mendapatkan bahan bakar baru pengganti
minyak bumi. Oleh karena itu, diperlukan bahan
bakar alternatif untuk mengatasi hal tersebut.
Minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak
kelapa sawit dan minyak zaitun dapat kita
manfaatkan sebagai bahan bakar baru pengganti
minyak bumi terutama bahan bakar mesin diesel
(biodiesel). Biodiesel dari minyak nabati
mempunyai kelebihan seperti ramah lingkungan,
dapat diperbarui dan menghasilkan emisi gas
buang yang relatif lebih bersih. Pemerintah
sudah mulai menjalankan usaha ini seperti
pengembangan biodiesel, bioethanol, bio-oil, biogas, bahan bakar dari gas alam. Untuk program
biodiesel, Pemerintah Indonesia telah
mengembangkan proses konversi minyak nabati
seperti minyak jarak, CPO menjadi biodiesel
(Prihandana, 2006).
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Dan untuk mengetahui sumber-sumber
bahan baku yang dapat digunakan, maka
dilakukan penelitian tentang pemanfaatan biji
karet sebagai bahan baku dalam pembuatan
biodiesel.
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui pengaruh waktu reaksi
maksimum pada perolehan produk biodiesel.
2. Mengetahui pengaruh konsentrasi katalis
KOH pada perolehan produk biodiesel
Komposisi yang terdapat dalam minyak
nabati terdiri dari trigliserida-trigliserida asam
lemak (mempunyai kandungan terbanyak dalam
minyak nabati, mencapai sekitar 95%-b), asam
lemak bebas (Free Fatty Acid atau biasa
disingkat dengan FFA), mono- dan digliserida,
serta beberapa komponen-komponen lain
seperti phosphoglycerides, vitamin, mineral,
atau sulfur.
Bahan-bahan mentah pembuatan
biodiesel adalah (Mittelbach, 2004):
a. Trigliserida-trigliserida, yaitu komponen
utama aneka lemak dan minyak-lemak.
b. Asam-asam lemak, yaitu produk samping
industri pemulusan (refining) lemak dan
minyak-lemak.
Tabel 1. Komposisi Asam Lemak Minyak Biji
Karet
Asam Lemak
Komposisi %
Asam lemak jenuh
C16 Asam Palmitat

10,2

C18 Asam Stearat

8,7

Asam Lemak Tak Jenuh
C18 Asam Oleat

24,6

C18 Asam Linoleat

39,6

C18 Asam Linolenat

16,9

Sumber: Shokib,2009
Minyak biji karet berasal dari biji tanaman
karet yang merupakan tanaman berumah satu
(monoecus). Pada satu tangkai bunga yang
berbentuk bunga majemuk terdapat bunga betina
dan bunga jantan. Penyerbukannya dapat terjadi
dengan penyerbukan sendiri dan penyerbukan
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silang pohon karet mulai berbunga pada umur
kurang lebih tujuh tahun, dan bahkan untuk
keperluan penelitian telah dicoba untuk
merangsang terjadinya pembuangan pada umur
kurang lebih lima tahun.
Biji karet sampai saat ini belum
dimanfaatkan dengan baik, umumnya masih
dibuang di setiap perkebunan. Biji karet
berpotensi dijadikan biodiesel melihat luasnya
perkebunan karet dan jumlah biji karet di
perkebunan biji karet mencapai 1 kg/m2 serta
kandungan minyak yang terdapat pada biji karet
yang mencapai 45,63 % .
Dalam proses pembuatan biodiesel dari
biji karet ini reaksi yang akan dilakukan adalah
esterifikasi karena kandungan asam lemak
bebasnya tinggi dan transesterifikasi.
Produk yang diinginkan dari reaksi
transesterifikasi adalah ester metil asam-asam
lemak. Terdapat beberapa cara agar
kesetimbangan lebih ke arah produk, yaitu:
a. Menambahkan metanol berlebih ke dalam
reaksi.
b. Memisahkan gliserol.
c. Menurunkan
temperatur
reaksi
(transesterifikasi merupakan reaksi
eksoterm).
Pada dasarnya, tahapan reaksi
transesterifikasi pembuatan biodiesel selalu
menginginkan agar didapatkan produk biodiesel
dengan jumlah yang maksimum. Beberapa
kondisi reaksi yang mempengaruhi konversi
serta
perolehan
biodiesel
melalui
transesterifikasi adalah sebagai berikut
(Freedman, 1984):
a. Pengaruh air dan asam lemak bebas
Minyak nabati yang akan ditransesterifikasi
harus memiliki angka asam yang lebih kecil dari
1. Banyak peneliti yang menyarankan agar
kandungan asam lemak bebas lebih kecil dari
0.5% (<0.5%). Selain itu, semua bahan yang
akan digunakan harus bebas dari air. Karena air
akan bereaksi dengan katalis, sehingga jumlah
katalis menjadi berkurang. Katalis harus
terhindar dari kontak dengan udara agar tidak
mengalami reaksi dengan uap air dan karbon
dioksida.
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b. Pengaruh perbandingan molar alkohol dengan
bahan mentah
Secara stoikiometri, jumlah alkohol yang
dibutuhkan untuk reaksi adalah 3 mol untuk
setiap 1 mol trigliserida untuk memperoleh 3 mol
alkil ester dan 1 mol gliserol. Perbandingan
alkohol dengan minyak nabati 4,8:1 dapat
menghasilkan konversi 98% (Bradshaw and
Meuly, 1944).
c. Pengaruh jenis alkohol
Pada rasio 6:1, metanol akan memberikan
perolehan ester yang tertinggi dibandingkan
dengaan menggunakan etanol atau butanol.
d. Pengaruh jenis katalis
Alkali katalis (katalis basa) akan
mempercepat reaksi transesterifikasi bila
dibandingkan dengan katalis asam. Katalis basa
yang paling populer untuk reaksi transesterifikasi
adalah natrium hidroksida (NaOH), kalium
hidroksida (KOH), natrium metoksida
(NaOCH3), dan kalium metoksida (KOCH3).
Katalis sejati bagi reaksi sebenarnya adalah ion
metilat (metoksida.
e. Metanolisis Crude dan Refined Minyak Nabati

Perolehan metil ester akan lebih tinggi jika
menggunakan minyak nabati refined. Namun
apabila produk metil ester akan digunakan
sebagai bahan bakar mesin diesel, cukup
digunakan bahan baku berupa minyak yang telah
dihilangkan getahnya dan disaring.
f. Pengaruh temperatur
Semakin tinggi temperatur, konversi yang
diperoleh akan semakin tinggi untuk waktu yang
lebih singkat (Mescha Destianna,2007).
Pembuatan biodiesel hanya akan berguna
apabila produk yang dihasilkannya sesuai
dengan spesifikasi (syarat mutu) yang telah
ditetapkan dan berlakudi daerah pemasaran
biodiesel tersebut. Persyaratan mutu biodiesel
di Indonesia sudah dibakukan dalam SNI-047182-2006, yang telah disahkan dan diterbitkan
oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) tanggal
22 Februari 2006 (Soerawidjaja,2006). Tabel 2
menyajikan persyaratan kualitas biodiesel yang
diinginkan.
Karakteristik biodiesel yang akan diuji pada
penelitian ini meliputi densitas, viskositas, titik
nyala, kadar air dan bilangan asam.

Tabel 2. Persyaratan kualitas biodiesel menurut SNI-04-7182-2006.
Parameter dan satuannya
o

Batas nilai
3

Metode uji

Massa jenis pada 40 C, kg/m o
850 – 890
ASTM D 1298
2
Viskositas kinematik pada 40 C, mm /s (cSt)
2,3 – 6,0
ASTM D 445
Angka setana
min.
51
ASTM D 613
o
Titik nyala (mangkok
tertutup),
C
min.
100
ASTM D 93
o
Titik kabut, C
maks.
18
ASTM D 2500
o
Korosi bilah tembaga ( 3 jam, 50 C)
maks. no. 3
ASTM D 130
Residu karbon, %-berat, - dalam contoh asli - dalam 10 % ampas distilasi
(maks 0,03)
ASTM D 4530
ISO 10370
Air dan sedimen, %-vol. o
maks. 0,05
ASTM D 2709
Temperatur distilasi 90 %, C
maks. 360
ASTM D 1160
Abu tersulfatkan, %-berat
maks. 0,02
ASTM D 874
Belerang, ppm-b (mg/kg)
maks. 100
ASTM D 5453
20884
Fosfor, ppm-b (mg/kg)
maks. 10
AOCS Ca 12-55
Angka asam, mg-KOH/g
maks. 0,8
AOCS Cd 3-63
Gliserol bebas, %-berat
maks. 0,02
AOCS Ca 14-56
Gliserol total, %-berat
maks. 0,24
AOCS Ca
14-56
*)
Kadar ester alkil, %-berat
min. 96,5
dihitung
Angka iodium, g-I /(100 g)
maks. 115
AOCS Cd 1-25
2
Uji Halphen
negatif
AOCS Cb 1-25
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Metode
setara
ISO 3675
ISO 3104
ISO 5165
ISO 2710
ISO 2160
Mak s. 0,05
ISO 3987
prEN
ISO
FBI-A05-03
FBI-A01-03
FBI-A02-03
FBI-A02-03
FBI-A03-03
FBI-A04-03
FBI-A06-03
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METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium
Riset Poleteknik Negeri Samarinda dan
laboratorium PT. Total E&P Handil II pada bulan
Mei-Juli tahun 2011.
Variabel Tetap dalam penelitian terdiri dari
Volume Minyak (100 gr), Berat Metanol (20 gr),
Massa Katalis Asam (H2SO4) (2 gr), Suhu Reaksi
(600C), dan Kecepatan pengadukan (328 rpm).
Sedangkan Variabel Tidak Tetap adalah : Waktu
Reaksi (30,60,90,120 menit), dan Konsentrasi
Katalis Basa (KOH) (1%; 1,5%; 2%)
Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi minyak nabati. alkohol 96
%, katalis asam dan basa, serta aquadest.
Sedangkan peralatan yang digunakan terdiri dari
labu leher tiga, kondensor, motor pengaduk,
batang pengaduk, heater, thermometer, water
betch, corong pisah, gelas ukur, klem dan statif

HASIL DAN PEMBAHASAN
Minyak biji karet yang digunakan memiliki
kandungan asam lemak bebas dengan kadar
14,987% dan setelah dilakukan esterifikasi
dengan methanol 20% dan katalis asam sulfat
konsentrasi 2%, diperoleh minyak dengan
kandungan FFA sebesar 1,578%, sehingga
dilanjutkan dengan proses traansesterifikasi.
Proses transesterifikasi dilakukan dengan
mereaksikan minyak biji karet dengan katalis
KOH. Pada proses ini terdapat dua variabel yang
divariasikan yaitu waktu reaksi 30 menit, 60
menit, 90 menit, 120 menit dan konsentrasi
katalis KOH 1%;1,5%;2
Hasil yang diperoleh dengan variasi waktu
terlihat dalam gambar 2 berikut:

Diagram Alir Penelitian
Biji Karet

Pemecahan Bijj Karet

Cangkang

Kernel
Pengecilan ukuran

Gambar 2. Grafik wakru reaksi vs yield

Pengukusan
Pengecilan ukuran
Pengepresan

Ampas

Minyak Biji Karet

H2SO4 + Metanol

Esterifikasi
KOH + Metanol

Transesterifikasi
Pemisahan

Gliserol

Crude Biodiesel
Pencucian Biodiesel
Pengeringan
Biodiesel

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
RISET & TEKNOLOGI /40

Dari gambar 2 diatas, terlhat bahwa
dengan katalis 2 gr KOH terjadi kenaikan
perolehan yield dari waktu reaksi 30 menit ke
waktu reaksi 60 menit sebesar 2% yield, begitu
pula dari waktu reaksi 60 menit ke waktu reaksi
90 menit terjadi kenaikan sama sekitar 2% yield,
Namun terjadi kenaikan yang lebih besar dari
waktu reaksi 90 menit ke waktu reaksi 120 menit
yaitu 6% yield. hal ini diakibatkan karena waktu
yang digunakan untuk melakukan kontak dan
bereaksi antara reaktan semakin besar .
Grafik dengan katalis 1,5 gr KOH terjadi
kenaikan perolehan yield dari waktu reaksi 30
menit ke waktu reaksi 60 menit sebesar 3% yield,
namun terjadi kenaikan yang tidak signifikan dari
waktu reaksi 60 menit ke waktu reaksi 90 menit
yaitu sekitar 1% yield. Sedangkan pada waktu
90 menit ke waktu reaksi 120 menit terjadi
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kenaikan 3% yield. Pada katalis 1,5 gr KOH ini
terjadi kenaikan yang fluktuatif hal ini dipengaruhi
oleh perlakuan pada proses reaksi seperti pada
saat menutup reaktor dengan aluminium foil
yang tidak rapat sehingga keluarnya metanol dari
reaktor sehingga mempengaruhi perolehan
yield.
Grafik dengan katalis 2 gr KOH terjadi
kenaikan perolehan yield dari waktu reaksi 30
menit ke waktu reaksi 60 menit sebesar 2%,
sedangkan dari waktu reaksi 60 menit ke waktu
reaksi 90 menit sebesar 3%, namun terjadi
kenaikan yang tidak signifikan dari waktu reaksi
90 menit ke 120 menit yaitu 0,3% yield. Hal ini
mengindikasikan bahwa konversi dari reaktan
telah hampir mencapai konstan.
Dari grafik diatas terlihat bahwa perolehan
yield akan meningkat dengan peningkatan waktu
hal ini dikarenakan semakin lama waktu reaksi
maka semakin lama kesempatan bagi reaktan
untuk berkontak dan bereaksi sehingga
perolehan yield semakin besar. Namun
perolehan yield dengan variasi waktu di atas
tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan
pada katalis 1 gr KOH dengan waktu reaksi dari
90 menit ke 120 menit yaitu hanya 0,3%, yang
akan sangat tidak ekonomis apabila hal itu
dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa
waktu maksimum yang diperoleh adalah pada
waktu reaksi 90 menit.
Sedangkan pengaruh variasi katalis dan
waktu terhadap yield yang diperoleh ditunjukkan
pada gambar 3 berikut ini :

Pada gambar 3 grafik hubungan antara
konsentrasi katalis KOH dengan perolehan yield
biodiesel pada variasi waktu reaksi 30 menit, 60
menit, 90 menit, 120 menit dengan konsentrasi
katalis KOH 1%; 1,5%;2% dapat diketahui bahwa
terjadi penurunan perolehan yield biodiesel
seiring dengan bertambahnya konsentrasi
katalis yang diakibatkan oleh adanya reaksi
samping yang tidak dikehendaki yaitu reaksi
penyabunan, sehingga penambahan katalis
diatas 1% dianggap tidak perlu dilakukan pada
reaksi ini.
Untuk viskositas bahan baku sebelum
diolah adalah 46,167 cSt dan setelah diolah
menjadi biodiesel viskositasnya 5,3-5,8 cSt.
Perubahan ini merupakan indikasi bahwa rantai
karbon yang panjang telah dipecah menjadi lebih
pendek. Sehingga berpengaruhh pula terhadap
penurunan densitas.
Dari hasil uji yang diperoleh semua
parameter masuk standar mutu biodiesel yaitu
dengan viskosita 5,101-5,816 cSt dengan
standar 2,3-6cSt, densitas 860-870 Kg/m 3
dengan standar 860-890 Kg/m3, flash point 1521840C dengan standar min 1000C, dan angka
asam 0,561-0,701 dengan standar maks 0,8 mgKOH/g

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan
mereaksikan minyak biji karet 100 gr dan metanol
20 gr pada suhu reaksi 600C serta kecepatan
pengadukan 328 rpm dapat disimpulkan bahwa:
1. Biodiesel yang dihasilkan dari minyak biji
karet dengan variasi waktu reaksi 30 menit,
60 menit, 90 menit, dan 120 menit serta
variasi konsentrasi katalis KOH memenuhi
standar baku mutu biodiesel menurut
standar SNI-04-7182-2006.
2. Waktu reaksi maksimum yang diperoleh
adalah 90 menit, dengan yield 84,244%.
3. Penambahan katalis KOH di atas konsentrasi
1% hanya menurunkan yield biodiesel yang
diperoleh.

Gambar 3. Grafik katalis vs yield
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OKSIDASI PARTIAL SEBAGAI PROSES KARBONISASI
PADA PEMBUATAN BIOBRIKET DARI
TEMPURUNG KLUWAK
Siti Sahraeni
Staf Pengajar Jurusan Teknik Kimia Polnes
Abstrak
Semakin menipisnya cadangan bahan bakar energi fosil menyebabkan perlu
adanya pencarian energi alternatif untuk menggantikannya. Biomassa memiliki potensi
yang cukup besar di Indonesia untuk diolah menjadi bahan bakar pengganti energi
fosil dan salah satunya adalah tempurung kluwak. Penelitian dilakukan dalam skala
laboratorium dan menggunakan prinsip oksidasi parsial. Bahan baku berupa tempurung
kluwak dikarbonisasi dengan prinsip oksidasi parsial yaitu dengan mengalirkan udara
sebagai pengoksidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi optimum
waktu proses dan tekanan udara serta mengetahui karakteristik biobriket dari campuran
tempurung kluwak dan serbuk gergaji kayu. Tempurung kluwak dikarbonisasi pada
variasi waktu proses 40, 50, 60, 70, dan 80 menit, sedangkan tekanan udara divariasikan
pada tekanan 4, 5, 6, 7, dan 8 kgf/cm2. Biobriket yang dihasilkan memiliki nilai kalor
yang maksimum pada campuran arang tempurung kluwak hasil proses pada waktu
80 menit dan tekanan 6 kgf/cm2 yaitu sebesar 5536 kal/gr.
Kata kunci : biobriket, karbonisasi, oksidasi, tempurung kluwak

PENDAHULUAN
Bahan baku pembuatan biobriket biasanya
adalah sisa hasil pertanian yang dimana
ketersediaannya hanya pada saat musim panen
sehingga diperlukan biomassa baru yang dapat
menjaga keterlanjutan tersedianya biomassa
sebagai bahan baku pembuatan biobriket dan
salah satunya adalah tempurung kluwak. Selain
sebagai bahan baku pembuatan biobriket,
tempurung kluwak juga dapat digunakan
sebagai karbon aktif.
Serbuk gergaji kayu dengan hasil limbah
yang sangat besar saat ini penanganannya
masih belum maksimal karena biasanya hanya
dibakar atau dibuang ke sungai yang mana dapat
mengganggu lingkungan sehingga perlu suatu
cara untuk dapat menangani masalah ini.
Peneliti mencoba untuk membuat biobriket
dari campuran tempurung kluwak dan serbuk
gergaji kayu yang mana proses karbonisasi
digunakan prinsip oksidasi parsial.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bahri,
2009) yang menggunakan limbah kayu sebagai
bahan baku pembuatan briket. Penambahan
potongan kayu dengan berat jenis yang tinggi
dapat berpengaruh dalam meningkatkan
kerapatan, keteguhan tekan, kadar karbon terikat
dan nilai kalor serta dapat menurunkan kadar
air, kadar zat mudah menguap dan kadar abu.
Penelitian (Wijayanti, 2009) yang membuat
briket dengan menggunakan bahan baku serbuk
gergaji kayu dan cangkang kelapa sawit.
Penambahan cangkang kelapa sawit dalam
campuran biobriket dapat menaikkan nilai kalor
dari briket.
Dari beberapa uraian di atas perlu
dilakukan penelitian dengan tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini yaitu menentukan
kondisi optimum dari waktu proses dan tekanan
udara gasifikasi dengan menggunakan prinsip
oksidasi parsial, serta mengetahui karakteristik
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biobriket dari campuran tempurung kluwak dan
serbuk gergaji kayu.
Kluwak (Pangium edule)
Kluwak (Pangium edule) adalah adalah
tumbuhan berbentuk pohon yang tumbuh liar
atau setengah liar. Biji kluwak dipakai sebagai
bumbu dapur masakan Indonesia yang memberi
warna hitam pada beberapa makanan.
Sedangkan untuk tempurung kluwak yang
mengandung karbon telah digunakan untuk
pembuatan karbon aktif.
Tempurung kluwak yang memiliki kadar
karbon cukup tinggi,oleh (Prabawati, 2009)
digunakan sebagai karbon aktif. Karbon aktif ini
digunakan sebagai absorben untuk menurunkan
konsentrasi fenol. Pada dosis karbon aktif sebesar
1 gr dan konsentrasi fenol 100 gr/ml, didapat
penyisihan fenol optimum sebesar 97.67 %.
Bijinya, yang memiliki salut biji yang bisa
dimakan, bila mentah sangat beracun karena
mengandung asam sianida dalam konsentrasi
tinggi. Bila dimakan dalam jumlah tertentu
menyebabkan pusing (Anonim, 2011).
Serbuk Gergaji
Tiga macam industri kayu di Indonesia
yang secara dominan mengkonsumsi kayu
dalam jumlah yang relatif besar, yaitu
penggergajian, kayu lapis, dan pulp dan kertas.
Yang dapat menimbulkan masalah adalah
limbah penggergajian yang kenyataannya di
lapangan masih ada yang menumpuk dan
sebagian dibuang ke aliran di sungai, atau
dibakar secara langsung. Oleh karena itu dapat
dimanfaatkan dalam pembuatan biobriket.
Tabel 1. Komponen Kimia Serbuk Gergaji Kayu
Komponen Kimia

Kandungan (%)

Hemisellulosa

70,52

Sellulosa

40,99

Lignin

27,88

Pentosan

16,89

Abu

1,38

Air

5,64

Sumber : Ndraha, 2009
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Selama ini limbah serbuk kayu banyak
menimbulkan masalah dalam penanganannya
yang selama ini dibiarkan membusuk, ditumpuk
dan dibakar yang kesemuanya berdampak
negatif terhadap lingkungan sehingga
penanggulangannya perlu dipikirkan. Salah satu
jalan yang dapat ditempuh adalah
memanfaatkannya menjadi produk yang bernilai
tambah dengan teknologi aplikatif dan kerakyatan
sehingga hasilnya mudah disosialisasikan
kepada masyarakat.
Teknologi Konversi
Karbonisasi biomassa atau yang lebih
dikenal dengan pengarangan adalah suatu
proses untuk menaikkan nilai kalor biomassa
dan dihasilkan pembakaran yang bersih dengan
sedikit asap. Hasil karbonisasi adalah berupa
arang yang tersusun atas karbon dan berwarna
hitam.
Prinsip proses karbonisasi adalah
pembakaran biomassa tanpa adanya kehadiran
oksigen. Sehingga yang terlepas hanya bagian
volatile matter, sedangkan karbonnya tetap
tinggal di dalamnya. Temperatur karbonisasi
akan sangat berpengaruh terhadap arang yang
dihasilkan sehingga penentuan temperatur yang
tepat akan menentukan kualitas arang.
Sedikit banyaknya arang yang dihasilkan
bergantung pada komposisi awal biomassa.
Semakin banyak kandungan volatile matter
maka semakin sedikit arang yang dihasilkan
karena banyak bagian yang terlepas ke udara.
Penentuan komposisi awal biomassa dilakukan
dengan uji analisis pendekatan (proximate
analysis).
Biomassa dikonversi menjadi energi
dalam bentuk bahan bakar cair, gas, panas, dan
listrik. Teknologi konversi biomassa menjadi
bahan bakar padat, cair, dan gas, antara lain
teknologi pirolisa (bio-oil), esterifikasi (bio-diesel),
teknologi fermentasi (bio-etanol), anaerobik
digester (biogas) dan teknologi konversi
biomassa menjadi energi panas yang kemudian
dapat diubah menjadi energi mekanis dan listrik,
antara lain teknologi pembakaran dan gasifikasi.
Teknologi konversi termal biomassa
meliputi pembakaran langsung, gasifikasi, dan
pirolisis atau karbonisasi. Masing-masing
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metode memiliki karakteristik yang berbeda
dilihat dari komposisi udara dan produk yang
dihasilkan. Proses pembakaran langsung adalah
proses yang paling mudah dibandingkan dengan
lainnya. Biomassa langsung dibakar tanpa
proses-proses lainnya. Cara seperti ini sangat
mudah dijumpai. Di pedesaan Indonesia, banyak
masyarakat memanfaatkan kayu bakar sebagai
bahan bakar karena praktis dan mudah
mendapatkannya walaupun secara umum
efisiensinya sangat rendah.
Pada dunia industri, model pembakaran
langsung juga banyak digunakan terutama untuk
produksi listrik seperti di pabrik kelapa sawit dan
gula yang memanfaatkan limbahnya sebagai
bahan bakar. Biomassa dapat dibakar dalam
bentuk serbuk, briket, ataupun batangan yang
disesuaikan dengan penggunaan dan kondisi
biomassa. Teknologi pembakaran langsung
relatif memiliki efisiensi cukup rendah, yaitu 2025 %. Walaupun demikian, karena kemudahan
teknologinya, banyak yang memanfaatkan
teknologi ini.
Teknologi konversi termal biomassa
gasifikasi, dasarnya adalah usaha penggunaan
bahan bakar padat yang lebih dahulu diubah
dalam bentuk gas. Pada proses gasifikasi ini,
biomassa dibakar dengan udara terbatas
sehingga gas yang dihasilkan sebagian besar
mengandung karbon monoksida. Keuntungan
proses gasifikasi ini adalah dapat digunakannya
biomassa yang mempunyai nilai kalor relatif
rendah dan kadar air yang cukup tinggi. Efisiensi
yang dapat dicapai dengan teknologi gasifikasi
sekitar 30-40 persen. Beberapa metode
gasifikasi telah dikembangkan seperti fixed bed
dan fluidized bed gasifier.
Teknologi ketiga adalah pirolisis, yaitu
pembakaran biomassa pada kondisi tanpa
oksigen. Tujuannya adalah melepaskan zat
terbang (volatile matter) yang terkandung pada
biomassa. Secara umum kandungan zat
terbang dalam biomassa cukup tinggi. Produk
proses pirolisis ini berbentuk cair, gas, dan
padat. Produk padat dari proses ini berupa arang
(char) yang kemudian disebut karbonisasi.
Beberapa parameter kualitas briket yang
akan mempengaruhi pemanfaatannya antara

lain kandungan Air, kandungan abu, kandungan
zat terbang (Volatile matter) dan nilai kalor.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini hanya menganalisa secara
kuantitatif dan kualitatif dari arang yang
dihasilkan dan karakteristik briket yang diperolah
dengan mencampurkan antara hasil karbonisasi
tempurung kluwak dengan serbuk gergaji.
Karbonisasi tempurung kluwak dilakukan dengan
prinsip oksidasi partial di dalam alat gasifier yang
mana
udara
digunakan
sebagai
penggasifikasinya. Waktu karbonisasi
divariasikan dari 40; 50; 60; 70 sampai 80 menit
dan Tekanan udara (4; 5; 6; 7 dan 8) kgf/cm2.
Arang yang dihasilkan dari proses karbonisasi
dicampur dengan serbuk gergaji, perekat lalu
dicetak. Setelah itu dianalisis nilai kalor dan uji
proximate.
Analisa proxmate,

Tempurung Kluwak

Serbuk Gergaji Kayu

dan nilai kalor.

Pengeringan

Pengeringan

Pengarangan / karbonisasi variasi
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waktu dan tekanan
Penyeragaman
Ukuran 50 Mesh

Penambahan
Perekat

Pengempaan

Pengeringan

Biobriket

Analisa proximate,
dan nilai kalor.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kondisi optimum proses pre treatment
pembuatan biobriket dari tempurung kluwak
dengan prinsip oksidasi parsial. Kondisi optimum
terukur dari jumlah dan kualitas arang yang
dihasilkan. Proses ini menggunakan udara
sebagai penggasifikasi yang mana produk
sangat tergantung dari bahan baku yang
digunakan sehingga diperlukan analisis bahan
baku terlebih dahulu. Tabel 2 menunjukkan hasil
analisa bahan baku yang digunakan.
Tabel 2. Data analisa proximate dan nilai kalor
bahan baku
Biomassa

% Moisture

% Volatile

% Ash

Fixed
Carbon

Nilai Kalor
(kal/gr)

Tempurung
Kluwak

7.3875

35.0722

1.4661

91.1464

4200

Serbuk Gergaji
Kayu

5.6094

30.1334

0.3892

94.0014

5000

Tabel 3. Data analisa proximate dan nilai kalor
produk pada variasi waktu dengan
tekanan P=6 kgf/cm2
Produk

Terlihat pada Tabel 2 bahwa kualitas bahan
baku tempurung kluwak lebih rendah daripada
serbuk gergaji kayu. Nilai kalor pada tempurung
kluwak masih di bawah standar SNI yang
diperbolehkan untuk biobriket yaitu karena masih
memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga
perlu dilakukan peningkatan nilai kalor dengan
cara karbonisasi. Karbonisasi dilakukan dengan
prisip oksidasi parsial atau dengan udara
terbatas. Bahan baku serbuk gergaji kayu tidak
dikarbonisasi karena serbuk gergaji kayu hanya
sebagai bahan tambahan dalam pembuatan
biobriket. Ukuran partikelnya yang kecil yang
apabila dikarbonisasi menggunakan prinsip
oksidasi parsial hasilnya tidak efisien.
Karbonisasi dengan prinsip gasifikasi dengan
menggunakan udara sangat tergantung pada
ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel,
hasil gas akan semakin besar sehingga produk
padatnya semakin kecil (Guo, 2000).
Nilai kalor pada serbuk gergaji kayu juga
sudah memenuhi syarat yang diperbolehkan
dalam pembuatan biobriket yaitu 5000 kal/gr.
Karbonisasi yang dilakukan menggunakan
prinsip oksidasi parsial atau menggunakan
udara terbatas, sehingga kandungan karbon
yang terdapat pada bahan baku akan bereaksi
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dengan oksigen yang masuk dan terbakar
membentuk CO2. Hal ini menyebabkan semakin
lama waktu karbonisasi maka jumlah arang
yang dihasilkan semakin kecil. Tetapi semakin
sedikit waktu karbonisasi maka jumlah arang
yang dihasilkan akan semakin sedikit pula karena
ada sebagian bahan baku yang tidak
terkarbonisasi.
Selain terhadap jumlah arang yang
dihasilkan, waktu juga berpengaruh terhadap
kualitas arang yang dihasilkan, sehingga dapat
mempengaruhi kualitas briket yang dihasilkan.
Kualitas biobriket dapat dilihat dari kadar uji
proximate dan nilai kalor yang dihasilkan dan
tersaji pada Tabel 3.

Waktu
(menit)

40
50
Biobriket
60
70
80
Standar Nasional
Indonesia

%
Moisture

%
Volatile

% Ash

Fixed
Carbon

4.8400
4.7491
4.6995
4.0496
4.2900

30.7264
30.7138
26.2474
27.4672
19.6628

0.6021
0.2692
0.5870
0.6831
0.7272

94.5579
94.9817
94.7135
95.2673
94.9828

Nilai
Kalor
(kal/gr)
5119.0000
4970.0000
5174.0000
5263.0000
5536.0000

8

15

8

-

5000.0000

Kualitas biobriket diukur dengan uji
proximate antara lain kadar air, kadar zat
menguap, kadar abu dan kadar karbon terikat.
Gambar 2. menunjukkan hubungan antara waktu
karbonisasi dengan uji proximate pada produk
biobriket.
Kadar air briket berpengaruh terhadap nilai
kalor. Semakin kecil nilai kadar air maka semakin
bagus nilai kalornya. Biobriket mempunyai sifat
higroskopis yang tinggi sehingga penghitungan
kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat
higroskopis biobriket hasil penelitian.
Gambar 2(a) menunjukkan nilai kadar air
untuk biobriket campuran tempurung kluwak dan
serbuk gergaji kayu dengan variasi waktu
karbonisasi yang terendah adalah pada saat
karbonisasi selama 80 menit dan didapat kadar
air sebesar 4.2900 % sedangkan untuk kadar
air yang paling besar adalah pada saat
karbonisasi selama 40 menit dengan kadar air
sebesar 4.8400 %
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 2. Grafik hubungan antara waktu dengan berbagai uji proximate kadar air (a), kadar zat
menguap (b), kadar abu (c), kadar karbon terikat (d)
Biobriket tempurung kluwak dan serbuk
gergaji kayu mempunyai nilai kadar air yang
masih tinggi. Ini dikarenakan pada campuran
biobriket digunakan serbuk gergaji yang tidak
mengalami proses karbonisasi terlebih dahulu
dan hanya melalui proses pengeringan dengan
matahari sehingga kadar air yang terkandung
dalam serbuk gergaji hanya sedikit yang hilang.
Tahap pembuatan biobriket juga digunakan
perekat yang sebagian besar komponennya
adalah air sehingga kadar air akan bertambah.
Gambar 2(b), menunjukkan nilai kadar zat
mudah menguap pada biobriket campuran
tempurung kluwak dan serbuk gergaji kayu
sangat tinggi bahkan tidak ada yang memenuhi
standar maksimum yang harus dipenuhi pada
biobriket. Biobriket pada waktu 60 dan 80 menit
yang mendekati standar maksimum SNI untuk
kandungan kadar zat mudah menguap yaitu
sebesar 26.2474 % dan 19.6628 %.
Abu merupakan bagian yang tersisa dari
hasil pembakaran dalam hal ini adalah sisa

pembakaran briket arang. Salah satu penyusun
abu adalah silika. Pengaruhnya kurang baik
terhadap nilai kalor biobriket yang dihasilkan.
Kandungan abu yang tinggi dapat menurunkan
nilai kalor biobriket sehingga kualitas biobriket
akan menurun.
Gambar 2(c), menujukkan bahwa nilai
kadar abu terendah adalah pada saat waktu
karbonisasi tempurung kluwak selama 60 menit
yaitu 0.587 %, sedangkan kadar abu yang
tertinggi pada saat karbonisasi selama 80 menit
yaitu sebesar 0.7272 %. Meningkatnya kadar
abu karena proses karbonisasi menggunakan
prinsip oksidasi partial yang mana semakin lama
waktu proses maka semakin besar jumlah
karbon yang akan teroksidasi menghasilkan gas
CO2 , sehingga meyebabkan peningkatan kadar
abu dalam bahan baku yang diproses.
Menurut Gambar 2(d), terlihat bahwa pada
waktu karbonisasi selama 50 menit, nilai kadar
karbon terikat pada biobriket lebih tinggi daripada
waktu karbonisasi selama 60 menit namun pada
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waktu karbonisasi 50 menit memiliki nilai kalor
yang lebih rendah. Hal ini karena kadar air pada
waktu 60 menit lebih rendah daripada kadar air
pada waktu 50 menit. Tekanan berbanding lurus
dengan laju alir. Semakin tinggi tekanan udara
maka kecepatan alir udara akan semakin besar
juga. bertambahnya kecepatan alir udara akan
mempercepat proses pembakaran dan dapat
menurunkan arang yang dihasilkan.
Selain waktu karbonisasi, tekanan udara
karbonisasi juga berpengaruh terhadap kualitas
arang yang dihasilkan, sehingga pada saat
pencampuran untuk pembuatan biobriket akan
mempengaruhi kualitas briket yang dihasilkan.
Kualitas biobriket dapat dilihat dari kadar uji
proximate dan nilai kalor yang dihasilkan dan
tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4. Data analisa proximate dan nilai kalor
produk pada variasi tekanan udara
dengan waktu selama 60 menit

Produk

Tekanan
(kgf/cm2)

%
Moisture

%
Volatile

% Ash

Fixed
Carbon

Biobriket

4
5
6
7
8

3.4790
4.8390
4.6695
4.3891
4.2700

25.9874
26.2844
26.2474
25.4978
26.7704

0.5500
0.3305
0.5870
1.5781
0.8148

95.9710
94.8305
94.7435
94.0328
94.9152

8

15

8

Standar Nasional
Indonesia

Nilai
Kalor
(kal/g)
5385.000
5307.000
5174.000
5177.000
5199.000
5000

Kualitas produk biobriket diukur dengan uji
proximate antara lain kadar air, kadar zat
menguap, kadar abu dan kadar karbon terikat.
Gambar 3 menunjukkan hubungan antara waktu
karbonisasi dengan uji proximate pada produk
biobriket.
Gambar 3(a) terlihat bahwa pada saat
tekanan udara sebesar 5 kgf/cm2 mempunyai
kadar air yang paling rendah yaitu sebesar
3.2797 %, dan yang paling tinggi pada tekanan
kompresor 6 kgf/cm2 yaitu sebesar 4.2196 %.
Hal ini dikarenakan dengan tekanan udara
yang kecil maka kecepatan udara yang
mengalirkan udara panas juga tidak terlalu cepat
sehingga kontak antara uap panas dengan
tempurung kluwak lebih lama. Pada tekanan
udara 6 kgf/cm2 kadar air lebih tinggi dari tekanan
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udara 7 kgf/cm2, ini bisa disebabkan karena api
pada bahan bakar saat tekanan 6 kgf/cm2 padam
duluan sebelum karbonisasi selesai.
Nilai kadar air untuk biobriket campuran
tempurung kluwak dan serbuk gergaji yang
terendah adalah pada saat karbonisasi pada
tekanan 4 kgf/cm2 yaitu sebesar 3.4790 % dan
paling tinggi pada tekanan 5 kgf/cm 2 yaitu
sebesar 4.8390 %. Nilai kadar air pada biobriket
hasil campuran tempurung kluwak dan serbuk
gergaji kayu berbanding terbalik karena saat
tekanan 5 kgf/cm2 pada tempurung kluwak hasil
karbonisasi mempunyai nilai kadar air yang
terendah, namun pada saat menjadi biobriket
nilai kadar air menjadi yang paling besar. Hal ini
bisa disebabkan karena kurang sempurnanya
pengeringan biobriket sehingga kadar air yang
bertambah akibat penambahan campuran
serbuk gergaji dan perekat tidak hilang.
Gambar 3 (b), tempurung kluwak hasil
karbonisasi pada semua variasi tekanan udara
memiliki kadar zat mudah menguap di bawah
standar maksimum yang diperbolehkan. Nilai
kadar zat mudah menguap terendah adalah
pada saat tekanan udara 7 kgf/cm2 sebesar
11.1578 % dan yang tertinggi adalah pada saat
tekanan udara 4 kgf/cm2 14.7585 %.
Kandungan zat mudah menguap pada
tempurung kluwak hasil karbonisasi pada
tekanan udara 8 kgf/cm 2 lebih tinggi
dibandingkan pada tekanan udara 7 kgf/cm2. Hal
ini disebabkan karena pada saat tekanan tinggi,
kecepatan udara juga tinggi sehingga kontak uap
panas dengan tempurung kluwak kurang
sempurna sehingga kadar zat mudah menguap
hanya sedikit yang hilang.
Biobriket campuran tempurung kluwak dan
serbuk gergaji kayu pada saat variasi tekanan
udara juga tidak ada yang memenuhi standar
maksimum kualitas biobriket yang diperbolehkan.
Nilai kadar zat mudah menguap yang mendekati
standar adalah pada saat tekanan udara 7 kgf/
cm2 yaitu sebesar 25.4978 %.
Gambar 3(c), menunjukkan bahwa pada
semua variasi tekanan udara kadar abu
memenuhi standar maksimum SNI untuk
tempurung kluwak hasil karbonisasi maupun
biobriket campuran tempurung kluwak dan
serbuk gergaji kayu.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 3 Grafik hubungan antara tekanan udara dengan berbagai uji proximate kadar air (a),
kadar zat menguap (b), kadar abu (c), kadar karbon terikat (d)
Nilai kadar abu terendah pada tempurung
kluwak hasil karbonisasi terjadi pada tekanan 4
kgf/cm2 yaitu sebesar 0.6400 % dan yang nilai
kadar abu yang tertinggi pada saat tekanan 7
kgf/cm2 sebesar 1.8379 %.
Gambar 3(d), menunjukkan nilai kadar
karbon terikat tertinggi pada tempurung kluwak
hasil karbonisasi terjadi pada tekanan kompresor
4 kgf/cm2 yaitu sebesar 95.9603 % dan terendah
terjadi pada tekanan 7 kgf/cm2 yaitu sebesar
94.0729 %. Seiring bertambahnya tekanan, fixed
carbon dari tempurung kluwak hasil karbonisasi
semakin turun namun pada saat tekanan 8 kgf/
cm2 fixed carbon dari tempurung kluwak hasil
karbonisasi menjadi naik. Hal ini dikarenakan %
ash pada saat tekanan 8 kgf/cm2 lebih rendah
daripada saat tekanan 7 kgf/cm2 sehingga nilai
fixed carbon menjadi naik. Grafik nilai fixed
carbon pada biobriket campuran tempurung
kluwak dan serbuk gergaji kayu juga mempunyai

pola yang sama yaitu nilai tertinggi pada tekanan
4 kgf/cm2 dan terendah pada tekanan 7 kgf/cm2.
Saat tekanan 8 kgf/cm 2 fixed carbon juga
mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan %
ash dan % moisture pada saat tekanan 8 kgf/
cm2 lebih rendah daripada saat tekanan 7 kgf/
cm2 sehingga nilai fixed carbon menjadi naik.
Gambar 4 menunjukkan tekanan 5 kgf/cm2
mempunyai nilai kalor sebesar 6494 kal/gr.
Semakin tinggi tekanan udara maka nilai kalor
biobriket yang dihasilkan semakin kecil, hal ini
dikarenakan bahan baku berupa arang
tempurung kluwak yang digunakan kadar
karbonnya semakin kecil dengan bertambahnya
tekanan udara. Semakin tinggi tekanan udara
maka jumlah udara yang masuk akan semakin
besar yang menyebabkan semakin banyak
jumlah C yang terbakar, demikian pula dengan
sifat yang lainnya seperti telah dijabarkan
sehingga mempengaruhi nilai kalor biobriket.
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Gambar 4 Grafik hubungan antara tekanan
karbonisasi dengan nilai kalor
biobriket campuran tempurung
kluwak dan serbuk gergaji pada
variasi waktu karbonisasi

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
maka dapat disimpulkan bahwa : Biobriket yang
dihasilkan memiliki nilai kalor yang maksimum
pada campuran arang tempurung kluwak hasil
proses karbonisasi pada waktu 80 menit dan
tekanan 6 kgf/cm2 yaitu sebesar 5536 kal/gr.
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PEMBUATAN BIODIESEL DARI CRUDE PALM OIL
DENGAN BANTUAN REAKTOR BATCH SIRKULASI
Marlinda
Staf Pengajar Jurusan Teknik Kimia Polnes
Abstrak
Biodiesel merupakan salah satu energi alternatif yang berpotensi untuk
mensubstitusi bahan bakar solar. Crude Palm Oil (CPO) berpotensi sebagai bahan
baku pembuatan biodiesel. Proses transesterifikasi CPO membutuhkan proses reaksi
dengan pengadukan dan suhu tertentu sehingga untuk menghasilkan konversi yang
tinggi masih membutuhkan waktu yang lama. Pada penelitian ini dilakukan pembuatan
biodiesel dari crude palm oil (CPO) dengan bantuan reaktor alir sirkulasi untuk pengganti
solar. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat biodiesel dari CPO dengan produksi
yang lebih besar (konversi yang tinggi) dalam waktu yang tidak lama, mencari kondisi
optimum dari factor-faktor yang dapat mempercepat reaksi seperti perbandingan
reaktan dan berat katalis. Reaksi transesterifikasi dijalankan dengan mereaksikan
minyak sawit dan metanol dengan perbandingan pereaksi 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:5 mgek/
gram dan konsentrasi katalis KOH 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1%, dan 1,5% dilakukan di
dalam reaktor batch sirkulasi selama 90 menit. Biodiesel yang dihasilkan kemudian
dipisahkan dari gliserol kemudian dicuci untuk membuat biodiesel netral atau bersih
dari sisa-sisa katalis KOH setelah itu dipanaskan dengan suhu 100 0C untuk
menghilangkan sisa air yang ada di dalam biodiesel. Hasil penelitian ini menghasilkan
kondisi optimum pada perbandingan pereaksi yang menghasilkan konversi yang tinggi
sekitar 92% selama waktu reaksi 90 menit adalah 1:4, dan konsentrasi katalis 1%.
Pengujian sifat-sifat fisis biodiesel untuk biodiesel murni (B100) serti pour poin 60C,
flash poin 186,50C, density 0,875 g/ml dan angka asam 0,09 mg-KOH/g hal ini
menunjukkkan bahwa biodiesel memenuhi standar ASTM untuk bahan bakar solar.
Dengan demikian pembuatan biodiesel dengan reactor sirkulasi (B100) dapat
direkomendasikan sebagai bahan pengganti bahan bakar solar.
Kata kunci : Biodiesel, Crude Palm Oil, Transesterifikasi, Reaktor Batch Sirkulasi.

PENDAHULUAN
Bahan bakar minyak adalah sumber energi
dengan konsumsi terbesar di seluruh dunia jika
dibandingkan dengan sumber energi lainnya.
Tetapi saat ini dunia mengalami krisis bahan
bakar minyak, karena harga minyak mentah
dunia terus meningkat. Di antara produk minyak
bumi, bahan bakar diesel adalah yang paling
banyak digunakan, karena penggunaannya yang
cukup luas pada peralatan transportasi,
pertanian, mesin-mesin pabrik, dan juga
generator listrik. Pencarian energi alternatif
pengganti yang lebih ramah lingkungan
dibandingkan migas yang menjadi andalan saat

ini.Salah satuenergi alternatif yangdikembangkan
adalah biodiesel karena berpotensi untuk
mensubstitusi bahan bakar solar.
Crude
biodiesel
hasil
reaksi
transesterifikasi harus dipisahkan dari
kontaminannya yaitu; sisa reaktan (metanol dan
asam lemak bebas), katalis dan produk samping
karena selain menyebabkan rendahnya kualitas
biodiesel, kontaminan tersebut juga
menyebabkan masalah pada saat pembakaran
di mesin. Metanol dalam jumlah banyak dapat
menyebabkan rendahnya flash point dan
berkaitan dengan masalah keamanan dalam
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penggunaan dan penyimpanan. Asam lemak
bebas (ALB) dan katalis (asam atau basa) dalam
biodiesel dapat menyebabkan korosi dan
pembentukan deposit pada mesin. Sedangkan
air sebagai produk samping harus dipisahkan
dari biodiesel karena selain menyebabkan
terbentuknya endapan yang dapat menyumbat
filter juga berpotensi menyebabkan reaksi
hidrolitik yang mengkonversi biodiesel (metil
ester) menjadi asam lemak bebas.
Banyak faktor yang mempengaruhi
proses pembuatan biodiesel seperti
perbandingan reaktan, katalis, suhu dan waktu
reaksi. Pada pembuatan biodiesel dari crude
palm oil (CPO) dan berat katalis yang dapat
menghasilkan konversi metal ester (Biodiesel)
yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk
membuat biodiesel dari crude palm oil dengan
reactor sirkulasi akan dicari kondisi optimum
dari proses transesterifikasi CPO dan
menganalisa hasil biodiesel yang standard
biodiesel.
Peneltian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui pengaruh reaktor sirkulasi
terhadap sintesis biodiesel berdasarkan
kadar gliserol dan kadar ester.
2. Mendapatkan data optimum dari
perbandingan mol reaktan dengan
menggunakan reaktor sirkulasi, dan berat
katalis dengan menggunakan reaktor
sirkulasi.
Kelapa sawit merupakan salah satu
komoditas yang pertumbuhannya paling pesat,
dibandingkan dengan komoditi lainnya pada subsektor perkebunan. Pada tahun 1980 – 1990,
areal meningkat dengan laju sekitar 11% per
tahun. Sejalan dengan perluasan areal, produksi
juga meningkat dengan laju 9,4% per tahun.
Konsumsi domestik dan ekspor juga meningkat
pesat dengan laju masing-masing 10% dan 13%
per tahun (Direktorat Jenderal Bina Produksi
Perkebunan 2004).
Keunggulan palm oil sebagai bahan baku
biodiesel adalah kandungan asam lemak jenuh
yang tinggi sehingga akan menghasilkan angka
setana yang tinggi. Komposisi asam lemak dalam
minyak kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 1
berikut ini :
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Tabel 1. Kadarasamlemakdalamminyakkelapa
sawit
Tipe Asam Lemak
Palmitic
Stearic
Myristic
Oleic
Linoleic
Lainnya

Rumus Kimia
C16H32O2
C18H36O2
C14H28O2
C18H34O2
C18H32O2

Persentase
44,3 %
4,6%
1,0%
38,7%
10,8%
0,9%

Sumber: Choo, 1987
Biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati
maupun lemak hewan, namun yang paling
umum digunakan sebagai bahan baku
pembuatan biodiesel adalah minyak nabati.
Minyak nabati dan biodiesel tergolong ke dalam
kelas besar senyawa-senyawa organik yang
sama, yaitu kelas ester asam-asam lemak. Akan
tetapi, minyak nabati adalah triester asam-asam
lemak dengan gliserol, atau trigliserida,
sedangkan biodiesel adalah monoester asamasam
lemak
dengan
metanol
(Soerawijaya,2006). Semua minyak nabati dapat
digunakan sebagai pengganti bahan bakar namun
denganproses-prosespengolahan tertentu(Choo,
1994). Berbeda dengan penggunaan minyak
tanaman murni, penggunaan ester dari minyak
tanaman tidak memerlukan modifikasi
konstruksi motor. Dibandingkan bahan bakar
solar, biodiesel memiliki beberapa keunggulan,
yaitu (Susilo, 2006):
1. biodiesel diproduksi dari bahan pertanian,
sehingga dapat diperbaharui.
2. biodiesel memiliki nilai setana yang tinggi,
volatile matter yang rendah dan bebas sulfur.
3. ramah lingkungan karena tidak ada emisi SOx.
4. meningkatkan nilai produk pertanian
Indonesia.
5. memungkinkan diproduksi dalam skala kecil
menengah sehingga bisa diproduksi di
pedesaan.
6. menurunkan ketergantungan suplai minyak
dari negara asing dan fluktuasi harga.
7. jauh lebih mudah terurai oleh mikroorganisme
dibandingkan minyak mineral.
Salah satu persyaratan minyak nabati
dapat dipakai sebagai bahan bakar mesin diesel
adalah viskositasnya harus rendah. Ada
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beberapa metode untuk menurunkan viskositas
minyak nabati seperti mencampurkan minyak
nabati dengan petrodiesel, pirolisis,mikroemulsi,
dan transesterifikasi. Transesterifikasi
merupakan metode yang paling umum
digunakan pada pembuatan bahan bakar
biodiesel dari minyak nabati dengan reaksi kimia
(Ma dan Hanna,1999). Tabel 3 merupakan
persyaratan kualitas biodiesel yang ditentukan
dengan SNI-04-7182-2006.

alkoksida pada gugus karbonil dari trigliserida
menghasilkan sebuah intermediet (Persamaan
2), alkil ester dan anion trigliserida terbentuk
(Persamaan 3). Pada tahap akhir akan terjadi
deprotonasi dari katalis, yang selanjutnya
menghasilkan katalis aktif yang baru
(Persamaan 4), katalis tersebut bereaksi
kembali dengan molekul alkohol lainnya, sampai
terbentuk monogliserida dan mengalami reaksi
yang sama hingga menghasilkan alkil ester dan
gliserol (Schuchardt, et al., 1998).

Tabel 2. Persyaratan kualitas biodiesel
Parameter dan satuannya
o

Batas nilai

Metode uji

3

850 – 890

ASTM D 1298

Metode
setara
ISO 3675

o

2,3 – 6,0

ASTM D 445

ISO 3104

Massa jenis pada 40 C, kg/m

Viskositas kinematik pada 40 C,
2
mm /s (cSt)
Angka setana
o

Titik nyala, C
o

min. 51
min. 100

ASTM D 613
ASTM D 93

ISO 5165
ISO 2710

maks. 18

ASTM D 2500

-

maks. no. 3

ASTM D 130

ISO 2160

Maks. 0,05
Maks. 0,05
Maks. 0,05
maks. 0,05
maks. 360

ASTM D 4530

ISO 10370

ASTM D 2709
ASTM D 1160

-

maks. 0,02
maks. 100

ASTM D 874
ASTM D 5453

Fosfor, ppm-b (mg/kg)
Angka asam, mg-KOH/g
Gliserol bebas, %-berat
Gliserol total, %-berat
Kadar ester alkil, %-berat

maks. 10
maks. 0,8
maks. 0,02
maks. 0,24
min. 96,5

AOCS Ca 12-55
AOCS Cd 3-63
AOCS Ca 14-56
AOCS Ca 14-56

Angka iodium, g-I /(100 g)

maks. 115

dihitung
AOCS Cd 1-25

ISO 3987
prEN ISO
20884
FBI-A05-03
FBI-A01-03
FBI-A02-03
FBI-A02-03
FBI-A03-03

negatif

AOCS Cb 1-25

Titik kabut, C
o

Korosi bilah tembaga ( 3 jam, 50 C)
Residu karbon, %-berat,
- dalam contoh asli
- dalam 10 % ampas distilasi
Air dan sedimen, %-vol.
o

Temperatur distilasi 90 %, C
Abu tersulfatkan, %-berat
Belerang, ppm-b (mg/kg)

2

Uji Halphen

*)

FBI-A04-03
FBI-A06-03

Sumber: Soerawidjaja, 2006

Transesterifikasi (biasa disebut dengan
alkoholisis) adalah tahap konversi trigliserida
(minyak nabati) menjadi alkil ester, melalui reaksi
dengan alkohol dan menghasilkan produk
samping yaitu gliserol. Di antara alkohol-alkohol
monohidrik yang menjadi kandidat sumber atau
pemasok gugus alkil, adalah metanol yang
paling umum digunakan, karena harganya murah
dan reaktifitasnya paling tinggi (sehingga reaksi
disebut metanolisis). Jadi, di sebagian besar dunia
ini, biodiesel praktis identik dengan ester metil
asam-asamlemak (FattyAcids Metil Ester,FAME).
Mekanisme transesterifikasi minyak nabati
dengan katalis basa terlihat pada Gambar 1, pada
tahap pertama adalah reaksi antara basa
dengan alkohol menghasilkan alkoksida dan
katalis terprotonasi. Serangan nukleofilik dari

ROH + B

RO

R 'OC O
R''OC O

R 'OC O
R''OC O

OCR ''' + R O
O

R'OC O
R ''OC O

R 'OCO
R ''OCO

O

R'''

O
O + BH

(2)

OR
O C R '''

R 'OCO
R ''OCO

OR
O C

(1)

+ BH

O

+

ROOCR '''

R 'OCO
R ''OCO

(3)
(4)

OH

+

B

Beberapakondisireaksiyangmempengaruhi
konversi serta perolehan biodiesel melalui
transesterifikasi adalah sebagai berikut
(Freedman, 1984):
a. Pengaruh air dan asam lemak bebas
Minyaknabatiyangakanditransesterifikasiharus
memiliki angka asam yang lebih kecil dari 1%.
Banyak peneliti yang menyarankan agar
kandungan asam lemak bebas lebih kecil dari
0,5%. Selain itu, semua bahan yang akan
digunakan harus bebas dari air. Minyak
nabati diharapkan mengandung kadar air
yang rendah dan asam lemak bebas yang
rendah pula.
b. Pengaruh perbandingan molar alkohol dengan
bahanmentah
Secara stoikiometri, jumlah alkohol yang
dibutuhkan untuk reaksi adalah 3 mol untuk
setiap 1 mol trigliserida untuk memperoleh 3
mol alkil ester dan 1 mol gliserol. Perbandingan
alkohol dengan minyak nabati 4,8:1 dapat
menghasilkan konversi 98% (Bradshaw and
Meuly,1944).Secara umumditunjukkanbahwa
semakin banyak jumlah alkohol yang
digunakan, maka konversi yang diperoleh
juga akan semakin bertambah.
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c. Pengaruh jenis katalis
Katalis basa yang paling populer untuk reaksi
transesterifikasi adalah natrium hidroksida
(NaOH), kalium hidroksida (KOH), natrium
metoksi da (NaOCH 3 ), dan kal i um
metoksida (KOCH3). Katalis sejati bagi
reaksi sebenarnya adalah ion metilat
(metoksida). Reaksi transesterifikasi akan
menghasilkan konversi yang maksimum
dengan jumlah katalis 0,5-1,5% dari berat
minyak nabati. Jumlah katalis yang efektif
untuk reaksi adalah 0,5% dari berat minyak
nabati untuk natrium metoksida dan 1% dari
berat minyak nabati untuk natrium hidroksida
dan kalium hidroksida.
d. Pengaruh jenis alkohol
Pada rasio 6:1, metanol akan memberikan
perolehan ester yang tertinggi dibandingkan
dengan menggunakan etanol atau butanol.
e. Pengaruh temperatur
Reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada
temperatur 30 - 65°C (titik didih metanol sekitar

65°C). Semakin tinggi temperatur, konversi
yangdiperoleh akansemakintinggi untukwaktu
yang lebih singkat.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium
Konservasi Energi dan Pengendalian
Pencemaran (KEPP) Jurusan Teknik Kimia
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Alat penelitian utama terdiri atas rangkaian
alat pembuatan biodiesel yang terdiri dari
sebuah reaktor batch yang tersirkulasi dengan
kapasitas sekitar 5 liter dilengkapi dengan pompa
sirkulasi, pemanas dan alat pengambilan
sampel, selain itu juga menggunakan hotplate
dan gelas kimia untuk melakukan pemanasan
awal sebelum masuk ke dalam reaktor.
Adapun skema pembuatan biodiesel
menggunakan reaktor batch tersirkulasi adalah
sebagai berikut :

Minyak kelapa
Heater

Metanol
Katalis

Mixer

Reaktor
Batch

Heater

Separator

Produk
(Biodiesel)

Gliserol

Gambar 1. Skema proses pembuatan biodiesel menggunakan reaktor batch tersirkulasi
Data yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah variasi perbandingan dan berat katalis
seperti berikut :
§ Menyiapkan Crude Palm Oil (CPO) yang
telah diketahui kadar asam lemak bebasnya
§ Menyiapkan peralatan reaktor batch
tersirkulasi untuk melakukan proses
transesterifikasi.
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§ Melakukan proses transesterifikasi dengan
variasi perbandingan reaktan dan berat katalis
dengan waktu selama 60 menit.
§ Pengambilan hasil dengan waktu tertentu.
§ Menganalisa hasil biodiesel berdasarkan
standar spesifikasi biodiesel yaitu densitas,
viskositas kinematik, pour point, flash point
dan kadar asam lemak.
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Data diambil berdasarkan variasi
perbandingan reaktan, berat katalis dan waktu
reaksi dan secara deskriptif diolah melalui
analisa hasil berdasarkan asam lemak bebas
dan glicerol untuk melihat kecenderungan
dinamika pengaruh perbandingan reaktan dan
berat katalis terhadap hasil biodiesel (konversi
biodiesel) dari Crude Palm Oil (CPO) tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk menganalisa dan menghitung
konversi biodiesel yang dihasilkan pada proses
transesterifikasi CPO dengan metode titrasi
iodometri-periodat dengan membandingkan
hasil variasi yang lebih baik dengan waktu
fermentasi.
Hasil pengaruh perbandingan reaktan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai
berikut:

Gambar 2. Hubungan Waktu Reaksi dengan
Konversi
Pada
Pengaruh
Perbandingan Reaktan
Dari Gambar 2 terlihat bahwa
perbandingan reaktan yang bervariasi dengan
waktu reaksi terlihat bahwa dengan waktu reaksi
yang lebih lama menghasilkan konversi yang
lebih besar dan akan terlihat bahwa semakin
besar perbandingan ekivalen metanol-minyak
sawit konversi reaksi akan meningkat. Hal ini
dapat disebabkan karena peluang seringnya
terjadi tumbukan antar zat-zat pereaksi semakin
besar sehingga dengan waktu yang sama,
perbandingan pereaksi yang lebih besar akan

menghasilkan konversi yang lebih besar.
Semakin tingginya perbandingan metanolminyak akan menggeser kesetimbangan reaksi
ke kanan, sehingga pembentukan produk akan
semakin banyak. Gambar 2 juga menunjukkan
bahwa pada perbandingan pereaksi metanolminyak 3 sampai 4 ada kenaikan konversi yang
signifikan, sedangkan pada perbandingan
pereaksi 5 sampai 6 terjadi kenaikan tetapi tidak
signifikan seperti pada perbandingan pereaksi
3 sampai 4. Hal ini disebabkan karena pada
perbandingan pereaksi 4 sudah mencapai
konversi maksimum.
Pengaruh katalis dilakukan dengan
perbandingan reaktan 1:4 dengan suhu reaksi
750C dan waktu reaksi selama 90 menit. Variasi
katalis dilakukan untuk melihat seberapa besar
peranan katalis dalam reaksi transesterifikasi
minyak sawit untuk menghasilkan biodiesel.
Hasil perbandingan reaktan tersebut dapat dilihat
pada Gambar 3.

Gambar 3. Hubungan Waktu Reaksi dengan
Konversi Pada Variasi Katalis
Gambar 3 menunjukkkan pengaruh katalis
pada pembentukan biodiesel, semakin lama
waktu reaksi akan menghasilkan konversi yang
tinggi pada berbagai konsentrasi katalis. Pada
Gambar 3 juga terlihat bahwa semakin besar
konsentrasi katalis akan semakin tinggi konversi
yang dihasilkan, konsentrasi katalis dari 0,25%
sampai 1% terlihat mengalami kenaikan konversi
yang signifikan tetapi pada konsentrasi katalis
1% sampai 1,25% terjadi kenaikan konversi yang
tidak signifikan. Katalis akan bereaksi dengan
metanol terlebih dahulu membentuk ion
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metoksida kemudian ion metoksida ini yang
akan bereaksi dengan minyak sawit membentuk
metil ester (biodiesel). Pemakaian katalis
diharapkan sangat sedikit sehingga akan
mengurangi efek samping berupa reaksi
penyabunan dan mengurangi biaya pemurnian
biodiesel.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Reaksi transesterifikasi crude palm oil
dengan bantuan reaktor batch tersirkulasi
diperoleh biodiesel yang dapat digunakan
sebagai pengganti solar yang sesuai dengan
spesifikasi standar solar.
2. Semakin tinggi perbandingan reaktan antara
CPO : Metanol maka akan menghasilkan
konversi yang tinggi, tetapi kondisi optimum
yang diperoleh dengan kenaikan konversi
terjadi pada perbandingan reaktan 1:4
dengan waktu reaksi selama 90 menit.
3. Besarnya konsentrasi katalis akan
menghasilkan konversi yang tinggi tetapi pada
kondisi optimum konsentrasi katalis yang
menghasilkan konversi yang signifikan pada
1% dari berat bahan baku (CPO).
4. Konversi reaksi tertinggi dicapai pada
perbandingan pereaksi CPO-Metanol 1:4
mgek/mgek, konsentrasi katalisator 1% , dan
suhu reaksi 750C serta waktu reaksi
90
menit dengan menghasilkan konversi
sebesar 89,85%.
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Abstrak
Prediksi adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan
keputusan. Peranan untuk memprediksi sesuatu menjelajah ke berbagai bidang, misal
fisika, lingkungan, ekonomi, teknik dan kesehatan. Dalam bidang Teknik Sipil, curah
hujan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perencanaan
pembangunan. Untuk itu diperlukan metode untuk memprediksi curah hujan dengan
kesalahan yang kecil. Dalam penelitian ini digunakan metode runtun waktu untuk
membuat model curah hujan di Samarinda. Model yang diperoleh menunjukkan bahwa
curah hujan di Samarinda mempunyai komponen musiman dengan periode 12 bulan
yaitu SARIMA((1,1),(0,0),(1,0))12 dengan model X t  0.78 X t 1  0.21X t 12  0.58at 1 .
Berdasarkan model tersebut prediksi curah hujan di Samarinda untuk bulan Juli 2010
sampai dengan Desember 2010 mempunyai kesalahan prediksi yaitu MSE 1951 dan
MAPE 19%
Kata kunci : curah hujan, runtun waktu, SARIMA

PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari – hari kita sering
dihadapkan pada permasalahan yang harus
diprediksi terlebih dahulu sebelum diambil
keputusan Seperti di bidang fisika, lingkungan,
teknik, ekonomi dan kesehatan. Salah satu cara
memprediksi suatu kejadian di masa yang akan
datang adalah dengan analisis runtun waktu.
Dalam perencanaan bangunan di bidang
Teknik Sipil diperlukan data curah hujan serta
prediksinya. Misalnya pada perencanaan jalan
raya, saluran drainase dan lain sebagainya.
Hujan dapat terjadi karena adanya
evaporasi dari air yang tersimpan pada
permukaan bumi tidak terkecuali penguapan air
dari tumbuh – tumbuhan , yang selanjutnya uap
air tersebut mengalami proses kondensasi
sehingga terbentuk awan sehingga turun hujan.
Akibat perubahan tata guna lahan di Samarinda
yaitu dengan meningkatnya kegiatan tambang

batubara dengan pengupasan hutan berakibat
proses transpirasi berkurang. Hal ini berakibat
curah hujan yang turun juga berubah.
Hujan memainkan peranan penting dalam
siklus hidrologi. Lembaban dari laut menguap,
berubah menjadi awan, terkumpul menjadi awan
mendung, lalu turun kembali ke bumi, dan
akhirnya kembali ke laut melalui sungai dan anak
sungai untuk mengulangi daur ulang itu semula.
Dalam analisis runtun waktu , nilai masa
kini dipengaruhi oleh nilai – nilai sejenis di masa
lalu. Analisis runtun waktu secara umum
bertujuan untuk mempelajari atau membuat
mekanisme model stokastik yang memberikan
reaksi suatu runtun yang diamati dan
memprediksi nilai runtun waktu yang akan
datang didasarkan pada histori runtun itu sendiri.
Komponen data pada runtun waktu terdiri dari
trend, siklus dan musiman. Pendekatan
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dekomposisi runtun waktu merupakan metode
untuk memisahkan masing – masing
komponen. Sehingga penulisan matematis
umum dari pendekatan dekomposisi adalah :

X t  f ( I t , Tt , Ct , Et )
Dimana :

X t adalah nilai runtun waktu pada periode t
I t adalah komponen musiman pada periode t
Tt adalah komponen trend pada periode t
Ct adalah komponen siklus pada periode t
Et adalah komponen galat pada periode t
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat
model curah hujan di Samarinda dengan
menggunakan metode runtun waktu. Dari model
yang didapat, digunakan untuk memprediksi
curah hujan di Samarinda pada waktu yang akan
datang.
Runtun waktu adalah himpunan observasi
berurut dalam waktu atau dalam dimensi apa
saja yang lain. Analisis runtun waktu secara
umum bertujuan untuk mempelajari atau
membuat mekanisme model stokastik yang
memberikan reaksi suatu runtun yang
diobservasi dan memprediksi atau meramalkan
nilai random waktu yang akan datang didasarkan
pada histori runtun itu sendiri.
Suatu runtun waktu

 X t , t  Z

memenuhi

Model Autoregressive dapat diterapkan jika
persyaratan stasioneritas dan invertibilitas
dipenuhi, yaitu runtun waktu yang dibangun
harus stabil dan tidak bervariasi dalam waktu.
Pada model autoregressive nilai sekarang
dipengaruhi oleh nilai – nilai sebelumnya.
Jika data menggambarkan karakteristik
non stasioner maka mungkin perlu untuk
melakukan transformasi sehingga dihasilkan
deret baru yang memenuhi asumsi stasioner
(Brockwell dan Davis, 1991). Penyimpangan
dari stasioneritas dapat dilihat dari grafik plot data
asli atau dari fungsi autokorelasi sampel atau
juga dari keduanya. Salah satu cara untuk
menstasionerkan dalam varians digunakan
power transformasi atau dinamakan
transformasi Box Cox (Wei,1990). Jika ACF
turun perlahan dan PACF mempunyai nilai positif
atau negatif yang besar pada lag 1 maka data
bersifat stasioner.
Proses Moving Average dapat diterapkan
jika persyaratan stasioneritas dipenuhi, yaitu
runtun waktu yang dibangun harus stabil dan
tidak bervariasi dalam waktu. Pada proses ini
nilai runtun waktu dipengaruhi oleh nilai moving
average
yang
dinyatakan
seperti
berikut  X t , t  Z dengan Z  0, 1, 2,
dikatakan proses Moving Average orde q
(MA(q)) jika X t  at  1at 1   2 at 2    q at q ;

at   WN (0,  2 ) :

(Brockwell dan Davis, 1991)

kondisi stasioner jika untuk semua t dipenuhi :
i.

E( X t )  

ii.

var( X t )  

iii.

 x (r , s )   x (r  t , s  t ) r , s, t  Z

Suatu perluasan yang dapat diperoleh dari
model AR dan MA adalah model campuran yaitu

Xt 1Xt1 2Xt2 p Xtp at 1at1 2at2 qat q

 X t , t  Z dengan Z  0, 1, 2, dikatakan
proses Autoregressive orde p (AR(p)) jika

 X t  stasioner dan jika untuk setiap t.
X t  1 X t 1  2 X t  2     p X t  p  at ;

at   WN (0,  2 )
(Brockwell dan Davis, 1991)
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dan dinamakan model Autoregressive Moving
Average dan dinyatakan sebagai ARMA (p,q ).
Model ini biasa ditulis dengan   B  X t    B  at
Proses Autoregressive Integrated Moving
Average (ARIMA) adalah analisis runtun waktu
non stasioner. Dalam proses ini runtun waktu
yang tidak stasioner dalam mean
distasionerkan dengan dilakukan differencing
sebanyak d sehingga menjadi proses stasioner
yang dinyatakan sebagai ARIMA ( p, d, q ).
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Musiman didefinisikan sebagai suatu pola
yang berulang dalam selang waktu yang tetap.
Adanya faktor musiman dapat dilihat dari plot
ACF, PACF yang berbeda dengan nol pada lag
musiman. Selain itu dapat dilihat dari plot runtun
waktu itu sendiri yang cenderung periodik.
Suatu proses runtun waktu

Xt 

Interaksi antara model musiman dengan
ARIMA secara perkalian pada komponen
autoregresi, dapat ditulis sebagai

(11B2B2 pBp)(1s1Bs s2B2s sPBsP)(1B)d(1Bs)DXt 
(11B12B2 qBq)at

dikatakan

periodik dengan periode s jika X t  X t  s ,

t 

Pada proses ini jika runtun waktu X t dilakukan
differencing sebanyak d atau differencing
musiman sebanyak D maka menjadi proses
yang stasioner yaitu adalah proses stasioner
(Brockwell dan Davis, 1991).
Interaksi antara model musiman dan
model ARIMA memiliki dua bentuk yaitu:
a. Model Seasonal Additive (penjumlahan)
Pada model Seasonal Additive komponen
musiman berinteraksi dengan proses ARIMA
secara additive dilambangkan dengan
SARIMA((p,P),(d,D),(q,Q))s. Ada dua macam
interaksi yang mungkin, yakni
 Interaksi antara model musiman dengan
ARIMA secara additive pada komponen
moving average, dapat ditulis sebagai

(11B2B2 pBp)(1B)d (1Bs )D Xt 
(11B1 2B2 qBq s1Bs s2B2s sQBsQ)at




Interaksi antara model musiman dengan
ARIMA secara additive pada komponen
autoregresi, dapat ditulis sebagai

METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah
dengan membuat model prediksi curah hujan
dengan analisis runtun waktu. Data dibagi
menjadi dua bagian yaitu data training dan data
testing. Data training digunakan untuk membuat
model curah hujan di Samarinda, selanjutnya
data testing digunakan sebagai pembanding
prediksi dengan model yang didapat.
Keakuratan prediksi diukur dengan beberapa
nilai ukuran keakuratan yaitu MSE ( Mean Square
Error) dan MAPE ( Mean Absolute Percentage
Error = rata – rata prosentase kesalahan mutlak
peramalan ) relatif terhadap data asli masing –
masing dengan formula sebagai berikut (Wei,
1990).

 1
MSE  
M

M

a

2
l

l 1

 1
MAPE  
M





M


l 1

al
X nl


100%


Langkah – langkah perhitungan
ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini

(11B2B2 pBp s1Bs s2B2s sPBsP)(1B)d(1Bs)DXt 
(11B12B2 qBq)at
b. Model Seasonal Multiplikatif
Pada model ini, komponen musiman
berinteraksi dengan komponen dalam model
ARIMA secara multiplikatif yaitu dengan notasi
operator lag untuk model SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
 Interaksi antara model musiman dengan
ARIMA secara perkalian pada komponen
moving average, dapat ditulis sebagai

(11B2B2 pBp)(1B)d(1Bs)DXt 
(11B2B2 qBq)(1s1Bs s2B2s sQBsQ)at

Gambar 1. Diagram Alir Langkah Perhitungan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini data yang digunakan
adalah data curah hujan di Samarinda yang
diperoleh dari BMKG Temindung Samarinda
selama 13 ( tiga belas ) tahun yaitu mulai Januari
1998 sampai dengan Desember 2010. Untuk
membuat model curah hujan di Samarinda
digunakan data curah hujan bulanan mulai bulan
Januari 1998 sampai dengan bulan Juni 2010
yaitu sebanyak 150 data. Sedangkan untuk data
testing digunakan data curah hujan bulan Juli
2010 sampai dengan Desember 2010. Plot data
training ditunjukkan pada gambar di bawah ini :
Curah Hujan di Samarinda
600

Curah Hujan (mm)

500
400

300

Berdasarkan data curah hujan yang sudah
stasioner dibentuk model dan diperoleh model
yang signifikan seperti pada tabel di bawah :
Tabel 2.

Estimasi model Curah Hujan di
Samarinda

Dependent Variable: HUJAN
Method: Least Squares
Date: 07/05/11 Time: 03:44
Sample(adjusted): 1999:01 2010:06
Included observations: 138 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 9 iterations
Backcast: 1998:12
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

AR(1)
AR(12)
MA(1)

0.777199
0.213976
-0.577377

0.058071 13.38360
0.055286 3.870373
0.095965 -6.016562

0.0000
0.0002
0.0000

R-squared
0.050300
Adjusted R-squared 0.036230
S.E. of regression
93.41690
Sum squared resid
1178107.
Log likelihood
-820.4129

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

193.3543
95.15658
11.93352
11.99716
1.952975

Inverted AR Roots
200

100

Inverted MA Roots

1.00
.50+.73i
-.39+.75i
.58

.85 -.41i
.05 -.86i
-.71 -.43i

.85+.41i
.05+.86i
-.71+.43i

.50 -.73i
-.39 -.75i
-.83

Jan-10

Jan-09

Jan-08

Jan-07

Jan-06

Jan-05

Jan-04

Jan-03

Jan-02

Jan-01

Jan-00

Jan-99

Jan-98

0

Bulan

Gambar 2. Plot Curah Hujan di Samarinda
Untuk membuat model curah hujan di
Samarinda dengan runtun waktu, maka yang
pertama dilakukan adalah menstasionerkan
data. Dengan melihat gambar di atas
menunjukkan bahwa data sudah stasioner,
karena tidak mempunyai trend, dan dengan uji
unit root menunjukkan nilai prob = 0.00 < 0,05
yang dapat disimpulkan bahwa data curah hujan
stasioner

Uji residual menunjukkan bahwa residual
dari model di atas sudah white noise yang
ditunjukkan oleh corelogram yaitu plot ACF dan
PACF yang berada di dalam garis Bartlet dan
nilai prob > 0.05 seperti ditunjukkan pada output
eviews di bawah :
Tabel 3. Correlogram dari Residual model Curah
Hujan di Samarinda

Tabel 1. Hasil uji unit root

Tabel 1. Hasil uji unit root
Null Hypothesis: HUJAN has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLA G=13)
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Prob.*

-9.495939 0.0000
-3.474567
-2.880853
-2.577147

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Dengan memperhatikan estimasi model
dengan nilai Prob < 0.05 dan residual yang white
noise diperoleh model yang terbentuk adalah
SARIMA((1,1),(0,0),(1,0)) dengan persamaan
yang terbentuk adalah

Prediksi Curah Hujan di Samarinda

Curah Hujan (mm)

300

X t  0.78 X t 1  0.21X t 12  0.58at 1
Sehingga prediksi curah hujan untuk 6
bulan ke depan dan perbandingan dengan data
testing adalah seperti pada tabel di bawah :
Tabel 4. Prediksi Curah Hujan di Samarinda

l

1
2
3
4
5
6

Validasi
 X nl  Prediksi
258.7
144.1
202
235.1
207.1
216.9

194.36
190.168
159.669
182.26
187.581
194.901

Kesalahan
Prediksi
 al 

al

-64.3402
46.0677
-42.3306
-52.8399
-19.5188
-21.9987

64.3402
46.0677
42.3306
52.8399
19.5188
21.9987

al
X n l

al 2

0.24871
0.31969
0.20956
0.22475
0.09425
0.10142

4139.66
2122.23
1791.88
2792.06
380.984
483.943

TOTAL : 1.19838 11710.8

Keakuratan prediksi curah hujan yaitu :
a. MSE ( Mean Square Error = rata-rata kuadrat
kesalahan prediksi)

 1 M

MSE    al2 
 M l 1 
1
 (11710.8)
6
 1951
b. MAPE ( Mean Absolute Percentage Error =
rata – rata prosentase kesalahan mutlak
prediksi )

 1 M a 
MAPE    X nll 100%
 M l 1

1

  (1.19838) 100%
6

 19%
Detail perbandingan antara prediksi dan
data sesungguhnya ditunjukkan seperti pada
gambar di bawah :

250
200
Validasi

150

Prediksi

100
50
0
Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10

Bulan

Gambar 3. Plot Prediksi Curah Hujan di Samarinda
dengan Runtun Waktu
KESIMPULAN
Model curah hujan di Samarinda dengan
runtun waktu mempunyai komponen musiman
dengan periode 12 bulan dengan model adalah
SARIMA((1,1),(0,0),(1,0)) dengan persamaan
yang terbentuk adalah

X t  0.78 X t 1  0.21X t 12  0.58at 1
Prediksi curah hujan untuk bulan Juli 2010
sampai dengan Desember 2010 menunjukkan
kesalahan prediksi yaitu MSE sebesar 1951 dan
MAPE 19%.
Untuk menentukan model curah hujan di
Samarinda dapat dikembangkan penelitian
lanjutan yaitu dengan metode lain sehingga
dapat dibandingkan metode terbaik yang sesuai
untuk curah hujan di Samarinda.
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