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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan doa syukur kepada Allah SWT, telah diterbitkan buku kumpulan
abstrak Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM XII). Seminar Nasional Tahunan
Teknik Mesin (SNTTM XII) menyajikan makalah yang berkualitas yang berasal dari tulisan
peneliti di bidang Teknik Mesin dari seluruh Indonesia. Makalah yang dipresentasikan dalam
seminar ini meliputi lima konsentrasi teknik mesin yaitu konversi energi, material, mekanika
terapan, produksi dan pendidikan teknik mesin.
Pada Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM XII) terdapat makalah tambahan
berbahasa inggris dari sesi internasional yang pesertanya adalah peserta nasional dari Japan
Society of Mechanical Engineering (JSME). Adanya sesi internasional ini diharapkan akan
menjadi sarana berbagi ilmu antara anggota Badan Kerjasama Teknik Mesin Indonesia
(BKSTM) dengan JSME.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah
mengkontibusikan makalahnya dalam seminar ini. Terima kasih juga kepada para anggota
komite yang telah mencurahkan segala waktu dan usaha sehingga terselenggaranya seminar
dengan sukses. Lebih lanjut ucapan terima kasih atas dukungannya kepada civitas akademika
Fakultas Teknik UNILA pada khususnya dan UNILA pada umumnya.
Kami juga berterima kasih atas dukungan dari sponsor yaitu PT. Sugar Group, Autodesk
(Tekno+Logika), Esindo Karya Lestari, PT. Sahabat Motor, PT. Gunung Madu dan PT. Kawan
Lama.
Diharapkan buku kumpulan abstrak ini akan akan memberikan manfaat bagi kalangan
akademisi, industri, praktisi dan seluruh masyarakat. Untuk para penulis agar berkenan untuk
terus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar-seminar SNTTM yang akan datang.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2013
Ketua Panitia Seminar SNTTM XII

Dr.Eng.Shirley Savetlana,ST., M.Met.

.
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TOPIK SEMINAR NASIONAL
Tema Kegiatan :Peran Riset Teknik Mesin dalam Membangun Daya Saing dan Kemandirian
Bangsa. Bidang Teknik Mesin sebagai salah satu pilar pengembangan teknologi terapan,
memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Untuk itu dituntut peran nyata bidang ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berguna bagi masyarakat luas yang terangkum dalam bidang-bidang kajian:






Konversi Energi
Manufaktur
Konstruksi dan Perancangan
Material
Pendidikan Teknik Mesin

KEYNOTE SPEAKERS
1. Prof. Hiroomi Homma (Toyohashi University Technology of Japan)
2. Prof. Dr. Erry Yulian T. Andesta, IPM, CEng, (International Islamic University
Malaysia).
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Prof. Dr. IGN Wiratmaja Puja)
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TENTANG PROVINSI LAMPUNG
Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung
dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret
1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan,
namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang
sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat
budaya di Nusantara
Dengan luas ± 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang
sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Pada tahun 2005
mencapai 2.124.144 ton, Semua itu belum termasuk produksi ubi kayu mencapai lebih dari
5.473.283 ton, dan produksi jagung 1.183.982 ton.
Rumah tradisional adat Lampung, atau yang sering disebut Nuwo Sesat, memiliki ciri khas
seperti: berbentuk panggung, atap terbuat dari anyaman ilalang, terbuat dari kayu dikarenakan
untuk menghindari serangan hewan dan lebih kokoh bila terjadi gempa bumi, karena
masyarakat lampung telah mengenal gempa dari zaman dahulu dan lampung terletak di
pertemuan lempeng Asia dan Australia.
Bandar Lampung adalah kota yang strategis bagi kunjungan wisata ke berbagai obyek wisata.
Kota ini bisa dicapai dalam 1,5 jam dari Bakauheni dan 30 menit dari Bandar Udara Radin
Inten. Obyek wisata pantai, budaya, alam pegunungan atau wisata petualangan di hutan dan
sungai, selam dan memancing, mudah dijangkau dari kota ini. Di Telukbetung terdapat
monumen peringatan meletusnya Gunung Krakatau di Taman Dipangga. Monumen ini berupa
rambu laut seberat setengah ton yang terlempar akibat gelombang pasang tsunami setinggi 30
meter yang ditimbulkan letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Taman ini merupakan bagian
lokasi kantor Residen Lampung.
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TENTANG UNIVERSITAS LAMPUNG
Pada saat diresmikan, Universitas Lampung disingkat Unila, terdiri dari dua fakultas yaitu:
Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum yang semula keduanya merupakan fakultas-fakultas
cabang Unsri. Pada tahun 1968 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Cabang Jakarta
diintegrasikan ke dalam Unila berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi
Nomor 1 Tahun 1968 menjadi Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian
fakultas-fakultas di lingkungan Unila terus bertambah, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas
Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam. Hari jadi Unila ditetapkan pada tanggal 23 September 1965, berdasarkan pada keluarnya
Surat Keputusan Menteri PTIP yang menetapkan berdirinya Unila
Unila terus berkembang dengan adanya 7 (tujuh) fakultas sampai pada tahun 2002/2003 dibuka
Program Pendidikan Dokter. Berdasarkan SK Dikti Nomor 3195/D/I/2003 Unila mendapat izin
menyelenggarakan Program Pendidikan Dikter yang tahun ajaran 2002/2003 mulai menerima
mahasiswa baru. Dengan demikian saat ini Unila terdiri dari 7 (tujuh) fakultas, yaitu Fakultas
Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian,
Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam dan 1 (satu) Program Pendidikan Dokter.

Gedung rektorat Universitas Lampung

Pada tahun 1999 Unila menyelenggarakan Program Pascasarjana yang dimulai oleh program
studi Magister Teknologi Agroindustri dan Magister Hukum, diikuti oleh Magister Manajemen
dan Agronomi pada tahun 2000 dan Magister Teknologi Pendidikan pada tahun 2001. Pada
tahun 2002 unila memiliki program pascasarjana yang mengkoordinir dan menetapkan baku
mutu Program Studi Pascasarjana di Unila. Selain Program Sarjana dan pascasarjana, unila
juga menyelenggarakan program Diploma.
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INFORMASI RUANG & SUSUNAN ACARA seminar
DETAIL PROGRAM
SEMINAR NASIONAL TAHUNAN TEKNIK MESIN (SNTTM) KE-12
JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
WAKTU
PROGRAM
PIC/MC/MODERATOR
07:30 - 08:30 REGSITRASI
Panitia
08:30 - 09:00 PEMBUKAAN
MC
Laporan Ketua Panitia
Sambutan Sekjen BKSTM
Sambutan Rektor Universitas Lampung
sekaligus membuka seminar dengan resmi
09:00 - 09:15
BREAK
Panitia
09:15 - 10:00 Ir. Jero Wacik, S.E. (Menteri ESDM)
Dr. Gusri Akhyar Ibrahim
Prof. Dr. Ir. Erry Y.E. Adesta, IPM, Ceng,
10:00 - 10:45
MIMechE (IIU, Malaysia)
Dr. Yanuar Burhanuddin
Prof. Hiroomi Homma (Toyohashi University
10:45 - 11:30
of Technology)
Dr. Shirley Savetlana
11:30 - 13:00
LUNCH BREAK
Panitia
PARALLEL SESSION
Hari 1
R1 (JSME-Int)
R-II
R-III
R-IV
R-V
R-VI
PARALLEL SESSION
Hari 2
R1 (JSME-Int)
R-II
R-III
R-IV
R-V
R-VI
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Conversion Of Plastic Waste Into Alternative Fuels (Synthetic Fuels) By Gasification Method
[KE 01]
A. A. Sagung Dewi A1), Apip Amrullah 2), Akhmad Syarief3), Rudi Siswanto4)
1)

Department of Mechanical Engineering Student, Faculty of Engineering, Lambung Mangkurat University, A.
Yani 36 , Banjarbaru 70714, Indonesia
2,3)
Department of Mechanical Engineering Lecturer, Faculty of Engineering, Lambung Mangkurat University, A.
Yani 36 , Banjarbaru 70714, Indonesia
E-mail: sagungdewikencana@gmail.com
Abstract
This study starts with a literature study on alternative energy synthetic materials, petroleum and refining
mechanisms and basic principles of using distillation. Then proceed with the built of distillation equipment and
collected of oil samples been analyzed and tested the type (which kind of diesel) in the production laboratory of PT.
RU V Pertamina Balikpapan, East Kalimantan. A prototype was the next step after the laboratory test results
appeared. Distillation is done for four to five hours (one refinery) with a comparison of plastic bucket waste (PP)
and plastic bottles waste (PET) is 3:1 (PP:PET). Pressure vessel capacity is 800 grams with the results of alternative
fuels is 200 mL, so to produce 1000 mL or 1 L of oils it is needed 4000 g of plastics waste and the processing time
is approximately 20 hours. Comparative analysis of calculation and the results of the sample test in laboratory by
ASTM D.1298 method showed that synthetic fuel sample condition is good with density at 15oC of temperature is
0.797 g/mL (analytical calculation) and 0.8031 g/mL (laboratory tested). The results of distillation with ASTM
method D.85 showed the Initial Boil Points value (IBP) is 60 ° C, and the Final Boil Points value (FBP) is 345oC.
Keywords:energy, distillation, synthetic materials, diesel, boil points

Studi Aplikasi Gasifikasi Di Industri Keramik dan Gerabah : Studi Pola Flame Terhadap
Persentase Campuran Bahan Bakar Sekam Padi Dengan Cangkang Kelapa Pada Sistem
Gasifikasi Downdraft
[KE 02]
Adi Surjosatyo1), Alvin Maulana1)
1)

Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia
E-mail :adi.surjosatyo@ui.ac.id
Abstrak (diperluas)
Kota Plered, Purwakarta, Jawa Barat merupakan kota yang terkenal akan produksi keramik atau gerabahnya sejhak
dahulu. Namun saat ini produksi gerabah tersebut semakin menurun dan para pengrajinnyapun sudah semakin
berkurang seiring jalannya waktu. Salah satu penyebabnya adalah harga bahan bakar yang semakin lama semakin
tinggi sehingga harga gerabah ikut harus terdongkrak naik dan akhirnya kalah bersaing dengan produk plastik
berasal dari cina yang memiliki harga jauh lebih murah dan lebih menarik konsumen. Sebagai mahasiswa, dalam
rangka memenuhi program Action Research kami ingin turut membantu dengan cara memberikan suatu terobosan
teknologi yang dapat memecahkan masalah ini. Teknologi tersebut adalah Gasifikasi yang dapat menghasilkan gas
mampu bakar hanya dengan berbahan bakar biomass. Proses teknologi untuk menghasilkan energi dari sekam padi
disebut proses Gasifikasi. Proses gasifikasi adalah suatu proses thermokimia yang mengkonversikan bahan
biomassa padat menjadi gas mampu bakar. Gas mampu bakar ini dapat dipergunakan untuk bahan bakar mesin
pembakaran dalam dan luar, pemanas, pembangkit energi listrik dan lainnya. Reaksi-reaksi dasar dari proses
gasifikasi batubara ataupun biomassa sangat terkait erat dengan kadar karbon yang terdapat dalam bahan bakar
tersebut. Sesuai dengan jenis batubara yang ada, maka terdapat pula unsur H, O, N, dan S dalam persentase
tertentu[1]. Beberapa reaksi-reaksi dasar dari gasifikasi sesuai dengan pereaksi yang diberikan, di antaranya:
Keywords: gerabah, gasifikasi, gas mampu bakar, pembakar gas, reaksi gasifikasi.
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Gasification of Biomass as Alternative Energy Conversion
For Rural Area
[KE 03]
A.A.P. Susastriawan
Department of Mechanical Engineering, IST. AKPRIND Yogyakarta
Jl. Kalisahak No 28 Komplek Balapan Tromol Pos 45 Yogyakarta 55222
E-mail: a_agungs@yahoo.com
Abstract
Depletion of conventional fuel such as oil fuel and coal became concern not only in Indonesia but also worldwide.
Different types of alternative energies have been utilized for substitution of conventional source of energies.
Biomass gasification is one of many alternative energy conversion system are developed to overcome a depletion
of conventional fuel. Biomass gasification is thermo-chemical process of converting biomass to producer
gas.Quality of producer gas is affected by performance of gasifier which is affected by operating parameters during
gasification process. The aim of this research is to study experimentally an effect of operating parameters on
gasification of waste of biomass in a 20 kWe downdraft gasifier. The result shows that percentage of combustible
gas increases with increasing in producer gas flow rate. Increasing composition of combustible gas in producer gas
is directly proportional with increasing in calorific value of producer gas. Calorific value of producer gas is also
affected by continuity of gasification process in a gasifier
Keywords: gasification, biomass, conversion, producer gas, performance

Pompa Air Energi Termal dengan Fluida Kerja PetroleumEter
[KE 04]
A.Prasetyadi, Rusdi Sambada
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma
Kampus 3, Paingan, Maguwoharjo, Depok Sleman, Yogyakarta 55282
E-mail :pras@usd.ac.id,
Abstrak
Pompa air merupakan sarana yang penting untuk pengairan di daerah yang sebagian besar penduduknya bercocok
tanam. Di daerah pertanian yang belum terjangkau jaringan listrik, pompa air umumnya digerakkan oleh motor
bakar, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa cadangan energi fosil yang dimiliki Indonesia jumlahnya terbatas.
Disisi lain Indonesia memiliki potensi energi terbarukan seperti energi surya yang cukup besar.Dilakukan sebuah
penelitian yang bertujuan memrancang pompa air energi surya termal sederhana untuk masyarakat di daerah yang
belum mempunyai jaringan listrik. Pompa air yang dibuat harus memenuhi kriteria: (1) efisiens dan memiliki
kapasitas yang memadai (2) tidak memerlukan banyak perawatan, mudah dioperasikan dan dirawat oleh masyarakat
setempat, (3) mampu dibuat dengan teknologi yang ada di daerah dan (4) pompa dapat bekerja dengan pengaturan
manual yang sedikit atau tanpa pengaturan sama sekali.Dihasilkan sebuah model pompa air energi surya termal
yang memanfaatkan fluida kerja petroleum eter. Evaporator dibuat dari tabung stainless steel berdiameter 15 cm
dengan ketebalan 3 mm. Kondensor dirancang berbentuk spiral dan didinginkan dengan air yang disemprotkan dari
pompa. Jumlah petroleum eter yang dipergunakan untuk menggantikan piston sekitar 1000 – 2400 ml. Untuk
mengetahui karakteristik fluida kerja, pompa diuji dengan memanfaatkan sumber energi termal substitusi dengan
cara meletakkan evaporator dalam minyak atau air yang dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik.Ketika
dipergunakan air sebagai media perantara antara sumber panas dan evaporator, diperoleh temperatur maksimal
perantara adalah 83- 88 0C yang memberikan temperature evaporator 60 - 69 0C. Tekanan uap petroleum eter pada
kondensor adalah 0,35 - 0,43 bar dan tekanan kolom udara pada pompa adalah 0,25 - 0,35 bar. Sedangkan kolom
air naik 20 - 36 cm. Dengan menggunakan minyak sebagai fluida perantara, berhasil diperoleh temperatur perantara
124 - 134 0C dan temperatur evaporator 72-78 0C. Tekanan uap petroleum eter pada kondensor adalah0,22-0,35 bar
dan tekanan kolom udara pada pompa adalah 0,10 -0,30 bar. Sedangkan kolom air naik 13- 32,5 cm. Diketahui
bahwa volume eter, tinggi kolom awal berpengaruh pada unjuk kerja pompa.
Keywords: pompa air, energi surya termal, fluida kerja petroleum ether
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Development of The Very Low Head Turbine for Micro Hydro Application
[KE 05]
Abdul Muis¹ ², Priyono Sutikno¹, Aryadi Suwono¹, Firman Hartono¹
¹Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 10, Bandung, 40132
²Universitas Tadulako
Jalan Soekarno Hatta, Palu,
E-mail:amuis19@gmail.com,
Abstract
Hydro is the largest producer of renewable energy in the world, with a total global capacity of 1067 GW in 2011.
Especiallyin Indonesia, from the data published by the Energy and Mineral Resources of Indonesia in 2012, the
hydro energy potential available in Indonesia was 75 GW for large-scale (10 MW per site) with total installed
capacity of 4.2 GW, and 450 MW for small scale (less than10 MW per site) with the total installed capacity 84 MW.
This indicated that the utilization of this energy source is still very low in Indonesia. Various obstacles are caused
such a large investment, environmental impact, geographical aspects which the potential sources are far away from
the users and etc.The very low head turbine is one of the solutions in utilization of the available hydro power resources
because its capability to minimize limitation of conventional hydro turbine. This turbine will gain an advantage from
the low head site of the hydro power resources (less than 2 meters head) so it is suitable for Indonesia who has a lot of
rivers and existing irrigation canal, construction installation of turbine is simple because it does not require a complex
canal to regulate the flow at the inlet and outlet of the turbine and this turbine is environmentally friendly in its operation.
To design this VLH turbine will be used commercial software Autodesk inventor in developing the three-dimension
model of turbine and CFD Ansys 12.1 for simulation and design validation. Guide vane and rotor blade geometry
will be generated from the airfoil design. Computer code XFoil to be used in the selection of the airfoil and analysis
quasi three-dimensional (Q3D) to be applied to generate blade models. Designed turbine efficiency is expected to
have a maximum efficiency in the range of 90%.
Keywords: Very low head, Ansys, Airfoil, quasi three-dimensional, blade.

Pengembangan Hydrolic Differential Dynamometer(Hd-Dyno) Motor Roda Dua
[KE 06]
Adhi.,A1)., Aryadi, W2)., dan Pramono2)
1)

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang
Jurusan Teknik Mesin FT Universitas Negeri Semarang
Jl Raya Sekaran Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: aryono_adhi@yahoo.com

2)

Abstrak
Telah dilaksanakan penelitian pengembangan Hydrolic Differential Dynamometer(Hd-Dyno) Motor Roda Dua
Tahap II Tahun 2012. Penelitian ini merupakan tindak lanjut penelitian RAPID Tahap I Tahun 2011. Pada tahun
2012 telah dilaksanakan uji HYDROLIC DIFFERENTIAL DYNAMOMETER(HD-Dyno) MOTOR yang telah
dihasilkan pada tahun pertama kegiatan ini.Hasil uji Hydrolic Differential Dynamometer(Hd-Dyno) Motor Roda
Dua yang didapatkan untuk Yamaha Mio Sport 100 cc untuk uji awal menunjukkan RPM engine 5040 dengan torsi
engine 0,660 kg m power yang terukur 5,267 hp. Hasil yang didapatkan untuk Yamaha Mio Sport 100 cc untuk uji
akhir menunjukkan RPM engine 5040 dengan torsi engine 0,862 kg m power yang terukur 6,385 hp. Hasil uji
Hydrolic Differential Dynamometer(Hd-Dyno) Motor Roda Dua yang didapatkan untuk Suzuki Shogun 125 cc
untuk uji awal menunjukkan RPM engine 4680 dengan torsi engine 1,384 kg m power yang terukur 9,441 hp. Hasil
yang didapatkan untuk Suzuki Shogun 125 cc untuk uji akhir menunjukkan RPM engine 4080 dengan torsi engine
1,228 kg m power yang terukur 6,994 hp. Hasil pengujian yang dilakukan dua kali dengan menggunakan dua motor
yang berbeda menunjukkan kekonsistenan hasil uji yang didapatkan.
Keywords: Hydrolic Differential Dynamometer (Hd-Dyno)
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Pengeringan dengan Udara Sekeliling Sebagai Pengeringan Awal Batubara untuk Proses
Penggilingan di Pabrik Semen
[KE 07]
Adjar Pratoto dan Edo Gusti Ramanda
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang 25163, Indonesia
E-mail: adjar.pratoto@ft.unand.ac.id
Abstrak
Batubara merupakan bahan bakar utama dalam proses pembuatan semen. Batubara digunakan untuk menghasilkan
klinker melalui pembakaran di dalam sebuah tanur putar (rotary kiln). Untuk pembakaran, ukuran batubara perlu
diperkecil hingga menjadi serbuk di dalam mesin penggilingan (raw mill). Penelitian ditekankan pada kajian
empirik terhadap karakteristik pengeringan batubara dengan aliran udara pada permukaan bed (cross flow drying).
Pengujian dilakukan dengan menerapkan rancangan percobaan Taguchi dengan tiga faktor, yaitu kecepatan aliran
udara, ukuran butir batubara, dan ketebalan bed. Masing-masing faktor divariasikan sebanyak dua level, yaitu
kecepatan aliran udara (1 m/s dan 2 m/s), ukuran butir (1 inchi dan 1,5 inchi), dan ketebalan bed ( 10 cm dan 20
cm). Hasil pengujian memperlihatkan kurva karakteristik pengeringan batubara pada pengeringan dengan
menggunakan aliran udara sekeliling. Dari kurva karakteristik pengeringan tersebut dapat diidentifikasikan
kemampuan pengeringan udara sekeliling. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa kadar air batubara pada akhir
pengeringan tergantung pada kombinasi dari ketiga faktor di atas. Beberapa kombinasi dapat mengurangi kadar air
batubara hingga pada nilai yang memenuhi persyaratan untuk kontinuitas proses penggilingan, yaitu 25% basis
basah. Sedangkan, beberapa kombinasi menghasilkan kadar air yang masih tinggi dibandingkan dengan kadar air
untuk kebutuhan kontinuitas proses penggilingan. Hasil dari pengujian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan
dalam desain pengering awal batubara dengan menggunakan udara sekeliling sebagai media pengering.
Keywords: pengeringan, batubara, udara sekeliling, cross flow

Kaji Eksperimental Pengaruh Viskositas
Terhadap Mekanisme Terbentuknya Annular Flow
Pada Aliran Dua Phasa Gas- Cair di Pipa Horisontal
[KE 08]
Agus Suandi
Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Universitas Gadjah Mada
Alamat : Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta, 55281, INDONESIA
E-mail: agus_suandi@unib.ac.id
Abstrak
Dalam dunia industri sering melakukan proses yang melibatkan aliran multiphase untuk pengolahan bahan,
mentransfer energi, proses produksi kimia dan lain-lain. Pola aliran annular dua fase ini pada prakteknya sering
terjadi seperti dalam system perpipaan pada kasus pengeboran minyak, pembangkit energy geothermal atau pada
boiler. baik itu pada pipa perminyakan pada kilang dengan saluran vertikal atau pada saluran horisontal. Salah satu
faktor yang dianggap menjadi variabel penting dan dianggap berpengaruh terhadap karakteristik aliran annular
adalah viskositas dan tegangan geser antarmuka cairan yang terjadi antar fluida dan dinding pipa. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek dan karakteristik dari viskositas cairan pada ketebalan rata-rata lapisan
film cairan, tinggi gelombang, dan tegangan geser antarmuka gas-cair pada aliran annular horisontal searah di dalam
pipa acrylic transparan berdiameter dalam 26,0 mm. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fluida kerja air
dan larutan gliserol-air 30% dan 50% volume untuk mengubah viskositas kinematik cairan dari 0,85 x10-6 menjadi
8,6 x 10-6 m2/s. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan metode arus konstan (Constant Electric Current
Method - CECM) dan analisa data visual yang diperoleh dengan menggunakan kamera kecepatan digital tinggi.
Ketebalan lapisan film cairan rata-rata dan ketinggian gelombang yang ditentukan menggunakan sinyal variasi
waktu terhadap penampang rata-rata holdup cairan yang dideteksi menggunakan sensor CECM pada jarak sekitar
3,5 m dari alat pencampuran udara-cair dan membandingkan hasil pengolahan data sinyal antara air dan larutan airgliserol yang didapat melalui CECM dengan data visual. Sebagai hasilnya, kami mengusulkan korelasi untuk
ketebalan lapisan film rata-rata cairan dan faktor gesekan antarmuka sehingga memberikan informasi dan data yang
bermanfaat sebagai referensi dan untuk mengetahui karakteristik dan efek dari perubahan viskositas cairan pada
aliran annular dua fasa gas-cair pada pipa horisontal.
Keywords: aliran multifase, aliran annular, viskositas zat cair, ketebalan film cairan rata-rata, tinggi gelombang
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Analisis Tingkat Kemampuan Penyerapan Panas Radiasi Matahari oleh Tanaman Taman untuk
Mengatasi Panas Lokal
[KE 09]
Ahmad Syuhada dan Hamdani
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: syuhada_mech@yahoo.com
Abstrak
Untuk mengurangi ketidak nyamanan thermal lokal di perkotaan Aceh yang diakibatkan oleh panas radiasi matahari
adalah dengan memperbanyak taman-taman rumah atau taman-taman kota. Fungsi tanaman taman selain untuk
keindahan dan berfungsi sebagai penguraikan karbondioksida menjadi Oksigen, juga sebagai penyerap panas
matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Untuk memilih tanaman yang akan ditanam di taman rumah
ataupun taman kota supaya dapat mengurangi panasnya lingkungan perkotaan, diperlukan pengetahuan tentang
kemampuannya tanaman dalam menyerap panas matahari. Karena itulah perlu pengkajian untuk mengetahui jenis
tanaman mana yang paling banyak menyerap panas akibat radiasi matahari. Pada analisi ini bunga yang dikaji adalah
bunga yang biasa ditanam oleh masyarakat di sekitar rumahnya seperti Michelia Champaka, Saraca Asoka,
Oliander, Adenium, Codiaeum Variegatum, Jas Minum Sambac, Pisonia Alba, Variegata, Apium Graveolens,
Elephantopus Scaber, Randia, Cordylin.Sp, Hibiscus Rosasinensis, Agave, Lili, Amarilis, Sesamum Indicum.
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya di
Banda Aceh tentang kemampuan masing-masing tanaman bungan dalam menyerap panas untuk kenyamanan
thermal di linkungan perumahan, dan bunga mana yang layak dan bagus untuk menjadikan suasana rumah sejuk
dan nyaman. Tanaman bunga yang paling banyak menyerap energi panas matahari adalah Hibiscus
Rosasinensis(kembang sepatu) 6,2 Joule , kemampun yang adalah sedang bungan Elephantopus Scaber.L (tapak
leman ) 4,1 Joule J dan terendah penyerapan panasnya adalan Oliander (sakura) 0,9 Joule
Keywords: Energi matahari, kenyamanan thermal, fotosintesis, penyerapan panas da temperatur.

Modifikasi Bentuk Permukaan Atas Piston Pada Sepeda Motor Balap
[KE 10]
Ainul Ghurri, Marizal Rusjianto
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali 80362
E-mail: a.ghurri@gmail.com
Abstrak
Makalah ini melaporkan modifikasi yang dilakukan pada bentuk permukaan atas piston (top curve piston) pada
mesin sepeda motor yang digunakan untuk keperluan balap. Modifikasi dilakukan untuk meningkatkan rasio
kompresi dan kinerja pembakaran yang selanjutnyadiharapkan meningkatkan performansi mesin tersebut.
Penelitian dilakukan menggunakan 3 macam bentuk permukaan piston, masing-masing piston datar, lancip dan
oval. Ketiga piston digunakan pada mesin yang rasio kompresinya telah dimodifikasi lebih tinggi dari kondisi
standarnya dan tingkat rasio kompresinya dipastikan sama. Mesin diuji dengan bodi sepeda motor standar pada
chassis dynamometer, pada kecepatan putaran mesin sampai 14000 rpm, dengan pengamatan pada parameter
performansi mesin yaitu torsi dan daya yang dihasilkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik grafik
torsi dan daya telah mengalami perubahan dibanding mesin standarnya yaitu adanya nilai torsi dan daya tinggi
dalam rentang putaran mesin yang lebih panjang dibanding mesin standard yang cenderung berbentuk puncak torsi
dan daya maksimum pada kecepatan putaran (rpm) tertentu. Dari ketiga piston yang diuji, torsi dan daya tertinggi
dihasilkan oleh piston dengan bentuk permukaan atas datar, diikuti bentuk lancip dan oval.
Keywords: top curve piston, torsi, daya, mesin balap
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The Study of Slug Flow Characteristics of Gas-Liquid Two-Phase Flow in A Horizontal Pipe By
Using Image Processing Technique
[KE 11]
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Abstract
Image processing technique is an advantageous technique for many applications. For two-phase flow, this technique
is used to investigate the flow characteristics such as interfacial behavior, flow topology, and bubble tracking. This
paper presents a study of the characteristics of slug flow in a horizontal pipe by using an image processing technique.
Sequences of images in videos were automatically analyzed in order to analyze slug flow topology included Taylor
bubble characterization (area, centroid, perimeter, length, and velocity) and number of bubbles. In the present works,
the video data from experiment were extracted into sequences of images by Virtual Dub software and for the data
processing used MATLAB 7.10.0 (R2010a). The image processing technique including image conversion (RGB to
Grayscale image), background subtraction, noise reduction (image filtering), image adjustment, image thresholding,
and binarization resulted binary images that could be automatically analyzed by digital (1 and 0) logic, depended
on the threshold value. The study revealed that the measured variables such as area, centroid, perimeter, and number
of bubbles could be accurately determined by the present technique.The difference of bubble nose coordinate was
used to determine the Taylor bubble velocity. Real size of measurement were acknowledged by calibration
procedure (pixel to millimeter). As a result, it was found that the important flow parameters was observed whereas
it can be used to validate CFD codes.
Keywords: Slug flow, flow topology, image processing technique, Taylor bubble, binary image

Studi Literatur Kritis Terhadap Perhitungan Entrainment Ratio pada PLTP
[KE 12]
Akrimni Al Habil dan Jooned Hendrarsakti
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 10, Bandung 40132
E-mail: jooned@ftmd.itb.ac.id
Abstrak
Berbagai penelitian terhadap peformansi ejektor telah dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mencari Entrainment
Ratio tertinggi sehingga didapat informasi mengenai laju uap penarik minimum yang dikonsumsi oleh ejektor untuk
menarik NCG (Non Condensable Gas) dari kondensor seoptimum mungkin. Karena laju uap penarik yang minimum
dapat mengecilkan ongkos yang dibutuhkan untuk mengonsumsi uap dari sumur. Tujuh buah tugas akhir dijadikan
referensi untuk menceritakan bagaimana model ejektor yang mereka sarankan (baik itu dengan memodifikasi
boundary conditions maupun melakukan perubahan dimensi ejektor) dapat meningkatkan nilai Entrainment Ratio.
Fluida yang mereka simulasikan dalam ejektor adalah uap, udara, dan NCG. Ketujuh tulisanmengasumsikan bahwa
kandungan senyawa terbanyak dalam NCG adalah CO2 sehingga informasi data NCG dianggap sama dengan data
CO2 itu sendiri. Data yang mereka ambil berasal dari PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) kecuali kecuali
satu yang menceritakan model ejektor optimum yang dirancang untuk meningkatkan COP dari sistem pendingin
yang menggunakan refrigeran CO2. Kurva Freeston saat ini sering kali dijadikan acuan untuk mengevaluasi
performansi dari ejektor yang dibuat oleh pembuat ejector.Sehingga dilakukan analisis terhadap persamaan Freeston
untuk mengetahui pentingnya dilakukan pembuatan formula baru sebagai koreksi terhadap persamaan sebelumnya
atau penambahan syarat keberlakuan persamaan Freeston yang telah ada saat ini.Manfaat dari penelitian yang
dilakukan ini adalah produsen mendapatkan usulan baru mengenai penilaian atau evaluasi terhadap ejektor yang
mereka produksi di industri. Sehingga produsen mendapatkan alat bantu berupa parameter yang digunakan untuk
mengevaluasi performansiu ejektor dan dengan parameter ini produsen dapat memproduksi ejektor yang dapat
bekerja secara optimum di lapangan nantinya
Keywords: ejector, PLTP, NCG, Kurva Freeston
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Konversi Bahan Bakar padat dari Sampah Kota Melalui Torefaksi: Optimasi Temperatur
Torefaksi Simultan Berdasarkan Hasil Uji Temperatur
Torefaksi Masing-Masing Komponennya
[KE 13]
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Abstrak
Salah satu sumber energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah bahan bakar padat dari sampah kota
melalui proses torefaksi. Karakteristik bahan bakar padat produk torefaksi ditentukan oleh temperatur proses.
Karakteristik produk yang penting untuk menentukan kualitas bahan bakar di antaranya adalah nilai kalor.
Sampah kota merupakan material heterogen yang terdiri dari berbagai jenis komponen. Temperatur optimal, yakni
temperatur yang memberikan nilai kalor tertinggi pada produk torefaksi, berbeda untuk masing-masing komponen.
Untuk itu, temperatur optimal torefaksi sampah simultan perlu dirumuskan berdasarkan temperatur torefaksi
masing-masing komponennya.Optimasi temperatur torefaksi simultan dilakukan dengan metode analitik dan
metode pendekatan hasil eksperimen. Metode analitik dirumuskan berdasarkan variabel temperatur, fraksi massa,
dan nilai kalor (HHV) masing-masing komponen. Sedangkan pada metode pendekatan hasil eksperimen, temperatur
torefaksi simultan didekati dengan temperatur yang memberikan nilai kalor tertinggi dari komposisi komponen
sampah yang dominan.Rancangan temperatur torefaksi simultan yang diperoleh dari metode analitik adalah 296C,
sedangkan dari metode pendekatan hasil eksperimen adalah 285C. Nilai kalor produk torefaksi simultan pada
temperatur optimal yang diperoleh dari kedua metode ini tidak berbeda signifikan untuk berbagai model komposisi.
Temperatur yang dipilih untuk torefaksi simultan adalah 285C dan nilai kalor produk yang diperoleh dari
eksperimen adalah sekitar 5400 kkal/kg, setara batubara subbituminus B.
Keywords: sampah kota, bahan bakar padat, torefaksi, temperatur torefaksi simultan, optimasi

Karakterisasi Pompa Axial Sebagai Turbin
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
[KE 14]
Anak Agung Adhi Suryawan, Made Suarda, I Nengah Suweden
Universitas Udayana
Fakultas Teknik - UNUD, Bukit Jimbaran, 80361
E-mail: Jaka_ngr@me.unud.ac.id
Abstrak
Mengingat secara prinsip dasar kerja turbin air adalah kebalikan dari pompa air, maka alternatif solusi yang bisa
dikembangkan adalah dengan memanfaatkan pompa sebagai turbin, yang dikenal dengan nama pump as turbine
(PAT). Karena alasan menjadi objek pariwisata sehingga air terjun sulit dimanfaatkan sebagai pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), maka perlu dmanfaatkan sumber aliran air pada sungai yang
mempunyai debit aliran cukup besar namun pada head yang rendah yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Mengingat pompa axial mempunyai karakteristik operasi
pada debit yang besar dan head yang rendah, maka sangat relevan untuk dimanfaatkan sebagai turbin. Secara umum
efisiensi pompa axial sebagai turbin yang telah diuji menghasilkan efisiensi yang rendah yaitu sekitar 28,84%, jauh
dibawah efisiensi ideal 100%, dan setengahnya jika dibandingkan dengan efisiensi pompanya sendiri sekitar 57,8%
yang didapat dari karakteristik brosure pompanya pada efiesiensi terbaiknya. Putaran poros yang dihasilkan dari
pengujian pompa axial sebagai turbin, yaitu sebesar 784 rpm pada efisiensi maksimumnya, lebih rendah dari
kebutuhan putaran generator listrik (1.500 rpm) sehingga pompa axial sebagai turbin ini tidak bisa dikopel langsung
dengan suatu generator listrik melainkan harus dilengkapi dengan mekanisme pulley-belt.
Keywords: PLTMH, pompa axial, turbin air, pompa sebagai turbin
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Aplikasi Teknologi Plasma untuk Memproduksi Hidrogen pada Tekanan Atmosfer
[KE 15]
Andi Erwin Eka Putra
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Hasanuddin
E-mail: erwin_eka_putra@yahoo.com
Abstrak
Saatini, Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang penting pada aktivitas industri seperti transportasi, pertanian,
dan pembangkit listrik. Namun, akibat berkurangnya cadangan minyak menyebabkan harganya semakin meningkat.
Bahan bakar gas menjadi alternatif energi pada pembangkit listrik dan otomotif. Oleh karena itu, metana yang
merupakan konten utama dari gas alam telah menjadi komoditi utama dari pasar energi. Methane hydrate adalah
merupakan sumber metana yang sangat besar dan belum termanfaatkan. Walaupun pembakaran gas alam pada reaksi
eksotermik yang tinggi adalah pembakaran yang paling bersih dari seluruh bahan bakar fosil dengan kontribusi
sekitar 20% emisi karbon dioksida ke atmosfer, emisi metana sebagai green house gas adalah lebih efektif untuk
berkontribusi pada pemanasan global yang tinggi dengan Global Warming Potential (GWP) sekitar 21 – 25 kali
lebih dibanding CO2. Oleh karena itu, teknologi baru dibutuhkan untuk meminimalkan dampak lingkungan.
Produksi hidrogen umumnya melalui reformasi metana dengan uap pada tekanan tinggi dan suhu tinggi. Disisi lain,
reaktifitas yang tinggi dari plasma dapat memperbesar reaksi kimia untuk mereformasi hidrokarbon termasuk untuk
memproduksi hidrogen. High frequency Plasma yang dibangkitkan oleh microwave/radio frequency wave. Pada
penelitian ini metana dan hidrokarbon cair lainnya didekomposisi untuk menghasilkan hidrogen oleh metode plasma
in liquid pada tekanan atmosfer.High frequency plasma sudah digunakan untuk membangkitkan plasma pada ujung
elektroda yang ditempatkan di dalam reaktor. Plasma umumnya dibangkitkan dalam suatu bubble. Pada
dekomposisi metana, metana di injeksikan ke dalam bubble yang berisi plasma dalam air, dimana uap dihasilkan
dari pemanasan air oleh plasma dan bereaksi dengan metana dalam bubble dan didekomposisi oleh plasma untuk
menghasilkan hidrogen dengan konsentrasi sekitar60%. Sedangkan pada dekomposisi hidrokarbon cair, plasma
dibangkitkan secara langsung di ujung elektroda di dalam hidrokarbon cair. Produksi hidrogen dari hidrokarbon cair
dapat dihasilkan tanpa memproduksi karbon dioksida dan karbon monoksida sebagai produk sampingannya.

Experimental Study on Hold Up Distribution In Air-Water Horizontal Annular Flow
[KE 16]
Andriyanto Setyawan, Anam Bahrul, Indarto, Deendarlianto
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta 55281
E-mail: andriyanto.setyawan@ugm.ac.id
Abstract
Annular flow is one of the important flow regimes commonly found in process, power plant, geothermal, nuclear,
and other industries employing two-phase flow. It is characterized by liquid film flowing on the wall and a gas core
containing liquid droplets. For horizontal orientation, annular flow is characterized by the asymmetric distribution
of liquid film with thicker liquid flows along the bottom of a tube than on the top.Liquid hold up, defined as the
fraction of pipe occupied by liquid, is one of key parameter in such flow. Therefore, it is useful to observe its
behavior and its utilization for deriving and analyzing other parameters in horizontal annular flow.The liquid hold
of horizontal air-water annular flow in 26-mm-diameter pipe was determined experimentally using two flushmounted CECM (constant electric current method) sensors, spaced 215 mm apart. The air and water superficial
velocities were varied from 12 to 40 m/s and 0.05 to 0.2 m/s, respectively, and its effects were observed. From this
experiment, the common phenomena of annular flow such as the disturbance wave, ripple wave, wave velocity,
wave number, wave coalescence, and wave deformation could be observed. Using the probability distribution
function of liquid hold up signals, the mean liquid hold up were found to be in the range of 0.04 to 0.15, indicating
the gas dominant flow. The higher the water superficial velocity, the higher the liquid hold up. In the other hand,
the higher the gas superficial velocity, the lower the liquid hold up. The time lag of the cross correlation function of
two hold up signals shows that the wave velocities were found to be in the range of 1.5 to 4.7 m/s. It is also found
that wave velocity increase as the air and water superficial velocity increase. The wave numbers, defined as the
number of wave per second, were in the range of 10 to 35. From the trace of liquid hold up signals, the disturbance
wave, the ripple wave, and the wave coalescence, as well as the wave deformation, could also be observed.
Keywords: Annular flow, liquid hold up, wave velocity, wave number, CECM
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Gelombang Detonasi di Daerah Marginal Campuran
Bahan Bakar Hidrogen, Udara dan Argon
[KE 17]
Ari Dwi Prasetiyo1&Jayan Sentanuhady1
1

Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika 2 Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail : aridp.viola@gmail.com

Abstract:
In the combustion process, detonation wave is formed when the reaction wave coincide with the shock wave at
supersonic speeds. Shock wave with high pressure, it would be dangerous to human safety if an accident occurs
detonation. In conditions rich mixtures or lean mixtures, the detonation wave may still be able to propagate by using
one detonation cell only. By knowing the characteristic and limits of detonation in marginal conditions, the
consequences of accidents caused by detonation could be avoided or minimized. In these experiments, various
concentrations of hydrogen and air mixture is used as the main fuel and argon added to control the reaction rate.
The fuel mixture in the test tube detonation on a circular cross section at room temperature and the initial pressure
is 100 kPa. The experimental results two typical of the detonation wave in the marginal conditions. The first is a
stable detonation and the second is unstable detonation. In this case a stable detonation occurs in 25-50% volume
of hydrogen in the air. Detonation cell size tends to increase when fuel is rich and poor mixtures and tend to shrink
in the near stoichiometric conditions. The addition of argon diluent resulted in detonation cell size enlarged to
compensate for the decline rate of the combustion reaction. The addition of argon diluent into the fuel mixture,
causing changes in the marginal area boundaries, which will be narrowed as a result of decrease in the rate of the
combustion reaction.
Keywords: Combustion , Detonation, Marginal, Reaction Wave, Shock Wave

Perangkat Pengkondisian Udara dengan Helical Coil Condenser
Sebagai Water Heater
[KE 18]
Awaludin Martin1, Mintarto1, Abrar Ridwan2
1

Laboratorium Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik-Universitas Riau
2
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik-Universitas Muhammadiyah Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
E-mail: mintarto.tito@gmail.com

Abstrak
Kebutuhan akan energi dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama energi yang berasal dari bahan bakar fosil.
Sejak terjadinya krisis energi, manusia sadar akan habisnya energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Keterbatasan
pasokan energi yang tersisa memaksa manusia untuk sedapat mungkin menghemat penggunaan energi yang berasal
dari bahan bakar fosil. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan panas buang dari suatu
sistem atau perangkat pengkondisian udara. Bentuk terbaik pemanfaatan kembali panas buang (heat recovery)
tersebut adalah dengan menggunakannya sebagai pemanas air. Sebuah alat penukar panas (heat exchanger) type
helical coil dipasang untuk menggantikan kondenser yang sudah ada. Diameter luar helical coil 180 mm, yang
terbuat dari tube berdiameter 9,5 mm, dengan panjang 23,5 m. Sistem pengkondisian yang digunakan pada
penelitian ini adalah sistem pengkondisian udara type split (terpisah) dengan daya kompresor 1 HP (745.6 Watt).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa air dapat dipanaskan sampai pada temperatur 47,3oC, pada laju aliran massa
air sebesar 59,76 kg/jam, selama 115 menit. Dengan helical coil condenser ini menjadikan Coefficient of
Performance (COP) sistem meningkat dari sebelumnya 6,82 menjadi 14,64 atau naik sebesar 7,82 atau 53,4%.
Keywords: Sistem Pengkondisian Udara, Helical Coil Condenser, Coefficient Of Performance, Temperatur Air

29

Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII (SNTTM XII)
Bandar Lampung, 22-23 Oktober 2013

Karakteristik Pembakaran Briket Limbah Pengolahan Kayu Sengon (Albazia Falcataria)
[KE 19]
1)
Danang Dwi Saputro , Widi Widayat1), Rusiyanto1), Harwin Saptoadi2), Fauzun2),
1)

Jurusan Teknik Mesin FT UNNES
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2)
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E-mail : dwis_05@yahoo.com
Abstrak
Currently, the use of solid fuel is far different and undergone numerous changes, the combustion is the main method
to convert solid fuels into energy. In this study a 3.5 gram briquettes are burned in a combustion reactor without
forced air. Thermokontroler mounted on the reactor temperature control. Testing is done by heating the briquettes
in the reactor until the temperature reaches 823K temperature, combustion characteristics observed by looking at
the change in mass when burned briquettes. The results showed that the process of burning sawdust briquettes
sengon accordance with the theory of combustion of solid fuels which states that burning solid fuel is divided into
three stages in sequence. ie drying, dovolatilisasi and burning charcoal. Changes in physical form briquettes before
and after burning it appears that after the fire tests remain cylindrical but to shrink the dimensions of either diameter
or height and visible pores and suspected that burning the sample can be approximated by Shrinking Core Model
(SCM),
Keywords :briquetting, Albazia Falcataria, combustion characteristics

Pengaruh Jumlah Kolektor Jenis Tabung Setengah Silindris Terhadap Kenaikan Temperatur
Fluida
[KE 20]
Darwin
Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala
Jalan Tgk Syeh Abdul Rauf No.7 Darussalam Banda Aceh 23111, Indonesia
E-mail: darwinmtir@yahoo.com
Abstrak
Pemanfaatan energi surya secara tidak langsung dilakukan pada sistem kolektor untuk menghasilkan energi panas.
Potensi ini belum termanfaatkan secara optimal khususnya untuk kebutuhan skala rumah tangga melalui
menggunakan kolektor surya. Hal ini menarik untuk dikaji, untuk mendapatkan kolektor surya sebagai pemanas
airskala rumah tangga dengan biaya yang murah untuk mereduksi penggunaan bahan bakar fosil yang semakin
terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan penyerapan panas matahari pada masing-masing
kolektor setengah selindris yang dihubungkan secara seri. Manfaat dari penelitian ini adalah agar mampu
memprediksi temperatur air pada urutan masing-masing kolektor dan mendapatkan persamaan garis dari beberapa
kolektor tersusun secara seri. Penelitian menggunakan bahan drum bekas (Ø 55,5 cm, panjang 90 cm ) sebagai
palung konsentrator, lembaran pelat stainless steel tebal 0,07 cm sebagai reflector. Pipa tembaga Ø 0,9525 cm (3/8
inchi) dengan panjang 257 cm sebagai absorber. Kaca transparan dengan tebal 0,3 cm sebagai cover, dengan alat
pendukung tangki air, kran air, pipa dan sambungan PVC serta selang plastik, wadah penampung air dan rangka
penyangga tangki air. Penentuan fokus pantulan sinar yang mengenai reflector spheres R dengan diameter Ø 55,5
cm dan R = 55,5/2 cm = 27,75 cm. Kolektor diletakkan membujur arah Utara–Selatan. Pengaturan arah atau
tracking dilakukan secara manual dengan bantuan alat pelacak sinar matahari sederhana. Parameter pokok yang
diukur, selain ΔT pada tiap kolektor adalah temperatur pada bagian–bagian yang telah ditentukan. Pada pengujian
ini menggunakan 4 kolektor palung setengah silindris yang disusun sebaris dengan kemiringan 15o. Hasil pengujian
sistem kolektor tenaga surya diperolah data dengan kenaikan temperatur maksimum 73oC hari pertama, 77oC hari
kedua, dan 71oC hari ketiga dengan laju aliran 110 ml/menit. Nilai Efisiensi energi tanggal 25 Maret 2013 mencapai
33%, tanggal 26 Maret 2013 mencapai 32%, dan tanggal 28 Maret 2013 mencapai 33%.
Keywords :kolektor konsentrator, arperture, reflector spheres, absorber
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Analisis Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan Variasi Sudu Rotor pada Split
Turbin
[KE 21]
Darwin Rio Budi Syaka*, Gatot Sutrisno dan Lukman Arhami
Institusi
Jurusan Teknik Mesin. Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun Muka, Jakarta, 13220
E-mail: darwin_syaka@yahoo.com
Abstrak
Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi serta kondisi topografi bergunung-gunung
cukup banyak memiliki aliran sungai yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik. Masih
banyak penduduk desa yang belum menikmati energi listrik, sehingga sangat tepat untuk mengembangkan
pembangkit listrik tenaga air mikro. Beberapa kendala pengembangan pembangkit listrik tenaga air mikroantara
lain adalah bahwa sebagian besar aliran sungai yang ada memiliki headyang rendah.Berdasarkan uraian tersebut
maka, penggunaanaliran sungai yang memiliki headrendahakan membantu dalamde-sentralisasi pembangkit
listrikdan membantudaerahterpencil. Fokus utama Penelitian ini adalah pada perancangan dengan simulasi aliran
pada solidwork dan eksperimen turbin air reaksi sederhana yang bekerja pada kisaran mikro yaitu untuk
diaplikasikan pada head (h) yang rendah. Split turbin dibuat dari bahan pipa PVC 3 inch dan 2 inch dengan panjang
35 mm yang dipotong menjadi dua buah bagian sehingga membentuk setengah lingkaran, dengan pipa 2 sebagai
variasi pada dalam rotor yang disambungkan dengan pipa ½ inch yang dipotong menjadi dua bagian yang
sebelumnya sudah didesain pada solidwork. Pompa digunakan untuk menguji split turbin ini dari jenis non-positivedisplacement dengan input daya 125 watt. Sedangkan untuk generator di gunakan generator DC tipe continous duty
yang menghasilkan tegangan maksimal sebesar 16 volt dan arus 4,1 ampere. Pengujian dilakukan dengan
mengkonversi tekanan dari pompa sebagai head (h) kerja turbin. Pada pengujian split turbin digunakan beberapa
alat ukur, diantaranya yaitutachometer, multitester yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus, serta
manometer U yang digunakan untuk mengukur tekanan air yang hasilnya.Hasil dari percobaan di ketahui bahwa
pengambilan data dengan program solidwork dan pengambilan data langsung sangatlah berbeda dari penggunaan
variasi aliran dan tampa variasi aliran di split turbin tersebut karena penambahan beban pada generator turbin
dipengaruhi oleh besarnya debit air yang menyebabkan daya menjadi berkurang.
Keywords : Analisis Turbin Pembangkit Listrik, Variasi Sudu Split. Tenaga Mikrohidro

Experimental Study On The Interfacial Behavior Of Air-Water Slug Two-Phase Flow In A
Horizontal Pipe
[KE 22]
*
Deendarlianto , Okto Dinaryanto, Akhmad Zidni Hudayah, Indarto
Department of Mechanical & Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University, Jalan
Grafika No.2 Yogyakarta, Indonesia 55281.
E-mail: deendarlianto@ugm.ac.id
Abstract
When gas flows over a liquid surface with a large slip velocity in horizontal pipes, the gas–liquid interface can
become disturbed and large amplitude waves are generated. If the amplitude of these waves is large enough,
therefore, it will blocks the cross sectional area of the pipelines. Understanding of this flow pattern is essential in
addressing key operational and safety issues relating to the pipeline operation both off and on shores. The interfacial
behaviors of air-water slug two-phase flow in a horizontal pipe have been investigated experimentally. Experiments
were carried out at atmospheric pressure and the effects of superficial liquid and gas velocities were investigated.
The test section used for the experiments is 10.3 m in length, with an internal diameter of 26 mm. A constant electric
current method (CECM) and visual observation were utilized to elucidate the initiation and the subsequent evolution
of hydrodynamic slugs in a horizontal pipeline. The measured data were processed to obtain the information of the
axial distribution of gas void fraction data, statistical distributions of slug lengths and of the time intervals between
slug arrivals. Those data reveals the influence of the liquid flow field development on the interfacial structure. In
particular, the new data of axial void fraction profiles and interfacial characteristics suggest that the slug flow
development is strongly affected by the liquid flow structure. Next the data are used also to examine the accuracy
of available correlations in open literature to predict the slug flow behavior in a horizontal pipe.
Keywords:Slug flow, Horizontal pipe, Instantaneous gas void fraction, Slug length, Wave velocity
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Studi Numerik Perpindahan Panas Konveksi-Gabungan Fluida Nano Zro2-Air
Pada Berkas 7-Silinder Vertikal
[KE 23]
Diah Hidayanti, Nathanael P. Tandian, Aryadi Suwono
Program Studi Rekayasa Nuklir, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB
Jl. Ganesha 10 Bandung
Abstrak
Penelitian tentang perpindahan panas fluida nano merupakan suatu langkah inovasi dalam mencari fluida
perpindahan panas alternatif dengan kinerja yang lebih baik. Makalah ini menyajikan tentang penelitian numerik
perpindahan panas konveksi-gabungan fluida nano ZrO2-air pada berkas 7-silinder vertikal yang dipanaskan secara
seragam dalam susunan heksagonal dengan P/D 1,32. Pengaruh konsentrasi dan laju alir fluida nano terhadap
koefisien perpindahan panas dianalisis pada kondisi aliran laminer yang masih berkembang dengan rentang
konsentrasi 1-3%volume dan debit aliran masukan 6-12 liter per menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
debit aliran masukan yang konstan, koefisien perpindahan panas fluida nano ZrO2-air mengalami penurunan hingga
18% (dibandingkan dengan koefisien perpindahan panas air murni) ketika konsentrasi volume partikel nano
mencapai 3%. Faktor viskositas fluida nano diduga memiliki kontribusi terhadap penurunan kemampuan
perpindahan panas fluida nano. Adapun pada konsentrasi yang konstan, koefisien perpindahan panas fluida nano
ZrO2-air meningkat jika debit aliran bertambah.

Kaji Eksperimental Kolektor SuryaHeat Pipe untuk Heat PumpTemperatur Tinggi
[KE 24]
Dian wahyu (*), Abdurrachim
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung
Gedung Labtek II Lt. 2, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia
Telp: +6222 2504243, Fax +6222 25340999
E-mail: dianwahyuitb@gmail.com
Abstrak
Kolektor surya pelat datar dengan absorberheat pipe dengan ukuran 1,13 m x 2 m x 0,12 m dengan aperture area
1,87 m2 telah dibuat dan diuji untuk menghasilkan air panas yang akan digunakan untuk menyuplai panas heat
pump. Heat pipe yang dibuat menggunakan air sebagai media transpor panas dan menggunakan wick stainless steel
mesh 100 sebagai alat yang membantu mempercepat aliran kondensat di dalam heat pipe. Pengujian heat pipe
dilakukan terlebih dahulu sebelum heat pipe dipilih dan dirakit menjadi kolektor pemanas air surya. Pengujian heat
pipe dilakukan dengan mengunakan 1.000 mL air panas bertemperatur 100oC sebagai sumber panas evaporator
heat pipe dan juga diuji dengan radiasi matahari langsung. Pengujian tersebut dilakukan untuk melihat kecepatan
respon (τ) heat pipe dalam memindahkan panas. Dari pengujian diperoleh filling ratio heat pipeyang terbaik adalah
sebesar 10%. Pengujian kolektor pemanas air surya dengan absorber heat pipeini, telah dilakukan selama bulan
Juni 2013 di laboratorium surya Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan menggunakan standar American Society
of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE 93-2003).Efisiensi kolektor pemanas air surya
ini sangat dipengaruhi oleh irradiance matahari dan perbedaan temperatur fluida masuk kolektor dengan lingkungan
(Tfi-Ta). Hasil pengujian menunjukkan efisiensi tertinggi didapatkan sebesar 35,8% ketika perbedaan temperatur
fluida masuk dan temperatur lingkungan mendekati nol .Untuk mendapatkan air panas minimal 50oC dengan laju
aliran 0.25 L/menit, diperlukan irradiance sebesar 750 W/m2. Umumnya, selama percobaan diperoleh temperatur
keluaran air kolektor pemanas surya dari pukul 8:30-9:40 dan dari pukul 15:40-17:30 berada dibawah 50oC
sedangkan pada pukul 9:40-15:40 didapatkan keluaran air kolektor bertemperatur diatas 50oC. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa kolektor surya heat pipe yang dirancang dapat digunakan untuk menggantikan evacuated tube
collector dalam memasok kalor untuk heat pump. Keuntungan pemakaian kolektor surya heat pipe ini cenderung
lebih ekonomis dan dapat diproduksi sendiri.
Keywords: Heat pipe , kolektor surya, heat pump
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Studi Numerik Karakteristik Aliran Melintasi Silinder Sirkular Tunggal dengan Menambahkan
Bodi Pengganggu pada Saluran Sempit Berpenampang Bujur Sangkar
[KE 25]
Diastian Vinaya Wijanarko, Wawan Aries Widodo
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Abstrak
Silinder sirkular merupakan bentuk bluff body yang paling luas penggunaannya dalam aplikasi engineering. Dalam
penggunaannya, seringkali terdapat aliran fluida yang melalui silinder sirkular tersebut. Aliran fluida yang melalui
sebuah silinder dapat menimbulkan gaya-gaya fluida, antara lain gaya geser dan gaya normal. Gaya normal timbul
karena adanya tekanan dari fluida yang melintasi bluff body, sedangkan gaya geser timbul karena adanya pengaruh
viskositas dari fluida yang melintasi bluff body. Akibat adanya interaksi antara aliran fluida dan bluff body ini juga
akan menimbulkan gaya hambat. Namun pada umumnya gaya hambat tersebut tidak diinginkan. Salah satu cara
untuk mengurangi gaya hambat tersebut adalah dengan menambahkan bodi pengganggu pada bagian upstream.
Dengan adanya penambahan penambahan bodi pengganggu menyebabkan karakteristik aliran menjadi kompleks
dan menarik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik aliran melewati sebuah silinder
sirkular dengan menambahkan bodi pengganggu sebagai upstream, yang ditempatkan dalam saluran sempit
berpenampang bujur sangkar. Bentuk dari bodi pengganggu berupa silinder sirkular yang diletakkan sebagai
upstream dengan gap dari silinder utama (δ) sebesar 0,4 mm. Diameter bodi pengganggu (d) sebesar 4 mm
sedangkan variasi dari posisi sudut bodi pengganggu (α) berturut-turut adalah 200; 300; 400; 500; dan 600. Diameter
silinder sirkular utama (D) dari penelitian ini berturut adalah 25 mm ( d/D = 0,16) dan 37,5 mm (d/D = 0,107).
Bilangan Reynolds yang digunakan adalah 4,68 × 104 berdasarkan pada diameter silinder sirkular utama dan
kecepatan freestream. Penelitian dilakukan secara pemodelan numerik dengan memodelkan secara tiga dimensi
(3D) Unsteady-RANS dengan turbulance viscous model k-ω Shear Stress Transport. Hasil post-processing yang
didapatkan dari pemodelan numerik secara kuantitatif ditunjukkan dengan distribusi coefficient pressure (Cp) pada
silinder sirkular utama, coefficient drag pressure (Cdp) yang didapatkan dengan cara mengintegrasikan nilai
coefficient pressure (Cp), dan strouhal number. Letak separasi masif ditampilkan secara kualitatif dengan
memvisualisasikan velocity pathline pada bodi pengganggu dengan silinder sirkular utama. Berdasarkan
karakteristik aliran yang telah dipelajari didapatkan bahwa pada silinder D = 25 mm, penambahan bodi pengganggu
efektif mengurangi koefisien drag pressure (Cdp) pada bodi pengganggu dengan sudut α = 200 dan 300. Sedangkan
pada silinder D= 37,5 mm, penambahan bodi pengganggu efektif mengurangi koefisien drag pressure (Cdp) pada
bodi pengganggu dengan sudut α = 200, 300, dan 400.
Keywords :bodi pengganggu, saluran sempit berpenampang bujur sangkar, silinder sirkular, turbulance viscous model k-ω
Shear Stress Transport, unsteady
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Numerical Study On Mixed-Convective Heat Transfer Of Zro2-WaterNanofluids
In 7-Vertical Rod Bundles
[KE 26]
Diah Hidayanti, Nathanael P. Tandian, Aryadi Suwono
Program Studi Rekayasa Nuklir, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB
Jl. Ganesha 10 Bandung
Abstrak

The research on nanofluids heat transfer is an innovative way to find an alternative heat transfer fluids
(coolants) with better performances. This paper presents a numerical investigation on mixed-convective
heat transfer of ZrO2-water nanofluids in a hexagonally arrayed, seven uniformly heated vertical rod
bundles with P/D ratio of 1.32. The effects of nanofluids concentration and flow rate on the heat transfer
coefficient are studied under developing laminar flow condition at the range of 1-3 %volume for nano
particle concentration dan 6-12 liter per minute for inlet flow rate. Results show that at the constant inlet
flow rate, the heat transfer coefficients of ZrO2-water nanofluids decrease 18% (compared with that of
pure water) as the nanoparticles concentration reaches 3%volume. The viscosity of nanofluids is predicted
contributing to the decrease of the heat transfer performance of nanofluids. Furthermore, at the constant
concentration, the heat transfer coefficients of ZrO2-water nanofluids increase as the nanofluids flow rate
increase.
Pengaruh Posisi Sirip Sudu Terhadap Karakteristik
Kincir Angin Petani Garam Di Pantai Utara Jawa
[KE 27]
Doddy Purwadianto, Trio Pardomuan D.
Program Studi Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Sanata Dharma
Kampus III Paingan Maguwoharjo Depok Sleman
Daerah IstimewaYogyakarta, Indonesia
. E-mail :purwadodi@gmail.com
Abstrak
Pemanfaatan energy angin (bayu) sudah dimanfaatkan oleh petani garam di pantai Utara Jawa sejak tahun 1970.
Karakteristik kincir angin model kincir Petani Garam di Pantai Utara Jawa belum banyak diteliti. Kincir angin
berporos horizontal ini adalah kincir angin dengan sudu plat datar yang bersirip. Jumlah sudu kincir angin jenis ini
sangat bervariasi, pemakaian jumlah sudu 2 atau 4 sering digunakan sebagai sumber tenaga pompa air yang
memindahkan air garam dari kolam yang satu ke kolam yang lain, sudu berbentuk papan bersirip dan terbuat dari
bahan kayu yang kuat. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efisiensi kincir adalah posisi sirip sudu.
Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh posisi sirip sudu terhadap efisiensi atau koefisien daya yang
dihasilkan. Alat penelitian terdiri dari model kincir angin sudu plat datar bersirip, diameter kincir 80 cm, ukuran
sirip 30x7 cm2, jumlah sudu 2 dengan 4 variasi posisi sirip sudu (100, 200, 300, 400) , terowongan angin dengan
menghasilkan 3 variasi kecepatan angin (8,5 m/detik, 7 m/detik, 5,5 m/detik), alat ukur kecepatan angin, alat
pengganti mekanisme pembebanan. Variabel yang dicatat adalah kecepatan angin (v), putaran poros rotor kincir (n),
beban (F). Hasil penelitian menunjukkan koefisien daya maksimum sebesar 21% pada kincir angin dengan posisi
sirip sudu 100 dan pada kecepatan angin sekitar 7 m/detik. Makin besar sudut posisi sirip sudu pada penelitian ini,
makin rendah efisiensi atau koefisien daya yang dihasilkan.
Keywords: efisiensi, koefisien daya, sudu plat datar, energy angin, posisi sirip sudu.
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Perbandingan Hasil Simulasi Numerik dengan Hasil Eksperimen untuk Aliran Udara di Dalam
Saluran dengan Penampang Segitiga dari Suatu Kolektor Surya
[KE 28]
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Abstrak
Salah satu alat penukar kalor yang penting di negara tropis seperti Indonesia adalah kolektor surya yang dapat
digunakan untuk memanaskan air atau udara. Problem terbesar yang dihadapi kolektor surya pemanas udara adalah
rendahnya koefisien perpindahan kalor konveksi antara permukaan plat penyerap dengan udara yang mengalir di
sebelah atas atau bawahnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan peneliti terdahulu adalah menggunakan plat
absorber yang dicat hitam atau diberi lapisan yang mempunyai absorptance tinggi dan emittance rendah, memasang
honeycomb untuk mengurangi kalor yang hilang ke lingkungan, membuat aliran menjadi dua laluan, meningkatkan
koefisien konveksi udara dengan plat absorber dengan mempersempit saluran sehingga aliran menjadi turbulen,
dan menggunakan v-corrugated absorber plate untuk membentuk saluran dengan penampang segitiga.Kolektor
surya pemanas udara yang menggunakan saluran dengan penampang segitiga mempunyai kinerja lebih baik
dibandingkan dengan saluran plat datar. Namun, belum ada simulasi numerik untuk aliran dalam saluran dengan
penampang segitiga ini. Oleh karenanya, makalah ini akan membahas simulasi numerik aliran tersebut. Simulasi
diawali dengan pembuatan mesh dan evaluasi grid independency. Dengan konfigurasi mesh yang terpilih, tahap
selanjutnya adalah memilih model viscous yang tepat untuk masalah yang diteliti. Model viscoussteady state yang
dibandingkan adalah SKE, RNGKE, RKE, SKW, dan STTKW. Pemilihan model dilakukan dengan mengacu pada
hasil eksperimen. Mesh dengan jumlah node 540.000 dan jumlah cell 566.401 merupakan konfigurasi yang terbaik
dan memenuhi grid independency. Sedangkan model viscous yang memberikan hasil simulasi paling mendekati
hasil ekperimen terjadi pada model viscous RKE. Perbedaan hasil simulasi numerik terhadap hasil eksperimen untuk
kenaikan temperatur udara yang mengalir dalam saluran segitiga mencapai 15.56% dan untuk penurunan tekanan
mencapai 17.15%.
Keywords:saluran segitiga, kolektor surya, pemanas udara, simulasi numerik, model viscous.

Kajian Numerik Kinerja Viv Suppression Devices Berjenis Helical RodsBergap padaKasus Angka
Reynolds Besar
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Abstrak
Penelitian terhadap inovasi jenis-jenis piranti untuk mengurangi (suppression devices) beban fluidadan getaran pada
struktur akibat timbulnya vorteks masih terus dilakukan. Makalah ini membahas salah satu jenis suppression
devicealternatif berupa rods yang dipasang melilit pada silinder secara heliks dengan gap tertentu.
Pengaplikasiannyabisa pada deepwater riser, sebagai silinder kecil dan Spar, sebagai silinder besar. Spar merupakan
jenis bangunan lepas pantai untuk perairan dalam dengan struktur utama berbentuk silinder berdiameter besar
dengan sarat air (draft) besar. Model struktur silinder yang digunakan sebagai aplikasi untuk penelitian ini
mengadopsi dari Spar Genesis dengan diameter (D) 37.2 m dan panjang (L) 214.9 m (L/D = 6)yang berlokasi
diperairan Teluk Meksiko dengan kedalaman air 792.1 m. Penelitian dilakukan berbasis pada finite element dengan
metode Computational Fluid Dynamic (CFD). Model menggunakan 3 buah rods (triple start) dengan diameter
tiaprod 3 m (9% dari diameter struktur) dalam rentanggap ratio (𝛿�/D) 0.15 hingga 0.25, yaitu dengan 3 variasi gap
(𝛿�) berturut-turut 5.58 m, 7.44 m, dan 9.3 m. Panjang pitchdari helical rods diambil 90% dari panjang struktur.
Arus yang dikenakan dalam pemodelan ini adalah uniform steadyberarah tegak lurus terhadap silinder(posisi
vertikal) dengan kecepatan (U) yangdivariasikan sehingga didapat Reynolds Number(Re) sebesar 7.43 x 107, 3.89
x 107, 3.54 x 106, 3.54 x 105, 3.54 x 104, dan 3.54 x 103. Validasi model dilakukan dengan analisa sensivitas meshing
dan dibandingkan dengan hasil numerik kondisi bare cylinder yang menunjukkan hasil yang baik. Model dengan
helical rods bergap ini terbukti cukup efektif dalam mengurangi gaya fluida dan VIV.
Keywords: Vortex Induced Vibration (VIV), Suppression Devices, Helical Rods Bergap, Variasi Gap, Reynold Number
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Downward Slug/Plug Flow Approach With
Digital Image Processing
[KE 30]
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E-mail: franky.ina@gmail.com
Abstract
In oil and gas industry, slug flow are generally unwanted because they can create significant pressure fluctuations,
and they can also lead to gas and liquid arriving at the processing facilities unevenly, causing tanks to flood. Since
gas has lower density and therefore lower heat capacity than liquid, gas cool faster, so the temperature reduction
during periods of high gas content can more easily cause hydrates to form. The increased intermittent liquid
velocity can also accelerate corrosion. To have a better understanding of this phenomenon, experimental
investigation of downward slug/plug flow was carried out in a 0.019 m diameter pipe and the length of pipe is 8
m with water and air as process fluid.The objective of this experimental study is understanding the characteristics
of downward slug flow with measuring velocity profile, void fraction, pressure drop, and plug/slug length. The
superficial velocity of gas flow is observed from 0.2 m/s to 0.8 m/s. The superficial velocity of liquid flow is
observed from 0.3 m/s to 0.9 m/s. The obtained data are taken at 2 m height over the outlet using digital camera
which can record visual data with the frame rate is 240 fps. The obtained visual data are processed with
MATLAB to observe void fraction, plug velocity, and plug length accurately. Two nose form of plug is observed
which is affected by two factors. The velocity of the liquid and the buoyancy induced velocity of the bubble. As
a result, the nose of the plug tends to move towards the pipe wall if there is no entrainment bubbles after the
nose of the plug.
Keywords:slug flow, downward, image processing.

Pengembangan Metoda Penentuan Temperatur dan Tekanan Optimum Masuk Turbin
Pada Siklus Rankine Organik Berdasarkan Temperatur Brine
dan Tingkat Keadaan Kritik Fluida Kerja
[KE 31]
Fitratul Qadri(1), Abdurrachim(2)
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Abstrak
Panas sisa pada brine yang ada di Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) berpotensi dimanfaatkan untuk
membangkitkan tenaga listrik karena masih memiliki temperatur dan tekanan yang cukup tinggi. Salah satu cara
pemanfaatan panas sisa dari brine tersebut adalah dengan teknologi siklus Rankine organik (Organic Rankine CycleORC),yaitu teknologiyang biasa digunakan untuk pemanfaatkan panas pada temperatur rendah. Tujuan dari
penelitian ini adalah memprediksi temperatur dan tekanan optimum masuk turbin pada siklus Rankine organik
berdasarkan temperatur geothermal (brine) dan tingkat keadaan kritik fluida kerja. Untuk tujuan tersebut dilakukan
pemodelan siklus dan dibuatkan program simulasi dengan bantuan Ms. Excel untuk perhitungan siklus Rankine
organik sub-kritik dan super-kritik. Simulasi dilakukan terhadap lima fluida kerja: propana, butana, isobutana,
pentana dan isobutana. Sejumlah asumsi dan batasan diterapkan pada proses simulasi ini. Selanjutnya dipilih
temperatur dan tekanan optimum masuk turbin berdasarkan daya netto dan efisiensi termal terbesar. Berdasarkan
hasil penyelidikan hubungan antara titik optimum siklus, temperatur brine (Tg) dan tingkat keadaan kritik fluida
kerja (Tcrit danPcrit) diperoleh korelasi sederhana untuk memprediksi temperatur (T1) dan tekanan (P1) optimum
masuk turbin. Korelasi dengan pendekatan kuadratik tersebut telah diujikan pada 20 (dua puluh) fluida kerja organik
dengan pada temperatur brine453,15K dan diperoleh hasil semua titik optimum siklus (temperatur dan tekanan
optimum masuk turbin) tersebar disekitar garis korelasi dengan penyimpangan maksimum 5%. Korelasi ini sangat
berguna pada tahap pre-design untuk memprediksi temperatur dan tekanan optimum masuk turbin pada siklus
Rankine organik. Untuk pemanfaatan panas sisa pada brine yang ada di beberapa PLTP di Indonesia dengan
temperatur brine rata-rata 453,15K jika menggunakan siklus Rankine organik dengan fluida kerja pentana maka
kondisi optimum masuk turbin adalah pada temperatur (T1)= 434,15K dan tekanan (P1)= 1,9MPa serta efisiensi
konversi energi yang dapat diperoleh adalah sebesar 15,5%.
2

Keywords: panas bumi, siklus rankine organik, fluida kerja, temperatur dan tekanan optimum, temperatur brine
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Efek Perubahan Heat Flux Terhadap Konveksi Bebas Pada Permukaan Miring Menggunakan
Interferometer Differential

[KE 32]
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Abstrak
Dalam karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk mengetahui fenomena konveksi bebas yang terjadi
ketika sebuah pelat miring dipanaskan dengan kondisi tertentu dengan menggunakan metoda non intrusive bernama
Interferometer differensial. Masalah umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efek perubahan heat flux
pada permukaan miring suatu pelat. Penelitian akan menjelaskan kenaikan nilai koefisien konveksi bebas lokal
pelat, efek posisi dari suhunya berbeda pada nilai daya yang sama, dan kenaikan daya yang menyebabkan penurunan
nilai koefisien konveksi secara linear.Metode yang digunakan adalah metode eksperimen langsung dengan
melakukan percobaan tersebut pada suatu ruangan gelap dan tertutup. Peralatan percobaaan yang diperlukan adalah
meja datar dengan ukuran 2 x 1 meter, tabung interferometer, power supply, 6 buah set lensa optic, 2 buah lensa
cekung, serta dudukan dan cangkang untuk meletakkan posisi pelat miring. Teknik pengumpulan data adalah
melalui hasil eksperimen yang diolah dengan image processing untuk mendapatkan nilai koefisien konveksi pada
pelat miring tersebut. Pengujian keabsahan data digunakan kalibrasi dan studi literatur pada hasil tesis
sebelumnya.Berdasarkan hasil penelitian pada Efek Perubahan Heat Flux Terhadap Permukaan Bidang Miring
ditemukan beberapa hal yang berkenaan dengan perubahan nilai koefisien konveksi yang terjadi pada setiap frinji
pelat miring memiliki korelasi parallel dengan setiap kenaikan daya yang dilakukan pada eksperimen tersebut. Dari
hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi pengoperasian power supply untuk mengatur besar keluaran
daya yang diperlukan serta pengaturan letak ukuran lensa – lensa optic yang digunakan dalam penelitian sehingga
instrumen percobaan ini dapat digunakan untuk mengukur koefisien konveksi bebas lokal dari pelat datar vertikal
dengan berbagai sudut kemiringan
Keywords: konveksi bebas, bidang miring, interferometer

FMEA of the PLTA Mrica
[KE 33]
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Abstract
A failure modes and effects analysis (FMEA) is a procedure in product development and operations management
for analysis of potential failure modes within a system for classification by the severity and likelihood of the failures.
A successful FMEA activity helps a team to identify potential failure modes based on past experience with similar
products or processes, enabling the team to design those failures out of the system with the minimum of effort and
resource expenditure, thereby reducing development time and costs. PLTA Mrica is one of the water power plant in
Indonesia, located in Banjarnegara in Middle Java, that used the FMEA in the process of maintenance.Failure modes
are any errors or defects in a process, design, or item, especially those that affect the customer, and can be potential
or actual. Effects analysis refers to studying the consequences of those failures.The process for conducting a FMEA
is straightforward. It is developed in three main phases, in which appropriate actions need to be defined. The first
is severity, determining all failure modes based on the functional requirements and their effects. Second is
occurrence, in this step it is necessary to look at the cause of a failure mode and how many times it occurs. And the
third is detection, when appropriate actions are determined, it is necessary to test their efficiency.After ranking the
severity, occurrence and detection, the RPN can be easily calculated by multiplying these three numbers:
RPN = S × O × D. RPN is Risk Priority Number. The failure modes that have the highest RPN should be given the
highest priority for corrective action.The advantages of the FMEA in PLTA Mrica ( PBS) are increased the process
to know the problem of maintenance and fasting to know the high risk of the parts or unit in the electrical equipment .
Keywords: FMEA, Failure mode, Electrical component
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The Implementation Of Image Processing Technique
To Determine The Interfacial Behavior
Of Gas-Liquid Wavy Two-Phase Flow
In A Horizontal Pipe
[KE 34]
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Abstract
Two-phase flow phenomenonin pipelines is frequentlyexperienced in the petroleum, chemical and nuclear
industries. In-depth knowledge of this phenomenonis highly necessary in order to get better information about the
effect to the system.The complexity behavior of flow pattern in the two-phase flow was studied by many researchers
and they had proposed various models to figure-out the phenomenon, which weredifferent from each other.
Hence,the validity is needed to get more valid result and better understanding. There are several flow patterns of
two-phase flow in horizontal pipe;one of them is stratified gas-liquid two-phase flow pattern.This experiment was
proposed to determine the interfacial behavior of gas-liquid wavy flow in horizontal pipe using digital image
processing technique, and also gave more database in stratified gas-liquid two-phaseflow. From this experiment,
we could understand the characteristics of stratifiedgas-liquid two-phase flow by the term of two-phase flow
topology and understand the interfacial behavior of stratified gas-liquidwavy two-phase flow using digital image
processing technique.Stratified gas-liquid two-phase flow pattern was simulated with well-arranged experiment
apparatus set up in Fluid Mechanics Laboratory, Mechanical and Industrial Engineering Department, Faculty of
Engineering UGM. Transparent acrylic horizontal pipe with internal diameter 26 mm was used in this experiment,
therefore the interfacial behavior could be observed. Pipe length before the visualization test section was 5 m to
ensure fully developed stratified gas-liquid two-phaseflow and the visualization test section pipe length was 1 m.
Water and air were used as liquid fluids and gas fluids moving cocurrently along it. There were 24 matrix data
variations of JL (water superficial velocity) and JG (air superficial velocity) with the range 0.016 m/s to 0.092 m/s
for JL and 1.02 m/s to 3.77 m/s for JG. Stratified gas-liquid two-phaseflow characteristicswere observed by high
speed video camera. The flow was recorded on video and the images were digitized on a computer. Digital image
processing techniques were then used to perform quantitative analysis and the result would be used to evaluate the
existing data. MATLAB was used as tool for digital image processing. From the image data, the distribution of
liquid film thickness from each matrix data variation was obtained. Then, the distribution liquid film thickness data
was used to get information about probabilitydistributionfunction of a liquid hold-up, cross correlation function of
a liquid hold-up, and power spectral density andprobability distribution of a liquid hold-up. The resultwas used to
study theinterfacial behaviour of the stratified gas-liquid two-phase flow and used to validate the previous
experiment result.
Keywords: Stratified gas-liquid two-phase flow, Visual characterization, Liquid hold-up, Digital image processing.
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Interaksi Bubble-Particle pada Proses Flotasi
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Abstrak
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber alam mineral, bahkan negara dengan tambang emas dan perak
nomor satu di dunia. Untuk dapat memanfaatkan sumber alam tersebut memerlukan teknologi yang dapat
memisahkan mineral yang bernilai daripada yang tak bernilai. Salah satu teknologi separasi atau pemisahan mineral
adalah flotasi. Separasi dalam proses flotasi memanfaatkan gaya buoyancy dari microbubble. Faktor penting yang
menentukan efisiensi separasi atau efisiensi tumbukan adalah interaksi antara bubble dengan partikel mineral,
sehingga pemahaman yang baik tentang topik ini menjadi kunci dalam peningkatan efisiensi flotasi. Penelitian
terdahulu telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini, tetapi sebagian besar dilakukan dengan
metode komputasi. Diperlukan penelitian secara eksperimental untuk menigkatkan pemahaman akan interaksi
bubble dengan partikel dan sekaligus verifikasi serta konfirmasi metode komputasi. Pada penelitian ini akan
dipelajari interaksi bubble-particle berfokus pada sudut kontak antara partikel dan bubble. Eksperimen dilakukan
dengan menggunakan aparatus penelitian yang terdiri dari wadah fluida berbentuk balok terbuat dari kaca, peralatan
pembangkit bubble (syringe pump), pengumpan partikel, sistem pencahayaan, high speed camera dan perangkat
lunak pengolah image, instrumen pengukur temperatur air dan pH air. Peralatan pembangkit bubble dan pengumpan
partikel didesain sedemikian rupa sehingga bubble dan partikel yang dihasilkan dapat dikontrol. Penelitian
dilakukan dengan menggunakan air dan reagent sebagai media flotasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan
pemahaman yang lebih baik pada interaksi antara bubble dengan partikel pada proses terjadinya sudut kontak saat
partikel mendekati permukaan bubble. Data-data hasil eksperimen dapat digunakan untuk verifikasi dan konfirmasi
hasil penelitian sebelumnya, dan juga sebagai input untuk penelitian dengan menggunakan metode komputasi
selanjutnya. Pemahaman tentang proses tumbukan pada interaksi bubble dengan partikel yang lebih baik menjadi
dasar dalam upaya perbaikkan performa proses flotasi pada penelitian selanjutnya antara lain dengan memanfaatkan
reagent yang dapat memodifikasi sifat permukaan partikel.
Keywords: Bubble, flotasi, hidrophilik, hidrophobik, interaksi bubble-particle.

Unjuk Kerja Papan Partikel Sekam Padi Sebagai Isolator Panas
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Abstrak
Papan partikel sekam diharapkandapat sebagaipenganeka ragaman jenis papan partikellain yangtelah ada. Selain
untuk meningkatkan nilai fungsi dan nilai tambah, papan partikel sekam padi memiliki kelebihanantara lain
kemampuan menahan panas sehingga dapat digunakandalam peralatan rumah tangga, material bangunan maupun
cold storage . Papan partikeldari sekam padi yang digunakan untukpenelitiankonduktivitastermal ini
mempunyairasio penekanan 5:1dengan ketebalan1cm. Selanjutnya papan partikel dibentuk sebuah kotak untuk
ditelitikonduktivitastermalnya dan dibandingkandengan kotakstyrofoam. Hasil penelitian dalam bentuk papan
menunjukkankonduktivitastermalpapan partikeldarisekam (k) sebesar 0,0945W/ m. °C dan nilai k styrofoam
sebesar 0,1608W/ m°C. Hasilbentuk kotakdari sekam padi menghasilkan nilai konduktivitastermal sebesar 1.638W/
m. °Cdan nilai k kotakstyrofoamsebesar3.036W/ m°C. Kinerjakotak darisekam padiuntuk menahanes1000gr
menunjukkan perbandingan tingkat laju pengurangan bobotesyang lebih rendah dibanding styerofoam. Secara
umumpapan partikeldari sekam padimemiliki sifat insulator yang baik.
Keywords:Papan partikel, sekam padi, konduktifitas termal, insulator.
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Metode Permukaan Respon Optimasi Desain Sistem Pembangkit Tenaga Siklus Rankine Organik
Pemanfaatan Panas Limbah Pabrik Semen
[KE 37]
Hendi Riyanto, Sigit Y. Martowibowo, Erlangga Y. Pratama
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Abstrak
Metode Permukaan Respon (Response Surface Method – RSM) dirumuskan untuk melakukan pencarian kondisi
ekstremum model matematika suatu permasalahan teknik yang berciri tak kontinu. Dalam makalah ini dipaparkan
penerapan RSM untuk optimasi desain sistem konversi energi siklus Rankine organik (Organik Rankine Cycle –
ORC) sebagai pembangkit tenaga listrik yang memanfaatan panas limbah dari suatu pabrik semen. Panas limbah
pabrik semen tersebut bersumber dari Suspension Preheater (SP) berupa gas buang pada 360oC dan 265.000
Nm3/jam dari hasil proses pembakaran dan dari Air Quenching Cooler (AQC) berupa udara panas pada 310oC dan
400.000 Nm3/jam. Proses optimasi desain sistem konversi energi ORC pemanfaatan panas limbah pabrik semen
dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: 1) tahap desain sistem pembangkit tenaga ORC, 2) tahap pemilihan jenis
fluida kerja organik menggunakan metode pemilihan opsi multi-kriteria (Multi-Criteria Decision Analysis –
MCDA) Techinuque for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), 3) tahap pembentukan
persamaan permukaan respon menggunakan kaidah statistik dan regresi, 4) tahap penerapan RSM untuk
menentukan tingkat keadaan sistem pembangkit tenaga ORC yang menghasilkan daya netto maksimum dan 5) tahap
verifikasi analitik hasil optimasi desain sistem. Desain sistem pembangkit tenaga ORC yang memberikan
pemanfaatan panas limbah terbesar tersusun atas: 1) satu pembangkit uap, 2) dua turbin yaitu turbin tekanan tinggi
dan turbin tekanan rendah, 3) satu pemanas ulang, 4) satu rekuperator, 5) satu kondenser, dan 6) satu pompa umpan
pembangkit uap. Tiga variabel penentu (decision variables) yang digunakan untuk menentukan daya netto maksium,
yaitu sebagai variabel respon atau fungsi objektif, adalah tingkat keadaan: 1) tekanan masuk turbin tekanan tinggi,
2) tekanan masuk turbin tekanan rendah, dan 3) tekanan kondenser. Tingkat keadaan tekanan sebagai variabel
penentu yang memberikan daya netto maksimum hasil penerapan RSM adalah: 1) tekanan masuk turbin tekanan
tinggi sebesar 11,3bar, 2) tekanan masuk turbin tekanan rendah sebesar 4,3bar, dan 3) tekanan kondenser sebesar
1,83bar. Daya netto maksimum yang dibangkitkan oleh sistem pembangkit tenaga ORC pada tingkat keadaan
tersebut mencapai 5,7MWe pada efisiensi konversi energi sebesar 11,9%. Sedangkan efektivitas pemanfaatan panas
limbah pabrik semen yang dicapai oleh sistem pembangkit tenaga ORC adalah 0,7kWh/ton semen.
Keywords: Optimasi, RSM, ORC, Panas Limbah, TOPSIS
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Studi Eksperimental Pengaruh Penambahan Diffuser Terhadap Unjuk Kerja Turbin Angin
Bersudu Loopwing Dengan Variasi Rasio Luas Penampang Diffuser
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Abstrak
Turbin angin bersudu loopwing saat ini masih jarang pemanfaatannya, meskipun sebenarnya turbin angin tipe ini
memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah mampu bekerja pada putaran rendah, tidak berisik, dan efisiensi
yang tinggi. Penambahan diffuser pada turbin angin berpotensi akan mampu meningkatkan unjuk kerja turbin
angin. Pada penelitian ini akan diteliti seberapa besar pengaruh penambahan diffuser pada unjuk kerja model turbin
angin bersudu loopwing. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model turbin angin bersudu loopwing dengan
diameter 50 cm, menggunakan variasi diffuser dengan rasio luas penampang yang berbeda pada parameter panjang
diffuser yang berbeda dan panjang diffuser konstan. Parameter panjang diffuser yang digunakan adalah 70 cm, 80
cm, 90 cm , sehingga diperoleh rasio luas penampang (β) 3,8, 4,1, 4,7. Untuk diffuser dengan panjang konstan (90
cm) menggunakan rasio luas penampang (β) 4,7, 5,3, dan 5,9. Penelitian dilakukan dilaboratorium dengan bantuan
sebuah stand fan sebagai sumber anginnya, Model turbin angin diuji pada 3 variasi kecepatan angin yakni, 4,08
m/s, 4,81 m/s, dan 5,99 m/s. Unjuk kerja model turbin angin yang dianalisa pada percobaan ini adalah meliputi
daya, koefisien daya, torsi, putaran poros, tip speed rasio, cut in speed, dan koefisien torsi.Dari percobaan ini,
dengan penambahan diffuser diperoleh hasil bahwa akan terjadi peningkatan kecepatan angin di depan model turbin
angin bersudu loopwing, sehingga mampu meningkatkan unjuk kerja model turbin angin tersebut. Semakin
bertambah besar rasio luas penampang diffuser yang dipergunakan maka unjuk kerja turbin angin akan semakin
meningkat.
Keywords : turbin loopwing, diffuser, rasio luas, daya, torsi, putaran poros, tip speed ratio, cut in speed,koefisien torsi.

Unjuk Kerja Model Pengering Energi Surya
[KE 39]
I Gusti Ketut Puja
Program Studi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma
Kampus III Paingan Maguwoharjo Depok Sleman, Yogyakarta, 55284
E-mail: ketut@usd.ac.id
Abstrak
Hasilpengeringan produk pertanian secara langsung di bawahsinarmataharimemilikibanyakkelemahan
sepertibilahari tiba-tiba hujan,gangguanbinatangdankualitasnyaturun akibat radiasi ultraviolet.Oleh karena itu
diperlukanalat pengering yang dapatmengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diatas. Salah satu cara mengatasi hal
tersebut
adalah
dengan
alat
pengering
energy
surya.
Padapenelitian
ini
dibuatsebuah
modelalatpengeringenergisurya.Model alat pengering energy surya terdiri dari kolektor, ruang/kotak pengering dan
cerobong. Kolektor yang digunakan adalah jenis plat datar dengan absorber terbuat dari kasa aluminium berukuran
panjang 8m dan lebar 1m, dibentuk sedemikian rupa sehingga memenuhi kotak kolektor berukuran 2m × 1 m × 0,12
m. Kotak kolektor tertutup kaca berukuran 1 m × 2 m. Variabel yang diukur meliputi temperatur udara (T),
kelembaban relatif udara (RH), radiasi surya yang datang (G) dan berat bahan uji pada setiap waktu (m). Temperatur
udara yang diukur terdiri dari temperatur masuk kolektor (T1), temperatur udara keluar kolektor (T2), dan
temperatur udara keluar cerobong (T3). Kelembaban udara yang diukur adalah kelembaban realtif udara masuk
kolektor (RH1), kelembaban relatif udara keluar kolektor (RH2), dan kelembaban relatif udara keluar cerobong
(RH3). Pengukuran temperature dan kelembaban menggunakan sensor DHT11, pengukuran berat menggunakan
sensor berat dengan kapasitas 50 kg. Pengukuran radiasi surya menggunakan sensor dari panel surya yang telah
dikalibrasi dengan pyranometer. Semua sensor tersebut dikopel dengan perangkat elektronik Arduino®. Perekaman
data secara otomatis setiap 2 detik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi kolektor tertinggi sekitar 26%
terjadi pada rerata radiasi surya sekitar 460 W/m2. Efisiensi sistem pengering sekitar 26% juga terjadi pada radiasi
surya 460 W/m2. Efisiensi pengambilan kadar air maksimal mencapai 73% pada radiasi surya 489 W/m2. Dilihat
dari pengurangan massa bahan uji yang dijemur langsung dan menggunakan alat pengering menunjukkan bahwa
model alat pengering memberikan hasil lebih efektif.
Keywords: pengering energi surya, efisiensi kolektor, efisiensi sistem pengering, efisiensi pengambilan

41

Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII (SNTTM XII)
Bandar Lampung, 22-23 Oktober 2013

Kajian Pengaruh Pemanasan Awal Terhadapkarakteristik Nyala ApiLaminar Jetflamedan
Efisiensi Pembakaran Pada Kompor Gas Bioetanol
[KE 40]
I Made KartikaDhiputra, NumberiJohni Jonatan
Flame and Combustion Research Group Laboratory of Thermodynamics
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok. 16424
No.Telp.08128266036, (021) 7270032, No.Fax (021) 7270033
E-mail: dhiputra_made@yahoo.com
Abstrak
Aplikasi pemanfaatan nyala api pembakaran laminar jet flame pada kompor gas yang digunakan dalam kehidupan
rumah tangga di Indoensia khususnya di Papua masih sangat tinggi, terutama pada daerah-daerah yang masih
menggunakan bahan bakar minyak tanah. Kajian Pembakaran laminar jet flame khususnya pada penggunaan
kompor gas masih banyak hal-hal yang perlu dikaji, karena masih langkanya publikasi maupun literature tentang
karakteristik pembakaran premix udara/bio etanol bertekanan terkait efisiensi termal maupun karakteristik nyala api
laminar jet flame. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanasan awal/ preheating
terhadap karakteristik nyala api laminar jet flame pembakaran pada kompor gas dengan bahan bakar bioetanol,
khususnya karakterisasi struktur nyala api, distribusi temperature dan efisiensi termal terhadap bilangan laju aliran
campuran udara/bio etanol pada bilangan Reynolds rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur api,
distribusi temperatur dan efisiensi termal sangat dipengaruhi oleh tingginya suhu pemanasan awal, dimana
peningkatan suhu pemanasan awal menyebabkan efisiensi termal meningkat mencapai nilai maksimum tetapi
daerah kesetabilan nyala api maupun panjang lidah api semakin berkurang. Variasi pemanasan awal dipengaruhi
oleh perubahan konsentrasi gas bio etanol sesuai tekanan kompresi udara pada kompor gas bietanol.
Keywords: Laminar Jet Flame, Kompor Gas Bioetanol, Preheating , karakeristiknyalaapi.

Usaha Penghematan Energi PLTU 450 Watt Dengan Cara
MengurangiRugiKalorCondensate Di Jalur Condenser Menuju Boiler
[KE 41]
Ibnu Roihan, Engkos A. Kosasih, Raldi A. Koestoer
Departemen Teknik Mesin. Fakultas Teknik. Universitas Indonesia
Kampus Baru UI. Depok. Jawa Barat. 16424. Indonesia
E-mail: ibnu.roihan@yahoo.com
Abstrak
Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang digunakan adalah sebuah miniatur PLTU Universal Steam Prime Mover Tester
(Model: No. 100 SCR), keluaran Shin Nippon Machinery Co,. Ltd dengan daya 450 Watt, yang mempunyai beberapa
komponen yang dialiri air (condensate) sebelum dijadikan uap kembali antara lain, condenser, water softener,
condensate tank, dan feed water tank. Kinerja beberapa komponen tersebut sebelumnya dapat ditunjukkan dari data
temperatur condensate yang keluar condenser sebesar 82 OC. Tetapi dikarenakan adanya pencampuran air mentah
(raw water) dari water softener dengan condensate pada feed water tankserta adanya kalor yang terlepas ke
lingkungan, maka temperatur condensate sebelum masuk ke boiler,turun menjadi 46 OC. Oleh karena itu, tujuan
dari penelitian ini adalah menjaga agar tidak banyak heat loss yang terbuang pada jalur tersebut, sehingga
diharapkan adanya penghematan energi pada proses PLTU.
Perbaikan utama dalam PLTU tersebut antara lain pemasangan isolator dan penambahan katup pelampung.
Pemberian isolator khususnya pada pipa di jalur condenser hingga boiler dan juga dinding condensate tank,
dilakukan untuk menjaga kalor yang terbuang ke lingkungan. Sedangkan penambahan katup pelampung pada feed
water tank bertujuan untuk mencegah pencampuran air dari water softener sehingga condensate yang tertampung
pada condensate tank dapat disalurkan secara continue, dengan begitu diharapkan temperatur condensate tetap
terjaga.Perbaikan tersebut menghasilkan sesuatu yang positif. Temperatur condensate yang keluar condenser
menunjukkan hasil yang sama seperti sebelumnya yaitu 82 OC. Sedangkan temperatur condensate pada feed water
tankmeningkat menjadi 70 OC. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya usaha mengurangi kehilangan energi
condensate yang sebelumnya 150.6 [kJ/kg] hanya menjadi 50.33 [kJ/kg], atau dengan kata lain adanya pengurangan
kalor yang terlepas ke lingkungan sebesar 66.6%.
Keywords: Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Energi, Temperatur, Kalor, Heat Loss,Condensate.
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Rekonstruksi Turbin Pembangkit Tenaga Listrik Mikrohidro
Berbasis Pedesaan Dengan Head 5 M
[KE 42]
Ibrahim SB
Akademi Teknik Industri Makassar (ATIM)
Jalan Sunu No.220 Makassar 90111
E-mail: Ibrahim.bmata@yahoo.co.id
Abstrak
Krisis energi yang melanda dunia dewasa telah menarik perhatian para ahli untuk menemukan sumber-sumber
energi baru yang murah dan tersedia dalam jumlah yang besar. Sumber energi yang sudah lazim digunakan adalah
sumber energi minyak bumi, gas alam dan batubara, sedangkan sumber energi lainnya, seperti energi air, panas
bumi, panas matahari dan nuklir masih terus dikembangkan. Kita menyadari bahwa ketersedian sumber energi
minyak, gas alam dan batu bara (nonrenewable energy) suatu saat akan mengalami penurunan jika terus menerus
digunakan, disamping harganya cenderung melonjak. Faktor inilah yang memotivasi pada para akademisi dan
teknisi untuk menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui
tersebut.Potensi hidropower yang tersebar di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 75.000 MW
sementarapemanfaatannya baru sekitar 2,5 persen, sedangkan khusus untuk potensi tenaga mikrohidro sekitar
141,824 MW. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro merupakan salah satu energi terbaharukan (renewble energy)
yang ramah lingkungan, oleh karena itu sering disebut dengan energi putih (white resourcesenergy). Jenis turbin
yang rancang dalam penelitian ini adalah Turbin Cross flow (Ossberger) yang lebih populer dengan sebutan
mikrohidro dimana daya output maksimal 100 kW. Tujuan penelitian rancangan rekonstruksi pembangkit listrik
mikrohidro ini adalah untuk memberikan solusi pada masyarakat pedesaan yang membutuhkan layanan penerangan
kelistrikan, khususnya masyarakat Desa Tallubamba kecamatan Enrekang yang belum terjangkau layanan
penerangan listri dari pihak PLN. Oleh karena itu harus ditentukan ukuran dan dimensi komponen-komponen yang
berhubungan dengan optimalisasi daya output turbin dengan data awal tinggi air terjun (head) adalah 5,0 m. Untuk
menunjang optimalisasi daya tersebut maka diperlukan metodologi rancangan sebagai berikut : Menentukan data
awal hasil pengukuran lapangan, kemudian merencanakan daya air yang dapat dibangkitkan, putaran poros pada
turbin, dimensi serta ukuran komponen mesin dan kerugian (losis) pada aliran fluida kerja.Dari hasil penelitian
rancangan rekonstruksi turbin mikrohidro diperoleh hasil:Kapasitas aliran air pada pipa luaran (𝑄) =
0,0773

𝑚3
𝑠

,kecepatan aliara air (𝑣) = 9,55�

𝑚
𝑠

, daya turbin (P) =15,105 kW dan head efektif (𝐻𝑒𝑓 ) = 19,94�𝑚.

Keywords: Kapasitas aliran,daya air, putaran roda turbin, head efektif dan rugi aliran dalam pipa.

Pengembangan Pendingin Kabin Mobil Berbasis Termoelektrik
[KE 43]
Imansyah Ibnu Hakim, Ary Samgita
Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok 16424
E-mail: imansyah@eng.ui.ac.id
Abstrak
Mobil yang diparkir ditempat yang terbuka di bawah sinar matahari langsung, maka temperatur di dalam kabin
mobil akan meningkat drastis bisa mencapai 50 – 56 oC. Peningkatan temperatur di dalam kabin mobil ini terjadi
karena panas yang terperangkap di dalam kabin mobil dan jugatidak adanya sirkulasi udara. Temperatur yang tinggi
di dalam kabin monil ini sangat tidak ideal bagi penumpang di dalamnya dan juga dapat merusak peralatan
elektronik ataupun plastic dashboard yang ada di dalam ruang kabin mobil serta juga berbahaya bagi kesehatan jika
terkait uap air refreshers yang terpapar panas.Pemilik kendaraan mobil selalu berusaha mengurangi panas yang
terakumulasi di dalam kabin mobil dengan berbagai cara seperti menutup kaca depan dengan lembaran alumunium
foil (windshield), dengan menggunakan kaca film, cooling fan, dan lain-lain. Pada penelitian ini, untuk mengatasi
peningkatan temperatur di dalam kabin dikembangkan pendingin kabin mobil berbasis termoelektrik. Pendingin
kabin mobil berbasis termoleketrik ini dilengkapi dengan sistem pendingin air (water jacket) yang ditempatkan pada
sisi panas dari termoelektrik.Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pendingin kabin mobil berbasis
termoelektrik yang dikembangkan ini dapat menurunkan temperatur di dalam kabin menjadi 42°C .
Keywords: conduction, convection, thermoelectric, cooler, water jacket
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Perancangan dan Pembuatan Mesin Pendingin Tanpa Listrik
Menggunakan Siklus Pendingin Adsorpsi Berselang Skala Kecil
[KE 44]
Indra Gunawan dan I Made Astina
Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 Bandung, Indonesia 40132
E-mail: indra_gunawan@s.itb.ac.id
Abstrak
Rasio elektrifikasi Indonesia per Maret 2012 baru mencapai 74,3%. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih
banyak daerah terpencil yang belum teraliri listrik namun membutuhkan pendingin untuk memperpanjang masa
simpan makanan. Dengan menggunakan mesin pendingin adsorpsi, warga di daerah terpencil mampu
memanfaatkan sumber energi alternatif seperti panas matahari dan biomassa untuk mendinginkan makanan. Untuk
itu pada penelitian ini, mesin pendingin adsorpsi berselang skala kecil penting untuk dikembangkan.Dalam
penelitian ini, tahapan awal dimulai dengan pemilihan adsorben-adsorbat dan simulasi siklus kerja pendingin
adsorpsi dengan diagram Clayperon. Tahapan berikutnya adalah perancangan rinci yang meliputi perancangan
kondensor, perancangan evaporator, perancangan generator (adsorber), dan evaluasi kinerja mesin. Pasangan
adsorben-adsorbat yang digunakan adalah karbon aktif dengan metanol. Berdasarkan rancangan, jumlah metanol
yang bersiklus sebesar 0,033 kg. Massa adsorben berupa karbon aktif yang digunakan sebanyak 0,142 kg.
Pendinginan kondensor dan bahan yang didinginkan di evaporator menggunakan air sedangkan proses pemanasanan
dan desorpsi pada generator menggunakan kompor gas dengan media pemanasan berupa udara. Hasil perancangan
menunjukkan besarnya COP sebesar 0,23.Purwa rupa mesin pendingin adsorpsi ukuran kecil berhasil dibuat. Pada
proses pengujian, proses pemanasan menggunakan kompor dilakukan selama 25 menit dan efek dingin di evaporator
mampu mencapai 12,8ºC.
Keywords: mesin pendingin adsorpsi,berselang, adsorben-adsorbat, karbon aktif, metanol

Pengaruh perubahan sudut pitch terhadap kinerja
Turbin angin sumbu vertikal darrieus tipe-h tingkat dua
Dengan bilah profile modified naca 0018
[KE 45]
Indra Herlamba Siregar 1 , Nur Kholis 2, Aris Anshori3
1,3 Jurusan Teknik Mesin
2 Jurusan Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya
Kampus UNESA Raya Ketintang Gedung A.6 Lt 2. 60231
E-mail:Indra_adsite2006@yahoo.com
Abstrak
Seiringdenganpertambahan jumlah pendudukdan pendapatan perkapita Indonesia menyebabkan peningkatan
konsumsi energi per kapita, dimana supplaienergi nasional pada saat ini didominasi oleh energi fosil. Energi fosil
merupakanenergi yang tidak dapat diperbaharui sehingga semakin banyak konsumsinya menyebabkan cadangan
sumber energi fosil yang dimiliki oleh bangsa Indonesiasemakin menipis pula, selain itu pemanfaatan energi fosil
sebagai sebagai sumber energi yang dominan berdampak terhadap keuangan negara dan kualitas lingkungan hidup.
Untuk mengatasi itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemeritah No.5 tahun 2006 tentang kebijakan energi
nasional dimana di targetkan pada tahun 2025 terinstalasikan turbin angin dengan kapasitas 250 MW dari kapasitas
terpasang sekarang sebesar 1,4 MW. Disamping itu rasio elektrifikasi Indonesia masih sebesar75,3% sehingga
masih terbuka ruang untuk mengembangkan teknologi yang memanfaatkan energi angin yaitu turbin angin. Pada
penelitian kali ini digunakan model turbin angin sumbu vertikal Darrieus Tipe-H tingkat dua dengan bilah profil
modified NACA 0018 kecepatan angin yang diberikan 3 m/s , 4 m/s dan 5 m/s dan sudut pitch 150, 200, 250dan 300,
dengan pembebanan 300 dan 400 gr. Hasil penelitian memaparkan bahwa kinerja turbin angin sumbu vertikal
Darrius Tipe-H yang optimum diperoleh pada sudut pitch 150 dengan kecepatan angin 4 m/s dengan daya7,86
x10-2 Watt dan koefisien kinerja 4,1 %.
Keywords: Sudut pitch, Turbin Angin Vertikal, Tipe H Darrieus dua tingkat, Modified NACA 0018 dan koefisien kinerja

44

Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII (SNTTM XII)
Bandar Lampung, 22-23 Oktober 2013

Kaji Eksperimental Kotak Pendingin Minuman Kaleng Dengan Termoelektrik Bersumber Dari
Arus DC Kendaraan Dalam Rangkaian Seri Dan Paralel
[KE 46]
1
2
Irwin Bizzy, RuryApriansyah
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya
Kampus Unsri Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kode Pos30662
E-mail: irwin_bizzymt@yahoo.co.id
Abstrak
Pemanfaatan termoelektrik untuk mendinginkan dan menghasilkan listrik DC telah banyak digunakan saat ini.
Penelitian pada bahan termoelektrik semakin ditingkatkan disebabkan dapat mengkonversi energi panas menjadi
energilistrik, atau sebaliknya serta ramah lingkungan.Beberapa aplikasi telah pula dicoba, salah satunya berfungsi
untuk mendinginkan minuman kaleng. Untuk itu, telah dilakukan penelitian mendinginkan sebuah minuman kaleng
kapasitas 330 ml menggunakan peralatan kotak pendingin yang memanfaatkan Efek Peltier. Metodologi penelitian
yang dipakai adalah ekperimen dengan merancang peralatan uji berupa sebuah kotak pendingin yang dipasang
sistem termoelektrik dalam rangkaian seri dan paralel. Pengujian telah dilakukan dengan memanfaatkan arus DC
pada kendaraan roda empat. Daya yang dibutuhkan sebesar 60 watt yang diambil dari batere kendaraan. Hasil yang
di dapat adalah temperature pendinginan fluida antara 6– 8°C selama lebih kurang dari 2 (dua) jam. Nilai unjuk
kerja COP peralatan sebesar 0,856%. Pengujian ini menghasilkan temperature fluida yang rendah hanya untuk
pendinginan minuman kaleng, belum mampu mencapai temperatur dibawah 0°C atau titik beku fluida dan rangkaian
paralel yang digunakan lebih baik dibandingkan rangkaian seri. Temperatur ruang kendaraan sangat mempengaruhi
kemampuan sistem termoelektik dalam mendinginkan minuman kaleng tersebut.
Keywords :Termoelektrik, EfekPeltier, COP, KotakPendingin, Listrik DC.

Pemanfaatan Kincir Angin Petani Garam Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin Di Lakmaras,
Kabupaten Belu, Ntt
[KE 47]
Isidorus Mau Loko1), RB. Dwiseno Wihadi2), YB. Lukiyanto3)
1)

Mahasiswa Angkatan 2010
2) & 3)
Staf pengajar
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
Kampus III, Paingan, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta, 55282
Telp. (0274) 883037, 883968
E-mail: isidorusmau@gmail.com
Abstrak
Rasio elektrifikasi di Indonesia baru sekitar 75% dan sebarannya tidak merata. Rasio elektrifikasi di Propinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) adalah yang paling rendah diantara propinsi lainnya. Sebagian wilayah di propinsi ini
memiliki potensi energi angin di atas rata-rata potensi energi angin yang dimiliki Indonesia. Penelitian eksperimen
ini mengungkap potensi energi angin dan pemanfaatannya sebagai PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu)di
daerah Lakmaras, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.Kincir angin
berdiameter 3 meter diproduksi dan didirikan sendiri oleh masyarakat setempat dengan menggunakan bahan kayu
lokal (jati putih atau Gmelina arborea). Jenis kincir angin yang digunakan adalah jenis kincir angin yang biasa
digunakan dan dapat diproduksi sendiri oleh petani garam di pantai utara Jawa Tengah. Generator listrik yang
digunakan adalah BLDC (Brushless DC) 36 volt, 250 Watt, kecepatan putar maksimal 540 rpm. Beban listrik yang
digunakan adalah batere 12 volt dan lampu 15 Watt sebanyak empat buah. Data-data penelitian yang diukur meliputi
kecepatan angin, kecepatan putar poros generator, tegangan dan kekuatan arus yang dihasilkan.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa daerah Lakmaras memiliki potensi energi angin yang sangat memadai untuk PLTB (kecepatan
angin rata-rata 6,03 m/detik). Model kincir angin yang biasa digunakan petani garam di Jawa Tengah, yang
direproduksi ulang oleh penduduk Lakmaras, terbukti dapat digunakan sebagai penggerak generator listrik untuk
memenuhi kebutuhan listrik skala rumah tanggasetempat (daya output rata-rata PLTB 91,5 Watt). Dari hasil
penelitian ini terungkap potensi energi angin di Kabupaten Belu yang lestari dapat digunakan sebagai alternatif
penghasil energi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Propinsi NTT dengan cepat.
Keywords : model kincir angin petani garam, kayu jati putih, Kabupaten Belu, pembangkit listrik, potensi energi angin,
generator listrik BLDC.
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Karakteristik mesin empat langkah dengan
Bahan bakar ganda bensin-hidrogen
[KE 48]
Jayan Sentanuhady, Mitra Wisnu Hargono.
Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No. 2, Kampus UGM, Yogyakarta, 55281
E-mail : jayan@ugm.ac.id
Abstrak
Krisis energi dan pemanasan global saat ini menjadi permasalahan di berbagai penjuru dunia. Hal ini terjadi akibat
tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang menghasilkan gas karbon dioksida sebagai penyebab
utama terjadinya pemanasan global. Hidrogen sebagai salah satu bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui serta
ramah lingkungan merupakan solusi atas permasalahan krisis energi dan pemanasan global. Hidrogen dapat
dihasilkan dari reaksi elektrolisa air dengan sumber energi dari matahari, angin, panas bumi, dan sumber energi
terbarukan lainnya. Hidrogen merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
untuk dapat penggunaannya sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil untuk mesin pembakaran dalam
(internal combustion engine). Pada penelitian ini hidrogen digunakan sebagai bahan bakar mesin untuk memahami
karakristik pembakaran, unjuk kerja mesin dan emisi gas buang, serta efek-efek yang mungkin terjadi akibat
penggunaan bahan bakar hidrogen.Mesin uji yang digunakan pada penelitian ini adalah mesin 4-langkah silinder
tunggal dengan sistem induksi bahan bakar injeksi elektronik yang dapat diprogram. Sistem induksi bahan bakar
gas hidrogen diaplikasikan pada mesin tersebut dengan menggunakan adaptor hidrogen yang dipasang pada intake
manifold dan di upstream dari injektor bensin. Mesin diuji pada berbagai variasi perbandingan antara bensin dengan
hidrogen pada berbagai putaran mesin, yaitu 3000 rpm, 4000 rpm dan 5000 rpm. Pengaturan laju konsumsi bensin
dilakukan dengan mengubah parameter pada piggyback sedangkan pengaturan laju konsumsi gas hidrogen
dilakukan dengan menggunakan needle valve.Dari hasil penelitian dapat diobservasi bahwa torsi paling besar
dihasilkan pada kondisi persentase bensin 60% dengan peningkatan torsi mencapai 27% dari kondisi normal. Hal
ini terjadi karena hidrogen memiliki nilai kalor yang lebih besar dibandingkan bensin. Pada kondisi persentase
bensin di bawah 60% terjadi penurunan torsi karena gas hidrogen mengalami self-ignition di dalam ruang bakar
dengan timbulnya suara ketukan (knocking) pada mesin. Konsumsi bahan bakar spesifik mesin uji mengalami
penurunan saat persentase bensin dikurangi karena sebagian bahan bakar bensin tersubstitusikan oleh gas hidrogen,
selain itu gas hidrogen memiliki nilai kalor yang lebih besar dibandingkan bensin sehingga dengan massa bahan
bakar yang lebih rendah dapat diperoleh energi yang sama atau lebih besar sehingga konsumsi bahan bakar spesifik
akan turun. Emisi gas buang berupa CO, CO2 dan HC mengalami penurunan saat persentase bensin dikurangi karena
hidrogen tidak mengandung unsur karbon sehingga semakin besar persentase gas hidrogen maka kandungan emisi
CO, CO2 dan HC akan semakin rendah. Emisi gas buang berupa NOx semakin meningkat saat persentase bensin
dikurangi karena semakin besar persentase gas hidrogen, energi berupa panas yang dihasilkan dari proses
pembakaran akan semakin besar sehingga semakin banyak NOx yang terbentuk di ruang bakar.
Keywords: Mesin, Bahan Bakar Ganda, Hidrogen
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Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara
[KE 49]
Jenly D.I. Manongko dan Parabelem T.D. Rompas
Pendidikan Teknik Mesin Fatek Universitas Negeri Manado
Kampus Unima, Tondano, 95618
E-mail: jenly_manongko@yahoo.com
Abstrak
Analisis pembangkit listrik di desa Tenga kabupaten Minahasa Selatan propinsi Sulawesi Utara telah diinvestigasi.
Tenaga pembangkit listrik bersumber dari air sungai Molinow di desa Tenga kabupaten Minahasa Selatan propinsi
Sulawesi Utara. Energi listrik di desa Tenga dan sekitarnya sudah tidak mencukupi lagi karena semakin
bertambahnya konsumen sehingga mengakibatkan sering terjadi pemadaman listrik dan sangat mengecewakan
masyarakat dan pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kemampuan tenaga air yang
bias menghasilkan energy listrik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di desa Tenga dan
sekitarnya.Metode yang digunakan adalah survey, percobaan, dan analisis kemampuan tenaga air sungai. Survey
yang dilakukan adalah mempelajari lokasi untuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air sungai.
Percobaan yang telah dilakukan adalah percobaan rendemen pipa pesat dan penempatan sudut kemiringannya yang
akan digunakan dalam pembangunan pembangkit listrik. Pipa yang digunakan dalam ujicoba ada tiga jenis bahan
masing-masing berdiameter 2” yaitu pipa PVC, Stainless Steel, dan Baja dengan tiga kategori sudut kemiringan
yaitu masing-masing 45O, 60O, dan 75O. Kemampuan tenaga air sungai dianalisisuntuk mendapatkan besarnya
energi listrik yang dihasilkan pada generator pembangkit. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung
di lapangan. Panjang pipa pesat dan tinggi air jatuh masing-masing 40 m dan 20 m dengan kemiringan 45O. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa lokasi yang dipilih sangat cocok untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air
sungai, dan pipa jenis bahan dari Stainless Steel rendemennya lebih kecil dibandingkan dengan bahan lain, serta
kemampuan tenaga air sebesar 300 kW.
Keywords: pembangkit listrik, sungai molinow, pipa pesat

Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Pengganti Bahan Bakar Minyak Tanah Dengan
Menggunakan Metode Pirolisis Sederhana
[KE 50]
Jenny Dellya, Kurniati Ornamb, Welly Liku Padanga
a

Jurusan Teknik Mesin UHO, bJurusan Arsitektur UHO
E-mail : jennydelly@rocketmaill.com

Abstrak
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendisain reaktor pirolisis, dan mengamati pengaruh temperature dan waktu
tinggal terhadap kuantitas produk pirolisis. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui berapa banyak produk
minyak yang dihasilkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan reaktor dengan diameter 39 cm dan tinggi 44
cm. Pirolisis dilangsungkan pada temperatur 150 - 2310C, dengan tiga jenis plastic yaitu High Density Polyetheylene
(HDPE), Polypropilena(PP) dan Polypropilena Terephlate(PET). Dengan volume produksi asap cair terbanyak pada
jenis plastic High Density Polyetheylene (HDPE) sebesar 110ml dengan temperature tertinggi 2310C pada menit ke
220. Dan volume produksi asap cair terrendah pada jenis plastic Polypropilena(PP) sebanyak 21 ml pada
temperatur2000C pada saat pembakaran mencapai 90 menit.
Keyword :Plastik,sampah, pirolisis,asap cair
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Pengaruh Penambahan Cangkang Biji Jambu Mete Pada Bahan Bakar Ketel Uap Terhadap
Pembentukan Slagging Dan Fouling
[KE 51]
Johannes Leonard
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90225, Indonesia
E-mail : johannesleonard55@yahoo.com
Abstrak
Untuk mempelajari fenomena pengaruh penambahan cangkang biji jambu mete pada bahan bakar ketel uap terhadap
pembentukan slagging dan fouling, maka dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh penambahan cangkang biji jambu mete tersebut penggunaan batubara lignit dengan kadar sulfur diatas
1,8% terhadap efek slagging dan fouling pada ketel uap pipa api di PT. Indoofood CBP, Tbk Cabang Makassar.
Pengujian dilakukan dengan variasi penggunaan bahan bakar dan kondisi ketel aup pipa api yaitu pencampuran
60% batubara lignit dengan 40% cangkang biji jambu mete pada kondisi ketel uap pipa api sebelum dibersihkan,
batubara lignit pada kondisi ketel uap pipa api sebelum dibersihkan dan batubara lignit pada kondisi ketel uap pipa
api setelah dibersihkan. Pada ketiga kondisi ini diambil data analisis proximate dari temperatur pembakaran dan
temperatur gas keluar ruang bakar. Selain itu, hasil analisis kadar abu. Selanjutnya dilakukan perhitungan indeks
slagging dan fouling. Dari kondisi percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa dengan memakai bahan bakar
campuran 60% batubara lignit dan 40% cangkang biji jambu mete telah mendekati dengan kondisi standar
temperatur pembakaran yaitu 1543°C. Sementara untuk temperatur keluar ruang bakar yang mendekati persyaratan,
yaitu sebesar 838°C. Demikian pula, temperatur gas keluar pipa api sebelum ketel uap dibersihkan lebih rendah
dibanding dengan temperatur gas keluar pipa api bila hanya menggunakan bahan bakar batubara lignit. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dengan memakai batubara lignit dengan kadar sulfur diatas1,8% dihasilkan indeks
slagging 1,42 namun bila memakai campuran 60% batubara lignit kadar sulfur diatas 1,8% dan 40% cangkang biji
jambu mete dihasilkan indeks slagging 0,86.Sedangkan untuk indeksfouling Na2O 0,34% menjadi indeks fouling
Na2O 0,05%. Disimpulkan bahwa campuran bahan bakar 60% batubara lignit dan 40% cangkang biji jambu mete
ini dapat menurunkan potensi terbentuknya slagging dan fouling.
Keywords: batu bara lignit, cangkang biji jambu mete, ketel uap pipa api,slagging, fouling.

Development of Simulation Model for Charging of Stratified Thermal Energy Storage Tank in
Cogeneration Plant
[KE 52]
Joko Waluyo
Department of Mechanical and Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University
Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta, Indonesia.
E-mail :jokowaluyo@ugm.ac.id
Abstract
Nowdays, the cogeneration plants technology have been used widely in the world since it have an advantageous
prospect in generating the extra thermal energy by utilizing waste from gas turbine chimneys. Stratified thermal
energy storage tank is used incorporated to cogeneration plant for storing the thermal energy in the off-peak and
discharging during the on-peak demand, hence it can be used for shifting energy demand fulfillment. The other
advantage of stratified thermal energy is reducing the sizing of the thermal equipment on the cogeneration plant.
However, performance of stratified thermal energy storage tank is still used an estimation method that has drawback
of its inaccurate result and difficulties on measurement. One method used to solve it is a formulation based on
temperature distribution. This research is aimed to develop a simulation model based on formulation method on
the stratified thermal energy storage tank. The simulation model is enhanced using non linear regression on the
temperature distribution. The model is used to determine the important parameters on the performance of stratified
thermal energy storage namely thermocline thickness, empty and full capacity, cumulative cooling capacity as well
as half Figure of Merit (FoM1/2). Validation of the model uses temperature distribution profile, parameters similarity
and statistical test. Validation results revealed that the simulation model is enable to represent performance
characteristic and accepted satisfactorily. The model is not only capable for determining the thermocline thickness,
empty - full capacity, cumulative cooling capacity and half Figure of Merit (FoM1/2) but also can be used to exactly
calculate the charging duration of stratified thermal energy storage tank. Further, the simulation model is ready to
be implemented on the operation of stratified thermal energy storage in a cogeneration plant.
Keywords: simulation model, performance parameters,stratifiedthermal energy storage tank
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Analisis CFD untuk Penempatan Sistem Pengkondisian Udara
dengan Memperhatikan Geometri Ruang dan Tata Letak Perabot
[KE 53]
Nathanael P. Tandian dan Ardian Y. Dewanto
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesa 10, Bandung - 40132
E-mail: n4th4n.t4nd14n@gmail.com
Abstrak
Seiring dengan perjalanan waktu, aktivitas yang dilakukan manusia di dalam ruang terus meningkat. Oleh karena
itu, kebutuhan akan udara segar dalam ruang kerja juga semakin besar. Dalam kaitan dengan hal tersebut, salah satu
ruang di Laboratorium Termodinamika ITB akan diperlengkapi dengan sistem pengkondisian udara. Perhitungan
beban pendingin ruang tersebut telah dilakukan dengan menerapkan metode Carrier yang memberikan nilai beban
pendingin maksimal sebesar 8917 Btu/h. Langkah berikut yang dilakukan adalah pemilihan unit pengkondisian
udara yang sesuai dan penempatan instalasi unit pengkondisian udara yang memberikan distribusi temperatur udara
terbaik di dalam ruang. Makalah ini membahas penerapan analisis CFD (melalui simulasi CFD) untuk menentukan
penempatan sistem pengkondisian udara optimum dengan memperhatikan geometri ruang serta tata letak perabot
yang ada dalam ruang. Penempatan sistem pengkondisian udara hasil simulasi CFD telah diimplementasikan dan
hasil kerja sistem pengkondisi udara dari simulasi CFD telah dibandingkan dengan hasil kerja sistem pengkondisian
udara real yang diperoleh dari pengukuran temperatur ruang. Perbandingan hasil pengukuran temperatur udara
dalam ruang diketahui sejalan dengan hasil yang didapat dari simulasi CFD.
Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5 (tulis keyword yang sesuai sebanyak 5 buah)

Unjuk Kerja Papan Partikel Sekam Padi Sebagai Isolator Panas
[KE 54]
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Abstrak
Papan partikel sekam diharapkandapat sebagaipenganeka ragaman jenis papan partikellain yangtelah ada. Selain
untuk meningkatkan nilai fungsi dan nilai tambah, papan partikel sekam padi memiliki kelebihanantara lain
kemampuan menahan panas sehingga dapat digunakan dalam peralatan rumah tangga, material bangunan maupun
cold storage . Papan partikel dari sekam padi yang digunakan untuk penelitian konduktivitas termal ini mempunyai
rasio penekanan 5:1 dengan ketebalan 1 cm. Selanjutnya papan partikel dibentuk sebuah kotak untuk diteliti
konduktivitas termalnya dan dibandingkan dengan kotak styrofoam. Hasil penelitian dalam bentuk papan
menunjukkan konduktivitas termal papan partikel dari sekam (k) sebesar 0,0945W/ m. °C dan nilai k styrofoam
sebesar 0,1608W/ m°C. Hasil bentuk kotak dari sekam padi menghasilkan nilai konduktivitas termal sebesar
1.638W/ m. °Cdan nilai k kotak Styrofoam sebesar 3.036W/ m°C. Kinerja kotak dari sekam padi untuk menahan
es 1000gr menunjukkan perbandingan tingkat laju pengurangan bobotes yang lebih rendah dibanding styerofoam.
Secara umum papan partikel dari sekam padi memiliki sifat insulator yang baik.
Keywords:Papan partikel, sekam padi, konduktifitas termal, insulator.
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Metode Permukaan Respon Optimasi Desain Sistem Pembangkit Tenaga Siklus Rankine Organik
Pemanfaatan Panas Limbah Pabrik Semen
[KE 55]
Hendi Riyanto, Sigit Y. Martowibowo, Erlangga Y. Pratama
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Institut Teknologi Bandung
Jln. Ganesha 10, Bandung 40132
E-mail: hendir@hotmail.com
Abstrak
Metode Permukaan Respon (Response Surface Method – RSM) dirumuskan untuk melakukan pencarian kondisi
ekstremum model matematika suatu permasalahan teknik yang berciri tak kontinu. Dalam makalah ini dipaparkan
penerapan RSM untuk optimasi desain sistem konversi energi siklus Rankine organik (Organik Rankine Cycle –
ORC) sebagai pembangkit tenaga listrik yang memanfaatan panas limbah dari suatu pabrik semen. Panas limbah
pabrik semen tersebut bersumber dari Suspension Preheater (SP) berupa gas buang pada 360oC dan 265.000
Nm3/jam dari hasil proses pembakaran dan dari Air Quenching Cooler (AQC) berupa udara panas pada 310oC dan
400.000 Nm3/jam. Proses optimasi desain sistem konversi energi ORC pemanfaatan panas limbah pabrik semen
dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: 1) tahap desain sistem pembangkit tenaga ORC, 2) tahap pemilihan jenis
fluida kerja organik menggunakan metode pemilihan opsi multi-kriteria (Multi-Criteria Decision Analysis –
MCDA) Techinuque for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), 3) tahap pembentukan
persamaan permukaan respon menggunakan kaidah statistik dan regresi, 4) tahap penerapan RSM untuk
menentukan tingkat keadaan sistem pembangkit tenaga ORC yang menghasilkan daya netto maksimum dan 5) tahap
verifikasi analitik hasil optimasi desain sistem. Desain sistem pembangkit tenaga ORC yang memberikan
pemanfaatan panas limbah terbesar tersusun atas: 1) satu pembangkit uap, 2) dua turbin yaitu turbin tekanan tinggi
dan turbin tekanan rendah, 3) satu pemanas ulang, 4) satu rekuperator, 5) satu kondenser, dan 6) satu pompa umpan
pembangkit uap. Tiga variabel penentu (decision variables) yang digunakan untuk menentukan daya netto maksium,
yaitu sebagai variabel respon atau fungsi objektif, adalah tingkat keadaan: 1) tekanan masuk turbin tekanan tinggi,
2) tekanan masuk turbin tekanan rendah, dan 3) tekanan kondenser. Tingkat keadaan tekanan sebagai variabel
penentu yang memberikan daya netto maksimum hasil penerapan RSM adalah: 1) tekanan masuk turbin tekanan
tinggi sebesar 11,3bar, 2) tekanan masuk turbin tekanan rendah sebesar 4,3bar, dan 3) tekanan kondenser sebesar
1,83bar. Daya netto maksimum yang dibangkitkan oleh sistem pembangkit tenaga ORC pada tingkat keadaan
tersebut mencapai 5,7MWe pada efisiensi konversi energi sebesar 11,9%. Sedangkan efektivitas pemanfaatan panas
limbah pabrik semen yang dicapai oleh sistem pembangkit tenaga ORC adalah 0,7kWh/ton semen.
Keywords: Optimasi, RSM, ORC, Panas Limbah, TOPSIS
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Studi Eksperimental Pengaruh Penambahan Diffuser Terhadap Unjuk Kerja Turbin Angin
Bersudu Loopwing Dengan Variasi Rasio Luas Penampang Diffuser
[KE 56]
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Abstrak
Turbin angin bersudu loopwing saat ini masih jarang pemanfaatannya, meskipun sebenarnya turbin angin tipe ini
memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah mampu bekerja pada putaran rendah, tidak berisik, dan efisiensi
yang tinggi. Penambahan diffuser pada turbin angin berpotensi akan mampu meningkatkan unjuk kerja turbin
angin. Pada penelitian ini akan diteliti seberapa besar pengaruh penambahan diffuser pada unjuk kerja model turbin
angin bersudu loopwing.. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model turbin angin bersudu loopwing dengan
diameter 50 cm, menggunakan variasi diffuser dengan rasio luas penampang yang berbeda pada parameter panjang
diffuser yang berbeda dan panjang diffuser konstan. Parameter panjang diffuser yang digunakan adalah 70 cm, 80
cm, 90 cm , sehingga diperoleh rasio luas penampang (β) 3,8, 4,1, 4,7. Untuk diffuser dengan panjang konstan (90
cm) menggunakan rasio luas penampang (β) 4,7, 5,3, dan 5,9. Penelitian dilakukan dilaboratorium dengan bantuan
sebuah stand fan sebagai sumber anginnya, Model turbin angin diuji pada 3 variasi kecepatan angin yakni, 4,08
m/s, 4,81 m/s, dan 5,99 m/s. Unjuk kerja model turbin angin yang dianalisa pada percobaan ini adalah meliputi
daya, koefisien daya, torsi, putaran poros, tip speed rasio, cut in speed, dan koefisien torsi.Dari percobaan ini,
dengan penambahan diffuser diperoleh hasil bahwa akan terjadi peningkatan kecepatan angin di depan model turbin
angin bersudu loopwing, sehingga mampu meningkatkan unjuk kerja model turbin angin tersebut. Semakin
bertambah besar rasio luas penampang diffuser yang dipergunakan maka unjuk kerja turbin angin akan semakin
meningkat. Model diffuser yang menghasilkan unjuk kerja model turbin angin bersudu loopwing terbaik adalah
model diffuser dengan rasio luas penampang 5,3.
Keywords : turbin loopwing, diffuser, rasio luas, daya, torsi, putaran poros, tip speed ratio, cut in speed,koefisien torsi.

Unjuk Kerja Model Pengering Energi Surya
[KE 57]
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Abstrak
Hasil pengeringan produk pertanian secara langsung di bawah sinar matahari memiliki banyak kelemahan
seperti bilahari tiba-tiba hujan, gangguan binatang dan kualitasnya turun akibat radiasi ultraviolet.Oleh karena itu
diperlukan alat pengering yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diatas. Salah satu cara mengatasi hal
tersebut adalah dengan alat pengering energy surya. Pada penelitian ini dibuat sebuah model alat pengering energy
surya dan diselidiki untuk kerja yaitu efisiensi kolektor, efisiensi sistem pengering, efisiensi pengambilan dan massa
air yang berkurang.Model alat pengering energy surya terdiri dari kolektor, ruang/kotak pengering dan cerobong.
Kolektor yang digunakan adalah jenis plat datar dengan absorber terbuat dari kasa aluminium berukuran panjang
8m dan lebar 1m, dibentuk sedemikian rupa sehingga memenuhi kotak kolektor berukuran 2m × 1 m × 0,12 m.
Kotak kolektor tertutup kaca berukuran 1 m × 2 m. Variabel yang diukur meliputi temperatur udara (T), kelembaban
relatif udara (RH), radiasi surya yang datang (G) dan berat bahan uji pada setiap waktu (m). Temperatur udara yang
diukur terdiri dari temperatur masuk kolektor (T1), temperatur udara keluar kolektor (T2), dan temperatur udara
keluar cerobong (T3). Kelembaban udara yang diukur adalah kelembaban realtif udara masuk kolektor (RH1),
kelembaban relatif udara keluar kolektor (RH2), dan kelembaban relatif udara keluar cerobong (RH3). Pengukuran
temperature dan kelembaban menggunakan sensor DHT11, pengukuran berat menggunakan sensor berat dengan
kapasitas 50 kg. Pengukuran radiasi surya menggunakan sensor dari panel surya yang telah dikalibrasi dengan
pyranometer. Semua sensor tersebut dikopel dengan perangkat elektronik Arduino®. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa efisiensi kolektor tertinggi sekitar 26% terjadi pada rerata radiasi surya sekitar 460 W/m2. Efisiensi sistem
pengering sekitar 26% juga terjadi pada radiasi surya 460 W/m2. Efisiensi pengambilan kadar air maksimal
mencapai 73% pada radiasi surya 489 W/m2. Dilihat dari pengurangan massa bahan uji yang dijemur langsung dan
menggunakan alat pengering menunjukkan bahwa model alat pengering memberikan hasil lebih efektif.
Keywords: pengering energi surya, efisiensi kolektor, efisiensi sistem pengering, efisiensi pengambilan
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Kajian Pengaruh Pemanasan Awal Terhadapkarakteristik Nyala ApiLaminar Jetflamedan
Efisiensi Pembakaran Pada Kompor Gas Bioetanol
[KE 58]
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Abstrak
Aplikasi pemanfaatan nyala api pembakaran laminar jet flame pada kompor gas yang digunakan dalam kehidupan
rumah tangga di Indoensia khususnya di Papua masih sangat tinggi, terutama pada daerah-daerah yang masih
menggunakan bahan bakar minyak tanah. Kajian Pembakaran laminar jet flame khususnya pada penggunaan
kompor gas masih banyak hal-hal yang perlu dikaji, karena masih langkanya publikasi maupun literature tentang
karakteristik pembakaran premix udara/bio etanol bertekanan terkait efisiensi termal maupun karakteristik nyala api
laminar jet flame. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanasan awal/ preheating
terhadap karakteristik nyala api laminar jet flame pembakaran pada kompor gas dengan bahanbakar bioetanol,
khususnya karakterisasi struktur nyala api, distribusi temperature dan efisiensi termal terhadap bilangan laju aliran
campuran udara/bio etanol pada bilangan Reynolds rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur api,
distribusi temperatur dan efisiensi termal sangat dipengaruhi oleh tingginya suhu pemanasan awal, dimana
peningkatan suhu pemanasan awal menyebabkan efisiensi termal meningkat mencapai nilai maksimum tetapi
daerah kesetabilan nyala api maupun panjang lidah api semakin berkurang. Variasi pemanasan awal dipengaruhi
oleh perubahan konsentrasi gas bio etanol sesuai tekanan kompresi udara pada kompor gas bio etanol.
Keywords: Laminar Jet Flame, Kompor Gas Bioetanol, Preheating , karakeristiknyalaapi.

Pengaruh Rasio Kompresi Terhadap Performans Genset Dengan Penggerak Mesin Diesel Satu
Silinder, 4 Langkah Berbahan Bakar Dual Fuel
[KE 59]
I Made Suardjaja
Dept. of Mechanical and Industrial Engineering, Faculty of Engineering
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281
Tel : (0274)521673, Mobile: 081393363xxx, Fax : (0274)521673
E-mail : madesuar@ugm.ac.id
Abstrak
Dengan makin meningkatnya import bahan bakar HSD (high speed diesel) oleh pemerintah, perlu dilakukan
pengurangan konsumsi HSD didalam negeri. PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel ) merupakan salah satu mesin
yang mengkonsumsi HSD dalam jumlah besar. Subsidi yang diberikan pemerintah untuk bahan bakar minyak saat
ini sangat besar. Salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi minyak adalah dengan memodifikasi mesin diesel
biasa menjadi dual fuel diesel. Rasio kompresi mesin diesel merupakan salah satu variable mesin yang harus
diperhatikan dalam melakukan modifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan rasio kompresi optimal mesin
genset diesel dual fuel agar dapat beroperasi stabil (knocking yang minimal), dengan konsumsi HSD yang
minimal.Mesin yang digunakan pada penelitian ini adalah mesin diesel Kubota indirect injection, 4 langkah, 1
silinder, 353 cc, bore x stroke 75 mm x 80 mm, berpendingin air, dengan alternator kapasitas 3 kW, pada putaran
1500 rpm. Daya diukur pada bagian output dari alternator dengan ampere meter dan volt-meter. Kepekatan asap
dideteksi secara visual, pada saat mesin dengan bahan bakar HSD dan dual fuel. Sebelum dilakukan pengujian
dengan dual fuel pada tahap awal dilakukan pengujian dengan bahan bakar HSD. Pada pengujian dengan bahan
bakar HSD dilakukan pengukuran daya pada berbagai kondisi beban listrik pada generator, dengan mempertahankan
putaran tetap konstan melalui pengendalian aliran bahan bakar ke mesin. Rasio kompresi yang diuji bervariasi dari
21, 19, 17 dan 16. Pada daya rendah dibawah 1 kW dan dan daya yang besar diatas 1,6 kW, nilai konsumsi bahan
bakar spesifik masing-masing, lebih besar dari 1 kg/kWH dan lebih kecil dari 0,8 kg/kWh. Pada rasio kompresi 16
dan 17, persentasenya lebih besar dibandingkan dengan pada rasio kompresi 19 dan 21, dan pada rasio kompresi
ini persentase HSD 12 % dan 30 %, masing-masing untuk daya 1 kW dan 2 kW. Berdasarkan hasil yang telah
diperoleh dan dari keadaan operasi mesin yang memberikan tingkat knocking yang minimal, ternyata diperoleh
rasio kompresi yang optimal adalah 19.
Keywords: Rasio kompresi, dual fuel, konsumsi bahan bakar spesifik, HSD.
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Usaha Penghematan Energi PLTU 450 Watt Dengan Cara
MengurangiRugiKalorCondensate Di Jalur Condenser Menuju Boiler
[KE 60]
Ibnu Roihan, Engkos A. Kosasih, Raldi A. Koestoer
Departemen Teknik Mesin. Fakultas Teknik. Universitas Indonesia
Kampus Baru UI. Depok. Jawa Barat. 16424. Indonesia
E-mail: ibnu.roihan@yahoo.com
Abstrak
Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang digunakan adalah sebuah miniatur PLTU Universal Steam Prime Mover Tester
(Model: No. 100 SCR), keluaran Shin Nippon Machinery Co,. Ltd dengan daya 450 Watt, yang mempunyai beberapa
komponen yang dialiri air (condensate) sebelum dijadikan uap kembali antara lain, condenser, water softener,
condensate tank, dan feed water tank. Kinerja beberapa komponen tersebut sebelumnya dapat ditunjukkan dari data
temperatur condensate yang keluar condenser sebesar 82 OC. Tetapi dikarenakan adanya pencampuran air mentah
(raw water) dari water softener dengan condensate pada feed water tankserta adanya kalor yang terlepas ke
lingkungan, maka temperatur condensate sebelum masuk ke boiler,turun menjadi 46 OC. Oleh karena itu, tujuan
dari penelitian ini adalah menjaga agar tidak banyak heat loss yang terbuang pada jalur tersebut, sehingga
diharapkan adanya penghematan energi pada proses PLTU.Perbaikan utama dalam PLTU tersebut antara lain
pemasangan isolator dan penambahan katup pelampung. Pemberian isolator khususnya pada pipa di jalur condenser
hingga boiler dan juga dinding condensate tank, dilakukan untuk menjaga kalor yang terbuang ke lingkungan.
Sedangkan penambahan katup pelampung pada feed water tank bertujuan untuk mencegah pencampuran air dari
water softener sehingga condensate yang tertampung pada condensate tank dapat disalurkan secara continue,
dengan begitu diharapkan temperatur condensate tetap terjaga.Perbaikan tersebut menghasilkan sesuatu yang
positif. Temperatur condensate yang keluar condenser menunjukkan hasil yang sama seperti sebelumnya yaitu 82
O
C. Sedangkan temperatur condensate pada feed water tankmeningkat menjadi 70 OC. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa adanya usaha mengurangi kehilangan energi condensate yang sebelumnya 150.6 [kJ/kg] hanya menjadi
50.33 [kJ/kg], atau dengan kata lain adanya pengurangan kalor yang terlepas ke lingkungan sebesar 66.6%.
Keywords: Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Energi, Temperatur, Kalor, Heat Loss,Condensate.
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Rekonstruksi Turbin Pembangkit Tenaga Listrik Mikrohidro Berbasis
Pedesaan Dengan Head 5 M
[KE 61]
Ibrahim SB
Akademi Teknik Industri Makassar (ATIM)
Jalan Sunu No.220 Makassar 90111
E-mail: Ibrahim.bmata@yahoo.co.id
Abstrak
Krisis energi yang melanda dunia dewasa telah menarik perhatian para ahli untuk menemukan sumber-sumber
energi baru yang murah dan tersedia dalam jumlah yang besar. Sumber energi yang sudah lazim digunakan adalah
sumber energi minyak bumi, gas alam dan batubara, sedangkan sumber energi lainnya, seperti energi air, panas
bumi, panas matahari dan nuklir masih terus dikembangkan. Kita menyadari bahwa ketersedian sumber energi
minyak, gas alam dan batu bara (nonrenewable energy) suatu saat akan mengalami penurunan jika terus menerus
digunakan, disamping harganya cenderung melonjak. Faktor inilah yang memotivasi pada para akademisi dan
teknisi untuk menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui
tersebut.Potensi hidropower yang tersebar di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 75.000 MW
sementarapemanfaatannya baru sekitar 2,5 persen, sedangkan khusus untuk potensi tenaga mikrohidro sekitar
141,824 MW. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro merupakan salah satu energi terbaharukan(renewble energy)
yang ramah lingkungan, oleh karena itu sering disebut dengan energi putih (white resourcesenergy). Jenis turbin
yang rancang dalam penelitian ini adalah Turbin Cross flow (Ossberger) yang lebih populer dengan sebutan
mikrohidro dimana daya outputmaksimal 100 kW. Tujuan penelitian rancangan rekonstruksi pembangkit listrik
mikrohidro ini adalah untuk memberikan solusi pada masyarakat pedesaan yang membutuhkan layanan penerangan
kelistrikan, khususnya masyarakat Desa Tallubamba kecamatan Enrekang yang belum terjangkau layanan
penerangan listrik dari pihak PLN. Oleh karena itu harus ditentukan ukuran dan dimensi komponen-komponen yang
berhubungan dengan optimalisasi daya output turbin dengan data awal tinggi air terjun (head) adalah 5,0 m. Untuk
menunjang optimalisasi daya tersebut maka diperlukan metodologi rancangan sebagai berikut : Menentukan data
awal hasil pengukuran lapangan, kemudian merencanakan daya air yang dapat dibangkitkan, putaran poros pada
turbin, dimensi serta ukuran komponen mesin dan kerugian (losis) pada aliran fluida kerja.Dari hasil penelitian
rancangan rekonstruksi turbin mikrohidro diperoleh hasil:Kapasitas aliran air pada pipa luaran (𝑄) =
0,0773

𝑚3
𝑠

,kecepatan aliara air (𝑣) = 9,55�

𝑚
𝑠

, daya turbin (P) =15,105 kW dan head efektif (𝐻𝑒𝑓 ) = 19,94�𝑚.

Keywords: Kapasitas aliran,daya air, putaran roda turbin, head efektif dan rugi aliran dalam pipa.

Pengembangan Pendingin Kabin Mobil Berbasis Termoelektrik
[KE 62]
Imansyah Ibnu Hakim, Ary Samgita
Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok 16424
E-mail: imansyah@eng.ui.ac.id
Abstrak
Mobil yang diparkir ditempat yang terbuka di bawah sinar matahari langsung, maka temperatur di dalam kabin
mobil akan meningkat drastis bisa mencapai 50 – 56 oC. Peningkatan temperatur di dalam kabin mobil ini terjadi
karena panas yang terperangkap di dalam kabin mobil dan jugatidak adanya sirkulasi udara. Temperatur yang tinggi
di dalam kabin monil ini sangat tidak ideal bagi penumpang di dalamnya dan juga dapat merusak peralatan
elektronik ataupun plastic dashboard yang ada di dalam ruang kabin mobil serta juga berbahaya bagi kesehatan jika
terkait uap air refreshers yang terpapar panas.Pemilik kendaraan mobil selalu berusaha mengurangi panas yang
terakumulasi di dalam kabin mobil dengan berbagai cara seperti menutup kaca depan dengan lembaran alumunium
foil (windshield), dengan menggunakan kaca film, cooling fan, dan lain-lain. Pada penelitian ini, untuk mengatasi
peningkatan temperatur di dalam kabin dikembangkan pendingin kabin mobil berbasis termoelektrik. Pendingin
kabin mobil berbasis termoleketrik ini dilengkapi dengan sistem pendingin air (water jacket) yang ditempatkan pada
sisi panas dari termoelektrik.Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pendingin kabin mobil berbasis
termoelektrik yang dikembangkan ini dapat menurunkan temperatur di dalam kabin menjadi 42°C .
Keywords: conduction, convection, thermoelectric, cooler, water jacket
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Perancangan dan Pembuatan Mesin Pendingin Tanpa Listrik
Menggunakan Siklus Pendingin Adsorpsi Berselang Skala Kecil
[KE 63]
Indra Gunawan dan I Made Astina
Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 Bandung, Indonesia 40132
Phone: +62-22-2504243, Fax: +62-22-2534099
E-mail: indra_gunawan@s.itb.ac.id
Abstrak
Rasio elektrifikasi Indonesia per Maret 2012 baru mencapai 74,3%. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih
banyak daerah terpencil yang belum teraliri listrik namun membutuhkan pendingin untuk memperpanjang masa
simpan makanan. Dengan menggunakan mesin pendingin adsorpsi, warga di daerah terpencil mampu
memanfaatkan sumber energi alternatif seperti panas matahari dan biomassa untuk mendinginkan makanan. Untuk
itu pada penelitian ini, mesin pendingin adsorpsi berselang skala kecil penting untuk dikembangkan.Dalam
penelitian ini, tahapan awal dimulai dengan pemilihan adsorben-adsorbat dan simulasi siklus kerja pendingin
adsorpsi dengan diagram Clayperon. Tahapan berikutnya adalah perancangan rinci yang meliputi perancangan
kondensor, perancangan evaporator, perancangan generator (adsorber), dan evaluasi kinerja mesin. Pasangan
adsorben-adsorbat yang digunakan adalah karbon aktif dengan metanol. Berdasarkan rancangan, jumlah metanol
yang bersiklus sebesar 0,033 kg. Massa adsorben berupa karbon aktif yang digunakan sebanyak 0,142 kg.
Pendinginan kondensor dan bahan yang didinginkan di evaporator menggunakan air sedangkan proses pemanasanan
dan desorpsi pada generator menggunakan kompor gas dengan media pemanasan berupa udara. Hasil perancangan
menunjukkan besarnya COP sebesar 0,23.Purwa rupa mesin pendingin adsorpsi ukuran kecil berhasil dibuat. Pada
proses pengujian, proses pemanasan menggunakan kompor dilakukan selama 25 menit dan efek dingin di evaporator
mampu mencapai 12,8ºC.
Keywords: mesin pendingin adsorpsi,berselang, adsorben-adsorbat, karbon aktif, metanol

Pengaruh perubahan sudut pitch terhadap kinerja
Turbin angin sumbu vertikal darrieus tipe-h tingkat dua
Dengan bilah profile modified naca 0018
[KE 64]
Indra Herlamba Siregar 1 , Nur Kholis 2, Aris Anshori3
1,3 Jurusan Teknik Mesin
2 Jurusan Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya
Kampus UNESA Raya Ketintang Gedung A.6 Lt 2. 60231
E-mail:Indra_adsite2006@yahoo.com
Abstrak
Seiringdenganpertambahan jumlah pendudukdan pendapatan perkapita Indonesia menyebabkan peningkatan
konsumsi energi per kapita, dimana supplaienergi nasional pada saat ini didominasi oleh energi fosil. Energi fosil
merupakanenergi yang tidak dapat diperbaharui sehingga semakin banyak konsumsinya menyebabkan cadangan
sumber energi fosil yang dimiliki oleh bangsa Indonesiasemakin menipis pula, selain itu pemanfaatan energi fosil
sebagai sebagai sumber energi yang dominan berdampak terhadap keuangan negara dan kualitas lingkungan hidup.
Untuk mengatasi itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemeritah No.5 tahun 2006 tentang kebijakan energi
nasional dimana di targetkan pada tahun 2025 terinstalasikan turbin angin dengan kapasitas 250 MW dari kapasitas
terpasang sekarang sebesar 1,4 MW. Disamping itu rasio elektrifikasi Indonesia masih sebesar75,3% sehingga
masih terbuka ruang untuk mengembangkan teknologi yang memanfaatkan energi angin yaitu turbin angin. Pada
penelitian kali ini digunakan model turbin angin sumbu vertikal Darrieus Tipe-H tingkat dua dengan bilah profil
modified NACA 0018 kecepatan angin yang diberikan 3 m/s , 4 m/s dan 5 m/s dan sudut pitch 150, 200, 250dan 300,
dengan pembebanan 300 dan 400 gr. Hasil penelitian memaparkan bahwa kinerja turbin angin sumbu vertikal
Darrius Tipe-H yang optimum diperoleh pada sudut pitch 150 dengan kecepatan angin 4 m/s dengan daya7,86
x10-2 Watt dan koefisien kinerja 4,1 %.
Keywords: Sudut pitch, Turbin Angin Vertikal, Tipe H Darrieus dua tingkat, Modified NACA 0018 dan koefisien kinerja
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Kaji Eksperimental Kotak Pendingin Minuman Kaleng Dengan Termoelektrik Bersumber Dari
Arus DC Kendaraan Dalam Rangkaian Seri Dan Paralel
[KE 65]
1
2
Irwin Bizzy, RuryApriansyah
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya
Kampus Unsri Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kode Pos30662
E-mail: irwin_bizzymt@yahoo.co.id
Abstrak
Pemanfaatan termoelektrik untuk mendinginkan dan menghasilkan listrik DCtelah banyak digunakan saat ini.
Penelitian pada bahan termoelektrik semakin ditingkatkan disebabkan dapat mengkonversi energi panas menjadi
energilistrik, atau sebaliknya serta ramah lingkungan.Beberapa aplikasi telah pula dicoba, salah satunya berfungsi
untuk mendinginkan minuman kaleng. Untuk itu, telah dilakukan penelitian mendinginkan sebuah minuman kaleng
kapasitas 330 ml menggunakan peralatan kotak pendingin yang memanfaatkan Efek Peltier. Metodologi penelitian
yang dipakai adalah ekperimen dengan merancang peralatan uji berupa sebuah kotak pendingin yang dipasang
sistem termoelektrik dalam rangkaian seri dan paralel. Pengujian telah dilakukan dengan memanfaatkan arus DC
pada kendaraan roda empat. Daya yang dibutuhkan sebesar 60 watt yang diambil dari batere kendaraan. Hasil yang
didapat adalah temperature pendinginan fluida antara 6– 8°C selama lebih kurang dari 2 (dua) jam. Nilai unjuk kerja
COP peralatan sebesar 0,856%. Pengujian ini menghasilkan temperature fluida yang rendah hanya untuk
pendinginan minuman kaleng, belum mampu mencapai temperatur dibawah 0°C atau titik beku fluida dan
rangkaian paralel yang digunakan lebih baik dibandingkan rangkaian seri. Temperatur ruang kendaraan sangat
mempengaruhi kemampuan sistem termoelektik dalam mendinginkan minuman kaleng tersebut.
Keywords :Termoelektrik, EfekPeltier, COP, KotakPendingin, Listrik DC.

Pemanfaatan Kincir Angin Petani Garam Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin Di Lakmaras,
Kabupaten Belu, NTT
[KE 66]
1)
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Mahasiswa Angkatan 2010
2) & 3)
Staf pengajar
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
Kampus III, Paingan, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta, 55282
Telp. (0274) 883037, 883968
E-mail: isidorusmau@gmail.com
Abstrak
Rasio elektrifikasi di Indonesia baru sekitar 75% dan sebarannya tidak merata. Rasio elektrifikasi di Propinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) adalah yang paling rendah diantara propinsi lainnya. Sebagian wilayah di propinsi ini
memiliki potensi energi angin di atas rata-rata potensi energi angin yang dimiliki Indonesia. Penelitian eksperimen
ini mengungkap potensi energi angin dan pemanfaatannya sebagai PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu)di
daerah Lakmaras, Kabupaten Belu, NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.Kincir angin
berdiameter 3 meter diproduksi dan didirikan sendiri oleh masyarakat setempat dengan menggunakan bahan kayu
lokal (jati putih atau Gmelina arborea). Jenis kincir angin yang digunakan adalah jenis kincir angin yang biasa
digunakan dan dapat diproduksi sendiri oleh petani garam di pantai utara Jawa Tengah. Generator listrik yang
digunakan adalah BLDC (Brushless DC) 36 volt, 250 Watt, kecepatan putar maksimal 540 rpm. Beban listrik yang
digunakan adalah batere 12 volt dan lampu 15 Watt sebanyak empat buah. Data-data penelitian yang diukur meliputi
kecepatan angin, kecepatan putar poros generator, tegangan dan kekuatan arus yang dihasilkan.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa daerah Lakmaras memiliki potensi energi angin yang sangat memadai untuk PLTB (kecepatan
angin rata-rata 6,03 m/detik). Model kincir angin yang biasa digunakan petani garam di Jawa Tengah, yang
direproduksi ulang oleh penduduk Lakmaras, terbukti dapat digunakan sebagai penggerak generator listrik untuk
memenuhi kebutuhan listrik skala rumah tanggasetempat (daya output rata-rata PLTB 91,5 Watt). Dari hasil
penelitian ini terungkap potensi energi angin di Kabupaten Belu yang lestari dapat digunakan sebagai alternatif
penghasil energi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Propinsi NTT dengan cepat.
Keywords : model kincir angin petani garam, kayu jati putih, Kabupaten Belu, pembangkit listrik, potensi energi angin,
enerator listrik BLDC.
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Karakteristik Mesin Empat Langkah Dengan Bahan Bakar Ganda Bensin-Hidrogen
[KE 67]
Jayan Sentanuhady, Mitra Wisnu Hargono.
Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No. 2, Kampus UGM, Yogyakarta, 55281
E-mail : jayan@ugm.ac.id
Abstrak
Krisis energi dan pemanasan global saat ini menjadi permasalahan di berbagai penjuru dunia. Hal ini terjadi akibat
tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang menghasilkan gas karbon dioksida sebagai penyebab
utama terjadinya pemanasan global. Hidrogen sebagai salah satu bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui serta
ramah lingkungan merupakan solusi atas permasalahan krisis energi dan pemanasan global. Hidrogen dapat
dihasilkan dari reaksi elektrolisa air dengan sumber energi dari matahari, angin, panas bumi, dan sumber energi
terbarukan lainnya. Hidrogen merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
untuk dapat penggunaannya sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil untuk mesin pembakaran dalam
(internal combustion engine). Pada penelitian ini hidrogen digunakan sebagai bahan bakar mesin untuk memahami
karakristik pembakaran, unjuk kerja mesin dan emisi gas buang, serta efek-efek yang mungkin terjadi akibat
penggunaan bahan bakar hidrogen.Mesin uji yang digunakan pada penelitian ini adalah mesin 4-langkah silinder
tunggal dengan sistem induksi bahan bakar injeksi elektronik yang dapat diprogram. Sistem induksi bahan bakar
gas hidrogen diaplikasikan pada mesin tersebut dengan menggunakan adaptor hidrogen yang dipasang pada intake
manifold dan di upstream dari injektor bensin. Mesin diuji pada berbagai variasi perbandingan antara bensin dengan
hidrogen pada berbagai putaran mesin, yaitu 3000 rpm, 4000 rpm dan 5000 rpm. Pengaturan laju konsumsi bensin
dilakukan dengan mengubah parameter pada piggyback sedangkan pengaturan laju konsumsi gas hidrogen
dilakukan dengan menggunakan needle valve.Dari hasil penelitian dapat diobservasi bahwa torsi paling besar
dihasilkan pada kondisi persentase bensin 60% dengan peningkatan torsi mencapai 27% dari kondisi normal. Hal
ini terjadi karena hidrogen memiliki nilai kalor yang lebih besar dibandingkan bensin. Pada kondisi persentase
bensin di bawah 60% terjadi penurunan torsi karena gas hidrogen mengalami self-ignition di dalam ruang bakar
dengan timbulnya suara ketukan (knocking) pada mesin. Konsumsi bahan bakar spesifik mesin uji mengalami
penurunan saat persentase bensin dikurangi karena sebagian bahan bakar bensin tersubstitusikan oleh gas hidrogen,
selain itu gas hidrogen memiliki nilai kalor yang lebih besar dibandingkan bensin sehingga dengan massa bahan
bakar yang lebih rendah dapat diperoleh energi yang sama atau lebih besar sehingga konsumsi bahan bakar spesifik
akan turun. Emisi gas buang berupa CO, CO2 dan HC mengalami penurunan saat persentase bensin dikurangi karena
hidrogen tidak mengandung unsur karbon sehingga semakin besar persentase gas hidrogen maka kandungan emisi
CO, CO2 dan HC akan semakin rendah. Emisi gas buang berupa NOx semakin meningkat saat persentase bensin
dikurangi karena semakin besar persentase gas hidrogen, energi berupa panas yang dihasilkan dari proses
pembakaran akan semakin besar sehingga semakin banyak NOx yang terbentuk di ruang bakar.
Keywords: Mesin, Bahan Bakar Ganda, Hidrogen
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Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai di Desa Tenga
Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara
[KE 68]
Jenly D.I. Manongko dan Parabelem T.D. Rompas
Pendidikan Teknik Mesin Fatek Universitas Negeri Manado
Kampus Unima, Tondano, 95618
E-mail: jenly_manongko@yahoo.com
Abstrak
Analisis pembangkit listrik di desa Tenga kabupaten Minahasa Selatan propinsi Sulawesi Utara telah diinvestigasi.
Tenaga pembangkit listrik bersumber dari air sungai Molinow di desa Tenga kabupaten Minahasa Selatan propinsi
Sulawesi Utara. Energi listrik di desa Tenga dan sekitarnya sudah tidak mencukupi lagi karena semakin
bertambahnya konsumen sehingga mengakibatkan sering terjadi pemadaman listrik dan sangat mengecewakan
masyarakat dan pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kemampuan tenaga air yang
bias menghasilkan energy listrik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di desa Tenga dan
sekitarnya.Metode yang digunakan adalah survey, percobaan, dan analisis kemampuan tenaga air sungai. Survey
yang dilakukan adalah mempelajari lokasi untuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air sungai.
Percobaan yang telah dilakukan adalah percobaan rendemen pipa pesat dan penempatan sudut kemiringannya yang
akan digunakan dalam pembangunan pembangkit listrik. Pipa yang digunakan dalam ujicoba ada tiga jenis bahan
masing-masing berdiameter 2” yaitu pipa PVC, Stainless Steel, dan Baja dengan tiga kategori sudut kemiringan
yaitu masing-masing 45O, 60O, dan 75O. Kemampuan tenaga air sungai dianalisisuntuk mendapatkan besarnya
energi listrik yang dihasilkan pada generator pembangkit. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung
di lapangan. Panjang pipa pesat dan tinggi air jatuh masing-masing 40 m dan 20 m dengan kemiringan 45O. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa lokasi yang dipilih sangat cocok untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air
sungai, dan pipa jenis bahan dari Stainless Steel rendemennya lebih kecil dibandingkan dengan bahan lain, serta
kemampuan tenaga air sebesar 300 kW.
Keywords: pembangkit listrik, sungai molinow, pipa pesat

Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Pengganti Bahan Bakar Minyak Tanah Dengan Menggunakan
Metode Pirolisis Sederhana

[KE 69]
a

a

Jenny Delly , Kurniati Ornamb, Welly Liku Padanga
Jurusan Teknik Mesin UHO, bJurusan Arsitektur UHO
E-mail :jennydelly@rocketmaill.com

Abstrak
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendisain reaktor pirolisis, dan mengamati pengaruh temperature dan waktu
tinggal terhadap kuantitas produk pirolisis. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui berapa banyak produk
minyak yang dihasilkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan reaktor dengan diameter 39 cm dan tinggi 44
cm. Pirolisis dilangsungkan pada temperatur 150 - 2310C, dengan tiga jenis plastic yaitu High Density Polyetheylene
(HDPE), Polypropilena(PP) dan Polypropilena Terephlate(PET). Dengan volume produksi asap cair terbanyak pada
jenis plastic High Density Polyetheylene (HDPE) sebesar 110ml dengan temperature tertinggi 2310C pada menit ke
220. Dan volume produksi asap cair terrendah pada jenis plastic Polypropilena(PP) sebanyak 21 ml pada
temperatur2000C pada saat pembakaran mencapai 90 menit.
Keyword :Plastik,sampah, pirolisis,asap cair
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Pengaruh penambahan cangkang biji jambu mete pada bahan bakar ketel uap terhadap
pembentukan slagging dan fouling
[KE 69]
Johannes Leonard
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90225, Indonesia
E-mail : johannesleonard55@yahoo.com
Abstrak
Untuk mempelajari fenomena pengaruh penambahan cangkang biji jambu mete pada bahan bakar ketel uap terhadap
pembentukan slagging dan fouling, maka suatu penelitian tentang masalah ini telah dilakukan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan cangkang biji jambu mete tersebut penggunaan batubara lignit
dengan kadar sulfur diatas 1,8% terhadap efek slagging dan fouling pada ketel uap pipa api di PT. Indoofood CBP,
Tbk Cabang Makassar. Pengujian dilakukan dengan variasi penggunaan bahan bakar dan kondisi ketel uap pipa api
yaitu pencampuran 60% batubara lignit dengan 40% cangkang biji jambu mete pada kondisi ketel uap pipa api
sebelum dibersihkan, batubara lignit pada kondisi ketel uap pipa api sebelum dibersihkan dan batubara lignit pada
kondisi ketel uap pipa api setelah dibersihkan. Pada ketiga kondisi ini diambil data analisis proximate dari
temperatur pembakaran dan temperatur gas keluar ruang bakar. Selain itu, hasil analisis kadar abu. Selanjutnya
dilakukan perhitungan indeks slagging dan fouling. Dari kondisi percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa dengan
memakai bahan bakar campuran 60% batubara lignit dan 40% cangkang biji jambu mete telah mendekati dengan
kondisi standar temperatur pembakaran yaitu 1543°C. Sementara untuk temperatur keluar ruang bakar yang
mendekati persyaratan, yaitu sebesar 838°C. Demikian pula, temperatur gas keluar pipa api sebelum ketel uap
dibersihkan lebih rendah dibanding dengan temperatur gas keluar pipa api bila hanya menggunakan bahan bakar
batubara lignit. Hasil penelitian menunjukkan memakai batubara lignit dengan kadar sulfur diatas1,8% dihasilkan
indeks slagging 1,42 namun bila memakai campuran 60% batubara lignit kadar sulfur diatas 1,8% dan 40%
cangkang biji jambu mete dihasilkan indeks slagging 0,86.Sedangkan untuk indeksfouling Na2O 0,34% menjadi
indeks fouling Na2O 0,05%. Disimpulkan campuran bahan bakar 60% batubara lignit dan 40% cangkang biji jambu
mete ini menurunkan potensi terbentuknya slagging dan fouling.
Keywords: batubara lignit, cangkang biji jambu mete, ketel uap pipa api,slagging, fouling.

Development of Simulation Model for Charging of Stratified Thermal Energy Storage Tank in
Cogeneration Plant
[KE 70]
Joko Waluyo
Department of Mechanical and Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University
Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta, Indonesia.
E-mail :jokowaluyo@ugm.ac.id
Abstract
Nowdays, the cogeneration plants technology have been used widely in the world since it have an advantageous
prospect in generating the extra thermal energy by utilizing waste from gas turbine chimneys. Stratified thermal
energy storage tank is used incorporated to cogeneration plant for storing the thermal energy in the off-peak and
discharging during the on-peak demand, hence it can be used for shifting energy demand fulfillment. The other
advantage of stratified thermal energy is reducing the sizing of the thermal equipment on the cogeneration plant.
However, performance of stratified thermal energy storage tank is still used an estimation method that has drawback
of its inaccurate result and difficulties on measurement. One method used to solve it is a formulation based on
temperature distribution. This research is aimed to develop a simulation model based on formulation method on
the stratified thermal energy storage tank. The simulation model is enhanced using non linear regression on the
temperature distribution. The model is used to determine the important parameters on the performance of stratified
thermal energy storage namely thermocline thickness, empty and full capacity, cumulative cooling capacity as well
as half Figure of Merit (FoM1/2). Validation of the model uses temperature distribution profile, parameters similarity
and statistical test. Validation results revealed that the simulation model is enable to represent performance
characteristic and accepted satisfactorily. The model is not only capable for determining the thermocline thickness,
empty - full capacity, cumulative cooling capacity and half Figure of Merit (FoM1/2) but also can be used to exactly
calculate the charging duration of stratified thermal energy storage tank. Further, the simulation model is ready to
be implemented on the operation of stratified thermal energy storage in a cogeneration plant.
Keywords: simulation model, performance parameters,stratifiedthermal energy storage tank
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Untuk Memudahkan Proses Penyalaan Awal
[KE 71]
JokoTriyono, RendyAdhiRachmanto, Wahyu P. Raharjo
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik dan
Peer Group Pusat Studi PKPTKI LPPM
Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Indonesia
E-mail:jokotri5528@gmail.com
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah merancang bangun ulang dan melakukan uji coba kompor briket batubara untuk proses
nglorot batik. Hal ini dilatarbelakangi karena selama ini proses nglorot batik masih menggunakan kayu bakar
sebagai bahan bakarnya. Nglorot batik adalah proses menghilangkan lapisan lilin dengan cara mencelupkan kain ke
dalam air yang mendidih.Penelitian ini menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya yang telah merancangbangun
kompor briket batubara untuk proses nglorot batik. Penyempurnaan dilakukan pada penggantian material tungku
pembakaran. Tungku pembakaran yang semula dibuat dari tanah liat diganti dari bahan beton. Hasil dari penelitian
ini adalah telah selesai dibuat prototype kompor briket batubara berpemantik api untuk proses nglorot batik. Dimensi
kompor p x l x t = 30 x 30 x 30 cm. Material kompordari plat besi 0,4cm. Pemantik api dari gas butana. Diperlukan
waktu penyalaan awal 10 menit.Pada uji coba untuk mendidihkan air dalam wadah 10 liter diperlukan waktu 30
menit dihitung sejak selesainya proses penyalaan awal. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal untuk proses rancang
bangun kompor industri dengan volume air 150 liter.
Keywords : kompor briket batubara, nglorot batik, penyalaan awal

Aplikasi Algoritma Genetika Dalam Optimasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Dan Uap
[KE 72]
Kemal Arganta Samudra dan I Made Astina
Teknik Mesin
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha No.10, Bandung, 40132
E-mail : kemal.arganta@yahoo.com
Abstrak
Algoritma genetika merupakan sebuah metode optimasi yang menggunakan proses seleksi yang terjadi di alam
sebagai prinsipnya. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari metode optimasi ini, salah satunya ialah metode
ini dapat mengoptimasi suatu nilai yang memiliki banyak variabel dan mengoptimasi suatu nilai dengan jumlah
individu (kemungkinan) yang banyak. Sistem pembangkit listrik tenaga gas dan uap merupakan gabungan dari unit
pembangkit tenaga gas dan tenaga uap.Gas buang dari unit pembangkit tenaga gas yang masih memiliki energi
termal yang cukup tinggi dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh unit pembangkit tenaga uap. Penggabungan
kedua unit ini telah terbukti mampu untuk meningkatkan efisisensi total sistem pembangkit daya. Penjualan listrik
nasional pada tahun 2010 adalah sebesar 147.297 GWh, tahun 2011 sebesar 157.993 GWh dan pada tahun 2012
sebesar 173.990 GWh, hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan listrik nasional Indonesia mengalami kenaikan
tiap tahunnya. Seiring dengan peningkatan kebutuhan listrik nasional, peningkatan efisiensi sebuah unit pembangkit
merupakan hal yang dapat dilakukan selain menambah unit pembangkit baru untuk memenuhi kebutuhan listrik
nasional tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi tersebut adalah mencari kondisi-kondisi optimal
sifat termodinamika fluida kerja yang digunakan pada pembangkit tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
melakukan optimasi kondisi-kondisi operasi tersebut. Untuk itu sebuah metode optimasi yang efektif diperlukan.
Algoritma genetika yang dinilai sebagai sebuah metode optimasi yang efektif digunakan dalam mengoptimasi
kondisi-kondisi operasi pembangkit listrik tenaga gas dan uap seperti, temperatur masuk turbin gas, temperatur
keluar turbin gas, temperatur masuk turbin uap, dan temperatur masuk kompresor. Kondisi-kondisi operasi tersebut
dioptimasi dengan mempertimbangkan kondisi fluida kerja sebagai batasan-batasan optimasi. Tujuan akhir dari
optimasi ini adalah mendapatkan nilai efisiensi pembangkit daya yang paling tinggi disertai dengan kondisi-kondisi
operasi yang dapat membuat nilai efisiensi tersebut tercapai.
Keywords : algoritma genetika, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, optimasi, kondisi operasi, efisiensi
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Efektivitas Alat Pengering Energi Matahari
Terhadap Jumlah Dan Jenis Bahan Yang Dikeringkan
[KE 73]
Kemas Ridhuan
Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Metro
Jl. Ki Hajardewantara N0. 116 Metro Timur Kota Metro 34111
E-mail: kmsridhuan@yahoo.co.id
Abstrak
Penggunaan alat untuk menyerap energi matahari sebagai pengering untuk berbagai bahan pertanian merupakan
cara yang sangat tepat dan efektif untuk mempercepat dan meningkatkan proses pengeringan bahan pangan serta
penghemat dalam penggunaan energi di saat mahalnya bahan bakar seperti sekarang ini. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui banyaknya jumlah bahan pangan yang dapat dikeringkan dan bahan pangan mana yang
paling baik pengeringannya berdasarkan efisiensi dan laju pengeringan. Penelitian ini dilakukan dengan terlebih
dahulu perancangan alat pengering yaitu menentukan spesifikasi ukuran dan kapasitas alat dan kemudian pembuatan
alat pengering tersebut. Selanjutnya pengujian alat pengering. Pengujian pertama dengan menggunakan padi
sebanyak 5 kg, lalu 7 kg, kemudian 9 kg. Selanjutnya pengujian menggunakan bahan berbeda yaitu kakao sebanyak
7 kg. dan ikan nila sebanyak 3 kg. Pengukuran temperatur dilakukan pada enam titik bagian, yaitu udara luar,
permukaan kaca luar, udara ruang di dalam alat di atas bahan pangan, bahan pangan, seng bagian bawah bahan
pangan dan terakhir udara ruang di bawah bahan pangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeringan yang
paling baik didapat yaitu pada padi sebanyak 7 kg dengan efisiensi sebesar 25,17 %. Lalu untuk padi 5 kg sebesar
15,87%. Terakhir untuk padi 9 kg sebesar 13, 42%. Sementara untuk kakao dengan efisiensi sebesar 65,30% dan
ikan sebesar 67,29%. Kemudian untuk laju pengeringan yang baik juga pada padi 7 kg yaitu 0,081 kg/jam, kedua
diikuti padi 5 kg yaitu 0,076 kg/jam, dan terakhir padi 9 kg sebesar 0,072 kg/jam. Sementara untuk kakao laju
pengeringan sebesar 0,243 kg/jam. Dan ikan sebesar 0,218 kg/jam. Ternyata kapasitas pengeringan alat yang efektif
sebesar 7 kg. Untuk kapasitas 5 kg terlihat kurang maksimum karena panas yang dihasilkan cukup tinggi sehingga
ada lebihan panas yang tidak termanfaatkan. Namun untuk kapasitas 9 kg dirasa kelebihan muatan sehingga panas
yang dihasilkan alat kurang dan tidak dapat secara maksimum mengeringkan padi yang jumlahnya berlebihan.
Untuk bahan berbeda ternyata ikan memiliki efisiensi yang paling baik, karena ikan memiliki permukaan yang luas
dan tektur bahan yang lembut atau lunak dibanding kakao dan padi.
Keyword:pengering, matahari, efisiensi, alat, pangan.

Analisis Eksergi Pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Palu
[KE 74]
Khairil Anwar, Muhammad Hasan Basri, Ikmal Tobe
Teknik Mesin, Universitas Tadulako
Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu, 94118
E-mail : Kh41ril@yahoo.com
Abstrak
Metode analisis eksergi ditujukan untuk mengatasi keterbatasan hukum pertama termodinamika dalam penyelesaian
analisis kesetimbangan energi, di mana konsep eksergi didasarkan pada hukum pertama dan kedua termodinamika.
Analisis Eksergi jelas dapat menunjukkan lokasi degradasi energi dalam proses yang dapat menyebabkan
peningkatan operasi atau teknologi dari sebuah sistem pembangkit daya.Penelitian ini berkaitan dengan performa
dari sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Palu, dengan menggunakan pendekatan analisis eksergi
berdasarkan hukum pertama dan kedua termodinamika. Studi ini dilakukan untuk mengetahui eksergi destruksi dan
efisiensi eksergi dari setiap komponen, serta mengidentifikasi komponen dengan eksergi destruksi terbesar yang
terjadi pada sistem pembangkit uap. Hasil yang diperoleh menunjukkan kerugian utama terjadi pada boiler dengan
eksergi destruksi sebesar 11,16 MW(50,67%), kemudian berturut-turut diikuti turbin uap sebesar 4,14 MW
(18,34%), kondensor sebesar 3,62 MW (16,06%), dan 3,77MW (14,93%) dari komponen lainnya seperti fan,
preaheter, FWH, condensate pump, CFWP dan deaerator. Sedangkan persentase efisiensi eksergi dari boiler sebesar
53,07 %, turbin uap sebesar 68,9 % dan kondensor sebesar 47,2%. Hasil ini menujukkan bahwa proses pembakaran
di dalam boiler masih merupakan sumber irreversibilitas yang sangat signifikan terhadap eksergi destruksi pada
sistem pembangkit uap di PLTU Palu. Reaksi kimia bahan bakar merupakan sumber yang paling signifikan dari
eksergi destruksi dalam sistem boiler yang dapat dikurangi dengan pemanasan awal udara pembakaran. Di sisi lain,
analisis exergi yang dilakukan pada sistem pembangkit daya uap menunjukkan bahwa energi yang hilang dalam
kondensor secara termodinamikaa tidak signifikan karena kualitas yang rendah.
Keywords: Termodinamika, Eksergi, Pembangkit Uap, Eksergi Destruksi, Efisiensi
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Studi Tentang Aliran Fluida Gas-Cair Melalui Pipa
Horisontal Pembesaran Mendadak
[KE 75]
KhairulMuhajir
Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri,
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta
Jl. Kalisahak 28 (Kompleks Balapan) Yogyakarta 55222
E-mail: khairul.muhajir@ymail.com
Abstrak
Penerapan aliran dua fase dapat terjadi pada proses pendinginan di reaktornuklir, pada proses aliran fluida dalam
keteluap, pada proses di banyak industri yang melibatkan aliran fluida bertemperatur tinggi atau aliran fluida pada
lingkungan bertemperatur tinggi, bahkan sampai pada banyak proses aliran yang terjadi di industri minyak bumi
dan gas serta pada industri pertambangan. Aliran dua fase adalah suatu bagian dari kajian ilmu perpindahan panas
yang melibatkan aliran suatu fluida dengan disertai perubahan wujud (fase) dari fluida yang bersangkutan selama
proses aliran tersebut. Namun dalam perkembangan lebih lanjut karena sifat aliran fluida yang disertai perubahan
fase adalah serupa dalam perilakunya, maka aliran dua fase juga dapat dimaksudkan aliran dari dua komponen
fluida yang dicampur dan mengalir bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan debit
aliranfluida gas dan cairan (air) pada pipa horizontal pembesaran mendadak, dengan diameter dalam 24 mm dan 50
mm dengan panjang masing–masing 2000 mm.Metode yang digunakan adalah eksperimental yaitu dengan fluida
dua komponen dialirkan pada pipa dengan debit udara divariasi 5 lpm, 10 lpm, 20 lpm,30 lpm, dan debit fluida
cairan divariasi 3 lpm, 6 lpm, 9 lpm. Tiap perubahan debit kemudian dicatat bedatekanannya dengan menggunakan
manometer pipa U. Hasil penelitian menunjukan pada debit udara yang makin besar dengan debit cairan
dijagakonstan adalah perubahan beda tekanan makin kecil, dan pada debit cairan makin besar dengan debit udara
dijaga konstan adalah perubahan beda tekanan makinbesar.
Hasil penelitian ini kemudian disimulasikan menggunakan bantuan software Ansys Fluent 12.1.
Keyword : aliran fluida, gas-cair, pipa horisontal, pembesaran mendadak

Karakteristik Kolektor Surya Plat Datar
Bersirip Aliran Dua Pass
[KE 76]
M. Yahya dan Hendriwan Fahmi
Dosen Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Padang
E-mail : yahya_err@yahoo.com
Abstrak
Di Indonesia penggunaan energi hingga kini sebagian besar masih bergantung kepada energi fosil sedangkan
sumber energi tersebut semakin menipis dan juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Untuk
mengatasi masalah tersebut diperlukan energi alternatif, energi surya merupakan salah satu energi alternatif karena
dapat diperbarui, cukup bersih dan banyak tersedia. Energi surya dapat digunakan pada sistem energi surya untuk
daerah tropis dan salah satu komponen utamanya adalah kolektor surya, kolektor surya dapat digunakan untuk
pengeringan hasil-hasil pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan karakteristik kolektor surya plat
datar bersirip aliran dua pass dengan luas 3,6 m2. Pengujian kolektor surya dilakukan di Institut Teknologi Padang
dengan variasi laju aliran massa udara: 0,022 kg/s, 0,032 kg/s, 0,064 kg/s dan 0,079 kg/s. Hasil pengujian,
temperatur udara keluar kolektor tertinggi 86,3oC pada 0,022 kg/s dengan intensitas matahari 949,3 Watt/m2,
terendah 54,2 oC pada 0,079 kg/s dengan intensitas matahari 721,6 Watt/m2. Energi berguna kolektor tertinggi 2204
Watt terjadi pada laju aliran massa udara 0,079 kg/s dengan intensitas matahari 957,4 Watt/m2, dan terendah 496
Watt pada 0,022 kg/s dengan intensitas matahari 639,9 Watt/m2. Efisiensi kolektor tertinggi (optimal) dicapai
67,06% pada jam 13:00 dengan laju aliran massa udara 0,079 kg/s dan intensitas matahari 909,5 Watt/m2, sedangkan
efisiensi rata-rata tertinggi dicapai kolektor 64% pada laju aliran massa udara 0,079 kg/s dengan intensitas matahari
rata-rata 862,4Watt/m2. Dari hasil penelitian disimpulkan laju aliran massa udara terbaik 0,079 kg/s karena
menghasilkan efisensi kolektor optimal, dan juga efisiensi kolektor meningkat dengan meningkatnya laju aliran
massa udara, namun peningkatannya juga ada batasnya.
Keywords :Energi surya, kolektor surya aliran dua pass, karakteristik
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Perancangan Dan Pengujian Unjuk Kerja Katup Tekan Pompa Hydram
Model Katup Plat, Membran, Bola Dan Setengah Bola
[KE 77]
Made Suarda, I Gusti Ketut Sukadana
Universitas Udayana
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik - UNUD, Bukit Jimbaran, 80361
E-mail : made.suarda@me.unud.ac.id
Abstrak
Pompa hydram telah banyak dibuat dan dioperasikanhingga saat ini. Hal ini telah banyak dapat membantu
masyarakat di pedesaan atau pegununngan, dimana energi listrik masih merupakan kendala untuk mengoperasikan
pompa air yang digerakkan oleh motor listrik. Namun, kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah cepatnya
rusak pada bagian katup limbah dan katup tekan pompa hydram. Mengingat karakteristik aliran fluida melalui
permukaan plat dan bola yang sangat berbeda, dimana pada luas proyeksi yang sama namun luas permukaan bola
lebih besar sehingga gaya seret (drag) pada katup bentuk bola akan lebih besar pula. Perancangan dan pengujian
awal katup tekan model bola telah dibuat untuk membandingkan performansinya dengan katup tekan model plat
dan membran. Namun dari hasil pengujian menunjukkan performansi katup tekan model bola lebih rendah
dibandingkan dengan model membran walaupun lebih baik dibandingkan dengan model plat. Hal ini disebabkan
karena desain panjang langkah katup tekan model bola terlalu panjang yaitu 10 sentimeter. Untuk itu pada penelitian
ini panjang langkah katup tekan model bola dibatasi dengan stopper (karet) hanya sepanjang 2,4 sentimeter yaitu
sama dengan katup tekan model plat dan membran. Pada penelitian ini juga dibuat dan diuji katup tekan model
setengah-bola yang mempunyai diameter dan berat yang sama dengan model bola. Dari rancangan keempat model
katup tersebut dilakukan pengujian performansi pompa hydram pada ketinggian air suplai 4 meter dan ketinggian
pemompaan 10, 15, 20 dan 25 meter. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa Katup tekan model bola
menghasilkan efisiensi volumetris (12,03% pada rasio head statis Zd/Zs 6,25) dan efisiensi total (89% pada rasio
head statis Zd/Zs 6,25) terbaik, kemudian diikuti katup tekan model membran, model setengah-bola, dan model plat
yang memberikan efisiensi paling rendah.
Keywords:Pompa hydram, katup plat, katup membran, katup bola, katup setengah-bola

Thermodynamic Stimulation Of Continuous Adsorption Refrigeration System
[KE 78]
Mao Odam, I Made Astina, PrihadiSetyo Darmanto
Department of Mechanical Engineering
Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering
Institute of Technology of Bandung
E-mail: mao.odam@ymail.com
Abstrak
The air conditioning is an equipment which creates a global warming by making a rise hot temperature through gas
of air conditioning, and consumes more energy. Using of renewable energy and energy conservation management
and using of new system are the best solution to solve this problem. This system is processed with the low
temperature heat, renewable energy solar, and waste heat from cooling towel that’s why it can keep the world in
green environment. The purpose of this research is to study about how to design thecoefficient of performance
continuousadsorption refrigeration system. To achieve this goal, local activated carbon and methanol as a working
pairis used to process in the system. Through the empirical constants of adsorption of each refrigerant pair are
determined, and the constant are x0, n, k, and D which are also known as adsorption constant of DubininAstakhov’s
equation for designing the cycle. To get the result,an adsorption process is taken place when methanol was
evaporated from evaporator and then adsorbed to the adsorber bed by heating the temperature of the bed from 30°C
to 100°C. The desorption of methanol was also undertaken by cooling the temperature of the bed from 100°C to
30°C, and temperature of evaporator and condenser are -15°C and 25°C.In the system, two shell and tube heat
exchanger are designed to work as reactor of absorption system with activated carbon place outside the tube, and
then these reactors are heated by water. Two water tanks are used to put the cold and hot water, and pump is used
to flow water from the tank to heat the reactor. Two reactors are put to alternate together for making the continuous
absorption refrigeration system. Valve and sensor are put both sides of the reactors to control the time for opening
and closing the each of reactor. From the designing, the evaporator, condenser and reactor are sizing that have heat
input Qin 3kJ.The designing result gives a maximum adsorption capacity of 0.113 kg/kg. The performance of
continuous adsorption refrigeration system employed is COP = 0.18 for evaporating temperature at -15oC.
Keywords:apparatus, adsorption, and COP.
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Simulasi Cfd Pada Long Flexible CylinderYang Mengalami
Vortex Induced Vibration
[KE 79]
Maria Margareta Z. B., Rudi Walujo Prastianto, Handayanu, Murdjito
Program Pascasarjana Teknologi Kelautan (PPsTK)
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Kampus ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya, 60111
E-mail :maria_margaret@ymail.com(1)
Abstrak
FenomenaVortex Induced Vibration (VIV) biasa terjadi pada komponen silindris dari struktur anjungan lepas pantai
dalam industri migas yang berada dalam medan gelombang dan arus laut. Hal ini harus diperhatikan dalam
pengembangan teknologi deepwater riser, tendon maupun pipa bawah laut. Dalam konteks ini, VIV semaksimal
mungkin harus diminimalisir karena efeknya akan menurunkan kekuatan lelah elemen struktur. Pada kenyataannya,
diperlukan cara agar dapat mengurangi VIV serta aman digunakan pada elemen struktur sepertiriser yang berukuran
panjang. Secara umum suppression devices dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu active control dan passive
control. Dalam penerapan piranti tersebut,yang menjadi pertimbangan utama adalah kemudahan proses manufaktur,
instalasi dan biaya yang murah, karena posisi riser menyentuh dasar laut (seabed). Makalah ini menjelaskan
penelitian yang mencoba mengembangkan suatu piranti pereduksi VIV alternatif dengan konfigurasi yang tepat,
sehingga sekaligus dapat mereduksi gaya drag dan VIV yang terjadi pada silinder fleksibel panjang sebagai model
dari riser. Penelitian ini dilakukan secara numerik dengan menggunakan metode Computational Fluids Dynamic
(CFD).Silinder model yang digunakan berdiameter (D) 0.016 mdan panjang (L) 28.04m yang diposisikan vertikal
dengan piranti berupa rod berdiameter 4 mm (d). Variasi gap antara silinder dan rods (δ), masing-masing adalah 3
mm, 6 mm dan 9 mm sehingga memberikan parameter δ/D berturut-turut 0.187, 0.375, dan 0.562. Arus yang
dikenakan dalam pemodelan ini adalahuniform steadyberarah tegak lurus terhadap silinderdengan kecepatan (U)
yangdivariasikan sehingga didapat Reynolds Number(Re) sebesar 2400, 3900, 5500, 6200, 6900 dan 7600.
Pemasangan piranti pereduksi VIV pada silinder model hanya sepanjang 60% dari panjang total karena menurut
penelitian Wu,dkk (2012) ukuran tersebut adalah ukuran yang optimal. Validasi model dilakukan dengan analisa
sensivitas meshing dan dibandingkan dengan hasil eksperimen model fisik di laboratorium yang mana menunjukkan
hasil komparasi yang baik.
Keywords:Vortex Induced Vibration(VIV), Long Flexible Cylinder, Suppression Device, Computational Fluids Dynamic (CFD),
Rods

Studi Alat Destilasi Surya Untuk Mengolah Air Laut
Menjadi Air Bersih Dan Garam
[KE 80]
Mulyanef, Burmawi dan Muslimin K.
Jurusan Teknik Mesin,
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta
Jl. Gajah Mada No.19 Padang, Sumatera Barat. 25137
E-mail : smulyanef@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas alat destilasi tenaga surya jenis kolektor plat datar dalam
menghasilkan air bersih dan garam. Penelitian tentang destilasi surya dalam menghasilkan air bersih sudah banyak
dilakukan sedangkan dalam menghasilkan garam belum banyak dilakukan oleh peneliti. Prinsip kerja alat yaitu
radiasi surya masuk ke dalam kolektor melalui kaca penutup transparan menuju plat penyerap, pada plat penyerap
radiasi surya dirubah menjadi panas. Air laut pada basin akan menjadi panas, air menguap dan menempel pada kaca
penutup bagian dalam. Akibat adanya perbedaan temperatur antara di dalam basin dengan lingkungan terjadi
kondensasi. Uap yang menempel pada kaca penutup akan berubah fase menjadi cair dan mengalir ke bawah
mengikuti kemiringan kaca penutup. Pengujian dilakukan secara terus menerus dari pagi hingga sore setiap hari
sampai air laut dalam basin menguap atau menjadi kering. Hasil pengujian menunjukkan dengan luas kolektor 1,6
m2, volume air laut dalam basin 10.000 ml dan intesitas surya rata-rata 484 W/ m 2 diperoleh air bersih rata-rata
1093 ml/hari serta garam sebanyak 613 gram pada hari keenam.
Keyword: Destilasi, tenaga surya , basin, air laut, garam.
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Analisis Perbandingan Unjuk Kerja Mesin Pendingin Menggunakan Refrigeran Hfc R-134a Dan
Hidrokarbon Mc-134
[KE 81]
Ir. Naryono1), Roswati Nurhasanah, ST2), Drs. Prayudi, MM, MT3), Yogi Arif Rokhman, ST4),
Sekolah Tinggi Teknik-PLN Jakarta
E-mail: roswatinurhasanah@gmail.com
Abstrak

Penggunaan refrigeran HFC (Hydro Fluoro Carbon) R-134a sebagai salah satu alternatif pengganti dari refrigeran
CFC masih memiliki dampak Global Warming Potential (GWP). Untuk mengurangi hal tersebut, maka harus
dilakukan penggantian refrigeran yang lebih ramah lingkungan. Salah satu alternatif pengganti refrigeran R-134a
adalah refrigeran Hidrokarbon. Pada Penelitian ini, dilakukan uji coba mengganti refrigeran HFC R-134a ke
refrigeran Hidrokarbon Musicool 134, namun pengganti refrigeran pada instalasi yang sama dapat memberikan
hasil unjuk kerja yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui unjuk kerja dari sistem
tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui unjuk kerja adalah mencari COP. Dari hasil pengujian diperoleh unjuk
kerja refrigeran Hidrokarbon Musicool 134 lebih baik dari HFC R-134a
Keywords :Refrigeran, HFC,R-134a, Hidrokarbon, Musicool 134, COP.

Pengaruh Perubahan Tekanan Tangki Tekan Terhadap KinerjaPompa Sentrifugal
[KE 82]
Nasaruddin Salam
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Jl Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Indonesia
E-mail:nassalam.unhas@yahoo.co.id
Abstrak
Tangki tekan yang digunakan pada penelitian ini, dilengkapi dengan membran yang terbuat dari bahan karet khusus,
untuk memisahkan udara dengan air. Prinsip kerja tangki tekan sangatlah sederhana dimana dalam tangki tekan,
kompresi udara terjadi di atas air dalam tangki. Semakin besar tekanan udara dalam tangki tekan maka akan semakin
menekan pula air ke dalam sistem distribusi. Salah satu implementasi tangki tekan adalah digunakan untuk melayani
kebutuhan air yang besar dan bertekanan tinggi. Makalah ini bermaksud untuk memperlihatkan analisis
tentangpengaruh perubahan tekanan pada tangki tekan terhadap kinerja pompa, yaitu waktu pengaliran, debit aliran,
head pompa, daya pompa dan efisiensi pompa.Perlakuan yang diberikanyaitu dengan memberikan perubahan
tekanan dalam tangki tekan pada tekanan 0 psi, 20 psi, 25 psi, 30 psi, dan 35 psi dengan posisi katup distribusi
aliran sebanyak 6 (enam) tingkat. Tekanan pada tangki tekan dinaikkan dengan cara menambahkan udara bertekanan
dari kompresor, yang dimasukkan melalui pentil yang berada di bagian atas tabung tangki tekan.Kinerja pompa
yang diperoleh berupa waktu pengaliran, debit aliran, head, daya dan efisiensi pompa,nilainya minimum pada
tekanan 0 psi dan maksimum pada tekanan 35 psi dalam tangki tekan. Pada kondisi tekanan 0 psi, untuk
memindahkan volume air sebesar 8 liter dibutuhkan waktu 11,2 detik atau debit aliran 0,000714 m3/s ; dan efisiensi
pompa sebesar 53,117 %. Sedangkan pada tekanan 35 psi dalam tangki tekan, untuk memindahkan volume air yang
sama (konstan), dibutuhkan waktu 9 detik atau debit aliran 0,000889 m3/s ; dan efisiensi pompa sebesar 66,334 %.
Keywords : tangki tekan,debit, head, daya, efisiensi pompaair sentrifugal
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Temperatur Nyala Adiabatik Pada Pembakaran Premixed Lpg/Co2/Udara
Dalam Hele Shaw Cell
[KE 83]
Nasrul Ilminnafik
Teknik Mesin Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
E-mail: nasrul.ilminnafik@gmail.com
Abstrak
Pengetahuan sifat keamanan suatu bahan yang mudah terbakar adalah sangat penting untuk menjamin keamanan
operasional pada suatu proses industri yang bisa berpotensi sebagai sumber kebakaran dan ledakan yang serius.
Salah satu parameter dari pembakaran adalah temperatur nyala adiabatik. Perhitungan temperatur nyala adiabatik
bisa digunakan untuk mengetahui temperatur maskimum yang akan dicapai oleh suatu bahan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui temperatur adiabatis pada pembakaran premixed campuran LPG dan karbon dioksida
dengan beberapa komposisi. Penelitian dilakukan dengan mengubah konsentrasi CO2 pada ekivalen rasio (Ф) yang
tetap pada campuran LPG/udara. Penelitian dilakukan pada ruang bakar tipe Hele Shaw Cell (HSC) dengan dimensi
panjang 500 mm, lebar 200 mm, dan celah 10 mm.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa CO2 menyebabkan
temperatur adiabatik menurun pada semua komposisi. Nilai entalpi produk yang diperoleh adalah -3,74 kJ/mol yang
terletak pada temperatur sekitar 2330 K. Temperatur produk ini adalah temperatur adiabatik karena bahan bakar dan
udara dibakar pada sistem adiabatik. Penambahan CO2 menyebabkan temperatur adiabatik yang terjadi lebih rendah
atau menurun. Pada campuran LPG/CO2 dengan komposisi sama (Ф=1,06), entalpi produk yang diperoleh adalah
-44,3 kJ/mol dan temperatur adiabatik berada pada T sekitar 2005 K. Pada campuran kaya sekali (Ф=2,34) tanpa
CO2 , entalpi produk adalah -3,88 kJ/mol dan temperatur adiabatik yang dicapai sekitar 2393 K. Pada pembakaran
kaya sekali, temperatur adiabatik sedikit lebih tinggi dibandingkan pada pembakaran stoikiometri.
Keywords : Pembakaran premixed, LPG/CO2, temperatur adiabatik, hele shaw cell.

Analisa Rambat Api Pada Pembakaran Premixed Lpg/Co2/Udara
[KE 84]
Nasrul Ilminnafik(1, ING Wardana(2
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Teknik Mesin Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
2)
Teknik Mesin Universitas Brawijaya Malang
E-mail: nasrul.ilminnafik@gmail.com
Abstrak
Pengetahuan tentang sifat keamanan suatu bahan yang mudah terbakar adalah sangat penting dalam rangka
keamanan operasional pada proses industri yang mungkin mengakibatkan kebakaran dan ledakan yang serius. Pada
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku nyala api pada beberapa komposisi pembakaran premixed
LPG/CO2/udara dengan arah rambat api ke atas dan ke bawah. Salah satu perilaku nyala api adalah rambat api
premixed. Penelitian ini dilakukan dengan mengubah konsentrasi CO2 pada ekivalen rasio (Ф) yang tetap pada
campuran LPG/udara. Penelitian tahap pertama sudah dilakukan dengan meneliti pengaruh CO2 pada perilaku
rambat api premixed LPG yang dilakukan dalam ruang bakar silinder sesuai standar DIN 51649. Penelitian ini
dilakukan untuk mendapatkan perilaku nyala api yang lebih jelas dengan ruang bakar tipe Hele Shaw Cell (HSC).
Ruang bakar yang digunakan adalah tipe HSC dengan dimensi panjang 500 mm, lebar 200 mm, dan celah 10 mm.
Ruang bakar HSC bisa diputar 180° untuk mendapatkan rambat api ke atas dan ke bawah. Nyala api direkam dengan
menggunakan high speed video camera.Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa penambahan CO2 pada semua
komposisi dengan ruang bakar HSC, laju rambat api menurun dimana waktu yang diperlukan api untuk mencapai
end wall lebih lama dibandingkan tanpa CO2, baik pada arah rambat api ke atas maupun ke bawah. Hal ini
disebabkan, penambahan CO2 menyerap sebagian panas dari api sehingga terjadi instabilitas difusi panas karena
difusi panas ke reaktan menurun. Hal ini menyebabkan reaksi melemah yang ditunjukkan dengan menurunnya laju
rambat api. Laju Rambat api ke bawah membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai end wall jika dibandingkan
dengan rambatan api ke atas yang menunjukkan bahwa efek gaya apung pada rambat api ke bawah lebih signifikan.
Efek gaya apung juga berpengaruh pada penurunan laju rambat api akibat penambahan CO2 dimana penurunan laju
rambat api ke bawah lebih terlihat dibandingkan pada laju rambat api ke atas. Pada hasil penelitian ini juga
ditunjukkan bahwa CO2 lebih efektif dalam menghambat laju rambat api pada campuran kaya.
Keywords : Pembakaran premixed, LPG/CO2, rambat api, hele shaw cell, gaya apung.
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Menekan Biaya Transportasi Angkutan Darat
[KE 85]
Nazaruddin Sinaga
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Jalan Prof. Soedharto, Semarang 50275
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Abstrak
Energi dan emisi gas rumah kaca saat ini menjadi topik yang hangat dibicarakan di dunia dan menjadi salah satu
masalah penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat dan
menekan biaya penggunaan energi, serta menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di sektor transportasi darat adalah
dengan melakukan efisiensi bahan bakar. Sesuai dengan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia, yang
terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca, salah satu teknik yang diterapkan di Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor
transportasi darat adalah dengan Teknik Mengemudi Smart Driving. Teknik ini pada dasarnya adalah sebuah teknik
berkendaraan yang lebih efisien, ramah lingkungan, selamat, nyaman, beretika dan bermartabat. Di dalam makalah
ini dibahas beberapa hal terkait dengan materi pelatihan teknik dan peralatan Smart Driving beserta hasil dan
analisisnya yang telah dilaksanakan selama 3 tahun di kota Semarang dan Tegal. Pelatihan ini ditujukan kepada
Pengemudi Kendaraan dan Calon Instruktur Smart Driving. Peserta yang telah dilatih terdiri dari pengemudi taxi,
pengemudi angkutan kota, pengemudi bus, pengemudi kendaraan dinas pemerintah, dan pengemudi mobil pribadi
serta PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan. Hasil dari program pelatihan ini
terutama adalah para peserta dapat memahami dan melaksanakan teknik mengemudi Smart Driving, yang dibuktikan
dengan adanya penurunan tingkat konsumsi bahan bakar setelah mengikuti pelatihan dibandingkan dengan tingkat
konsumsi bahan bakar sebelum mengikuti pelatihan. Selain itu, peningkatan pemahaman teknik mengemudi ini juga
dapat dibuktikan dari perbandingan hasil tes pengetahuan teori mengemudi antara sebelum pelatihan dan setelah
mengikuti pelatihan. Dari seluruh program pelatihan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa teknik Smart
Driving ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar yang cukup besar, tergantung dari karakter peserta pelatihan,
yaitu bisa mencapai sekitar 40%. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa program pelatihan dan sosialisasi
teknik mengemudi Smart Driving ini dapat menekan tingkat emisi gas rumah kaca secara signifikan sekaligus
menurunkan konsumsi bahan bakar serta beban subsidi bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pemerintah
Indonesia.
Keywords :Smart Driving, gas rumah kaca, efisiensi, transportasi, kendaraan
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Pengembangan Model Persamaan Konsumsi Bahan Bakar Efisien Untuk Mobil Penumpang
Berbahan Bakar Bensin Sistem Injeksi Elektronik (Efi)
[KE 86]
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Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Tidar Magelang
Jl. Kapten S. Parman 39 Potrobangsan, Magelang Utara 56116
E-mail: nazarsinaga@undip.ac.id
Abstrak
Penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor di Indonesia dihadapkan pada masalah makin tingginya
volume impor serta tingginya beban biaya subsidi bahan bakar ini, yang kian memberatkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara. Salah satu upaya yang relatif mudah dilakukan untuk menurunkan tingkat konsumsi bahan
bakar pada kendaraan bermotor adalah dengan menjalankan kendaraan secara efisien. Pendekatan efisiensi ini
sebenarnya dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu dari sisi karakter kendaraan dan dari sisi cara berkendaraan atau
mengemudi. Salah satu masalah yang timbul untuk dapat mengemudi secara efisien adalah bahwa pengemudi sulit
untuk mengetahui kondisi operasi kendaraan yang memberikan tingkat konsumsi bahan bakar yang minimum. Oleh
karena itu perlu dikembangkan suatu metoda untuk dapat dengan mudah mengetahui kondisi operasi yang efisien
ini. Dalam makalah ini akan dikemukan hasil penelitian untuk memperoleh persamaan sederhana yang dapat
digunakan untuk memperkirakan kecepatan kendaraan yang memberikan tingkat konsumsi bahan bakar yang
minimum. Dengan hasil penelitian ini pengemudi kendaraan dapat memperkirakan dengan mudah pada kecapatan
berapa sebaiknya kendaraan dioperasikan. Penelitian dilakukan di dalam laboratorium dan di jalan bebas hambatan
dengan melibatkan 7 jenis mobil penumpang berbahan bakar bensin dengan sistem injeksi elektronik (EFI).
Pengukuran berbagai kondisi kendaraan serta konsumsi bahan bakar dilakukan dengan sistem akuisisi data
menggunakan engine scanner dengan memvariasikan kecepatan kendaraan dan posisi gigi transmisi. Selanjutnya
data hasil pengukuran diolah secara statistik dan dicari kecenderungannya, serta dibandingkan dengan bebarapa
hasil yang terdapat di dalam literature. Dari analisis data ini diperoleh 7 buah persamaan untuk tiap kendaraan, yang
merupakan fungsi dari konsumsi bahan bakar terhadap kecepatan kendaraan. Penggabungan 7 persamaan ini
menghasilkan persamaan konsumsi bahan bakar efisien yang berlaku umum, yaitu: y = -0.0013 v2 + 0.4237 v +
6.8577 dengan tingkat kesalahan ± 20%. Berdasarkan perbandingan dengan dengan hasil sebelumnya dari literature
dapat disimpulkan pula bahwa kecenderungan fungsi persamaan konsumsi bahan bakar efisien untuk kendaraan
system EFI ini masih mirip dengan fungsi persamaan konsumsi bahan bakar dengan sistem karburator. Dengan
adanya persamaan ini maka pengemudi dapat mengetahui dengan mudah pada kecepatan berapa sebaiknya
menjalankan kendaraannya. Namun demikian untuk meningkatkan ketelitian persamaan konsumsi bahan bakar ini
masih diperlukan pengujian dan pengukuran terhadap berbagai merk dan tipe mobil penumpang.
Keywords :konsumsi, bahan bakar, efisien, persamaan, mobil penumpang
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Uji Statis Engine Motor Bertenaga Udara (Pneumatic) 100 Cc 4 Langkah
[KE 87]
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E-mail : aryono_adhi@yahoo.com

2)

Abstrak
Penelitian ini merupakan bagian awal penelitian unggulan yang bertujuan akhir menghasilkan Pneumatic Hybrid
Engine Microcar dengan motor pneumatik 150 cc dan penggerak utama 250 cc. Tujuan jangka pendek penelitian
unggulan ini pada tahun pertama mengoptimasikan rancangan motor pneumatik untuk mesin kendaraan roda dua
dengan kapasitas 150 cc (tahun 1), selanjutnya menghasilkan microcar berpenggerak utama mesin 250 cc (tahun 2),
menghasilkan mesin hasil hybrid motor pneumatik untuk mesin kendaraan roda dua dengan kapasitas 150 cc dan
motor rpenggerak utama mesin 250 cc yang diimplementasikan pada microcar (tahun 3)
Penelitian dilakukan selama tiga tahun dengan dua tahapan. Menggunakan desain research and development (Gall et
al,2003). Tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis sejak tahun pertama yang menghasilkan motor
pneumatik 150 cc yang selanjutnya microcar berpenggerak utama mesin 250 cc pada tahun kedua dikopling
menghasilkan hybrid motor pneumatik untuk mesin kendaraan roda dua dengan kapasitas 150 cc dan motor
penggerak utama mesin 250 cc pada akhir tahun ketiga
Rancang bangun engine motor bertenaga udara bertekanan (pneumatic) berdasarkan konsep thermodinamika.
Penelitian awal yang telah dilakukan dengan menggunakan static engine 100 cc 4 langkah. Hasil yang didapatkan
menunjukkan engine motor bertenaga udara bertekanan dengan aplikasi tekanan balik dan pemanasan dapat run pada
tekanan input awal 70 psi hingga tekanan input akhir 35 psi selama 4 menit 45 detik. Tanpa aplikasi tekanan balik
engine motor bertenaga udara bertekanan dapat run pada tekanan input awal 70 psi hingga tekanan input akhir 35 psi
selama 4 menit 5 detik. Tanpa aplikasi tekanan balik dan menghilangkan aplikasi pemanasan udara bertekanan engine
motor bertenaga udara bertekanan dapat run pada tekanan input awal 70 psi hingga tekanan input akhir 35 psi selama
4 menit 33 detik. Hasil yang didapatkan merupakan bagian awal dari penelitian yang bertujuan menghasilkan engine
motor bertenaga udara bertekanan dengan kapasitas mesin 250 cc 4 langkah yang akan diaplikasikan pada microcar
Keywords : Pneumatic Hybrid Engine Microcar

Tingkat Produktifitas Biogas Dengan Bahan Baku Kotoran Sapi Dengan Variasi Bahan Tambah
Ragi Dan Tetes Tebu
[KE 88]
Novi Caroko
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Bantul Yogyakarta 55183
E-mail : novicaroko@gmail.com
Abstrak
Penggunaan biodigester dapat membantu pengembangan system pertanian dengan mendaurulang l i m b a h kotoran
hewan untuk memproduksi b i o g a s serta a kan diperoleh hasil lain berupa pupuk organic dengan mutu yang baik.
Walaupun demikian tingkat produktifitas biogas yang dihasilkan seringkali belum optimal, hal ini dimungkinkan
karena belum diberikan bahan tambah yang dapat memicu atau mempercepat proses pembentukan biogas dalam
biodigester. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas biogas dengan variasi bahan tambah
ragi dan tetes tebu. Alat yang digunakan adalah digester kapasitas 2 liter, dengan langkah pengujian yaitu: persiapan
bahan uji, mencampur bahan uji, menambahkan bahan tambah, memasukkan bahan uji ke dalam digester, mengatur
suhu pada biodigester, serta pengambilan data. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menganalisa grafik hasil
pengujian berdasarkan perubahan beda ketinggian permukaan manometer. Dari hasil pengujian dapat diketahui
bahwa penambahan tetes tebu akan meningkatkan proses pembentukan biogas pada tahapan hidrolisis namun
cenderung rendah pada tahapan metanogenesis, sedangkan penambahan ragi akan meningkatkan produksi biogas
pada tahapan metanogenesis.
Keywords : biodigester, tetes tebu, ragi, hidrolisis dan metanogenesis.
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Simulasi Numerik Arus Bawah Laut Di Selat Bunaken Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara
[KE 89]
Parabelem T.D. Rompas dan Jenly D.I. Manongko
Pendidikan Teknik Mesin Fatek Universitas Negeri Manado
Kampus Unima, Tondano, 95168
E-mail :Parabelem_rompas@yahoo.com
Abstrak
Simulasi numerik arus laut di selat Bunaken, Manado, Sulawesi Utara telah diselidiki. Salah satu variabel yang
sangat menentukan dalam perhitungan ketersediaan energi untuk pembangkit listrik arus laut di selat Bunakenkota
Manado propinsi Sulawesi Utara adalah distribusi kecepatan arus laut. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi
distribusi kecepatan arus laut yang ada di selat Bunaken melalui simulasi numerik. Prediksi itu digunakan sebagai
variabel dalam perancangan turbin pembangkit listrik arus laut. Metode yang digunakan adalah metode numerik
melalui analisis matematika persamaan air laut dangkal dari persamaan Navier Stokes permukaan bebas dengan
pendekatan beda hingga semi implisit 3D yang mana distribusi tekanan pada lapisan vertikal air laut diasumsi
hidrostatik. Persamaan itu diturunkan dalam bentuk penurunan elevasi permukaan di dalam persamaan momentum
yang kemudian didiskritisasikan secara implisit. Konveksi, Coriolis, dan faktor kecepatan horisontal di dalam
persamaan momentum akan didiskritisasi secara eksplisit untuk menghilangkan kondisi stabilitas yang disebabkan
oleh viskositas pusar vertikal, faktor pencampuran vertikal akan didiskritisasi secara implisit kemudian digunakan
dekomposisi proseding Reynolds menjadi persamaan-persamaan Navier-Stokes rata-rata yang direalisasikan dalam
koordinat kartesian. Sirkulasi arus di selat Bunaken disimulasi dengan ukuran-ukuran lebar, panjang, dan kedalaman
masing-masing 5000 m, 8000 m, dan 130 m dan menggunakan C-grid Arakawa. Model numerik diselesaikan secara
2D dan 3D dengan kondisi-kondisi batas pada permukaan air laut (yang tidak dilalui oleh fluida tetapi berkembang
dengan waktu), kondisi batas pada dasar laut (secara umum impermeable), kondisi batas pada dinding antara laut
dan pulau (termasuk tanggul, pantai yang akan membiarkan domain fluida berkembang lebih atau kurang bebas dan
akan menimbulkan masalah yang meliputi dan mengekspos daerah kering), dan kondisi batas pada daerah terbuka
(seperti batas di laut terbuka dan tidak sesuai dengan tiap-tiap properti fisik). Ditemukan kecepatan-kecepatan arus
laut di selat Bunakenterbagi dua yaitu arus ketika terjadi air laut surut dan air laut naik,juga besarnya arus bisa
digunakan dalam perancangan turbin untuk pembangkit listrik arus laut.
Keywords : simulasi, numerik, kecepatan arus laut, selat bunaken

Pengaruh Porositas Dan Kecepatan Putar Membran Terhadap Kinerja Rotating Filter
[KE 90]
1
Prajitno , Yogapratama1,Taufiq1
1

Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta, Indonesia
E-mail :prajitno72@yahoo.com

Abstrak
Mikrofiltrasi merupakan teknologi pengolahan air yang bekerja berdasarkan ukuran partikel. Mikrofiltrasi dapat
menyaring partikel koloid, padatan tersuspensi, makromolekul, garam, dan mikroorganisme. Kelemahan
mikrofiltrasi adalah terjadinya fouling pada permukaan filter yang dapat menurunkan nilai fluks dan efektivitas
filter. Salah satu cara untuk menghambat terjadinya fouling adalah dengan mnggunakan rotating filter. Rotating
filter bekerja berdasarkan instabilitas aliran Taylor- Couette yang dapat membersihkan partikel yang menempel
pada membran filtrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh porositas dan putaran terhadap fluks
permeat. Rotating filter berupa filter berbentuk cartridge berdiameter luar 65 mm, diameter dalam 28 mm dan
panjang 508 mm. Filter diletakkan di dalam silinder luar berdiameter dalam 90 mm, sehingga membentuk celah
annulus sebesar 12,5 mm. Ukuran pori-pori filter adalah variasi antara 0,5 µm; 1 µm; 3 µm dan 5 µm. Variasi
putaran yang digunakan adalah 0;20;39; dan 58 rpm. Umpan yang masuk ke seksi uji terdiri dari campuran serbuk
plastik dan air dengan konsentrasi 2gr/l air. Percobaan berlangsung selama 60 menit dengan tekanan 100 kPa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa fluks meningkat dengan kenaikan porositas karena tingkat resistensi membran untuk
menahan partikel semakin kecil. Semakin bertambahnya kecepatan putar membran juga meningkatkan fluks
permeat, karena foulant yang menempel dapat dibersihkan oleh aliran sekunder yang dihasilkan putaran membran.
Keywords :Mikrofiltrasi, Rotating Filter, Fluks, Fouling.
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Pengaruh Konveksi Dan Radiasi Termal Terhadap Penurunan Temperatur Billet Baja Dalam
Sistem Transportasi Billet Baja
[KE 91]
Prayudi1) Efy Yosrita2)
1) Teknik Mesin STT-PLN Jakarta,
2) Teknik Informatika STT-PLN Jakarta,
E-mail : prayudi.sttpln@yahoo.com
Abstrak
Salah satu permasalahan utama dalam proses produksi pembuatan batang kawat (wire rods) pada Wire Roads Mill
(WRM) di PT. Krakatau Stell adalah terjadi penurunan temperatur yang cukup siginifikan pada transportasi Billet
baja dari Billet Steel Plant (BSP) ke WRM. Pendinginan terjadi melalui konveksi panas dari udara, yang
dikonduksikan pada Billet baja, dan tidak adanya produksi panas pada Billet. Untuk meminimalkan kehilangan
panas Billet, salah satu opsi yang dapat dipilih membuat Hot Box Billet. Dari hasil ekperimental yang dilakukan
BTMP-BPPT, temperatur billet dapat dikondisikan memenuhi persyaratan pada proses WRM. Fokus penelitian ini
adalah membuat validasi hasil penelitian eksperimental tersebut secara numerik. Fenomena penurunan temperatur
billet disimulasikan dengan menggunakan persamaan perpindahan panas konduksi pada kondisi transien, dengan
batas konveksi dan radiasi termal, dengan koefisien perpindahan panas konduksi sebagai fungsi dari waktu. Dari
hasil penelitian secara numerik ini diharapkan diperoleh parameter-parameter yang dapat digunakan sebagai alat
untuk melakukan verifikasi dan validasi dari hasil ekperimental rancangan desain Hot Box Simulasi numerik
digunakan program MATLAB.
Keywords : : Billet baja, perpindahan panas konveksi, konduksi dan radiasi termal

Pengaruh Peletakan Static Radial Fin Mixer TerhadapUnjuk Kerja Heat Exchanger Tipe Counter
Flow
[KE 92]
Purnami
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang.
Jl. MT Haryono no 167, Malang 65 145
E-mail : purnami.ftub@ub.ac.id
Abstrak
Heat exchanger adalahpenukar kalor antara dua fluida yang mempunyai perbedaan temperatur dengan cara menjaga
agar kedua fluida tersebut tidak saling bercampur. Sampai saat ini telah dikembangkan berbagai jenis heat
exchanger. Berbagai penelitian dan rekayasapun telah dilakukan untuk meningkatkan unjuk kerja heat exchanger.
Salah satu cara untuk meningkatkan unjuk kerja haet axchanger adalah dengan pemasangan turbulator pada heat
exchanger. Tujuan pemasangan turbulator untuk menimbulkan perbedaan kecepatan antar lapisan fluida sehingga
menimbulkan efek turbulensi. Dengan adanya efek turbulensi diharapkan laju perpindahan panas akan semakin
meningkat. Salah satu jenis turbulator yang biasa digunakan adalah static radial fin mixer. Seberapa besar efek
turbulensi yang dihasilkan oleh pemasangan static radial fin mixer, dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk posisi
pemasangan static radial fin mixeryang diukur dari sisi masuk air. Dampak lain dari pemasangan static radial fin
mixeradalah terjadinya peningkatan pressure drop dan ini dianggap sebagai hal yang kurang menguntungkan dari
pemasangan static radial fin mixer. Berangkat dari realitas seperti itulah perlu diadakan penelitian untuk mengetahui
pada posisi mana pemasangan static radial fin mixeryangbisa menghasilkan laju aliran kalor terbesar dengan
pressure drop seminimal mungkin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jarak peletakan static
radial fin mixer terhadap unjuk kerja heat exchanger. Unjuk kerja yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi laju
aliran kalor dan pressure drop. Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) variasi jarak peletakan static radial fin mixer
yaitu 250 mm, 500 mm, dan 750 mm, dengan laju fluida (air) panas divariasikan mulai dari 400 liter/jam sampai
900 liter/jam.Hasil pengujian menunjukkan, pemasangan static radial fin mixer pada semua variasi jarak
menyebabkan peningkatan laju aliran kalor dan pressure drop dibanding tanpa pemasangan static radial fin mixer.
Laju aliran kalor yang tertinggi didapatkan pada jarak peletakan static radial fin mixer 250 mm yaitu sebesar 5,48
kW, denganpressure drop terkecilsebesar626,97 N/m2.
Keywords :: Static radial fin mixer, heat exchanger, laju perpindahan kalor, pressure drop
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Simulasi Numerik Perilaku Aliran Dan Pemisahan Termal Di Dalam Tabung Vorteks
[KE 93]
Radi Suradi K dan Sugianto
Politeknik Negeri Bandung
Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga, PO BOX 1234 Bandung
E-mail : radisuradik@gmail.com
Abstrak
Vortex tube yang dikenal dengan nama Ranque Hilsch Vortex Tube (RHVT) adalah sebuah alat sederhana tanpa ada
komponen yang bergerak didalamnya yang memisahkan udara masuk yang bertekanan menjadi dua aliran terpisah
yaitu udara panas dan udara dingin secara bersamaan pada masing–masing keluarannya. Proses pemisahan dua
aliran dimana yang satu menjadi aliran dingin dan yang satu menjadi aliran panas bisa ditinjau sebagai proses
pemisahan energy. Teori mengenai proses pemisahan energi umumya didapat dari hasil experimental dan sebagian
dari simulasi numerik.Paper ini membahas mengenai phenomena aliran swirl pemisahan aliran dingin dan panas di
dalam RHVT jenis counter flow pada tekanan udara masuk ke nozzle sebesar 2 atm dengan jumlah nozzle 4 buah
pada kondisi fraksi dingin yang bervariasi 24%, 35% dan 42%. Kajian dilakukan secara numerik menggunakan
perangkat lunak komputasi dinamika fluida Fluent. kajian numerik ini menggunakan model aliran viscous Kappa
Epsilon (k-e) dengan domain komputasi 3D.Hasil simulasi numerik properties fluida ditampilkan dalam bentuk
visualisasi aliran swirl colour by temperatur yang terjadi didalam RHVT. Pada fraksi dingin 24% temperature
minimum 12.6oC dan maksimum 36.2oC, pada fraksi dingin 35% temperature minimum 11.4oC dan maksimum
36.3oC dan pada fraksi dingin 42% temperature minimum 11.6oC dan maksimum 37.2oCKinerja RHVT ditunjukan
oleh kurva selisih temperatur udara masuk dengan temperatur udara keluar dingin ΔTc terhadap fraksi massa udara
dingin terhadap massa udara masuk dua nozzle.
Keywords : simulasi numerik, vorteks aliran, tabung vorteks, Ranque Hilsch Vortex Tube, kappa-epsilon, fluent

Penggunaan Pipa Kalor MatriksSebagai Pendingin Sel Surya
[KE 94]
Rahmat Subarkah1, Tatun Hayatun Nufus1Rahmat A Setiawan1, Achmad Subakri1, Wisnu Tri Nur
Kahfi1,Try Laksono Prasetyo1
1

Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia.
E-mail : rahmat.subarkah@mesin.pnj.ac.id

Abstrak
Peningkatan suhu permukaan sel surya dapat menurunkan efisiensi sel surya. Penelitian ini bertujuan untuk
menurunkan suhu sel surya menggunakan pipa kalor matriks sebagai penghantar panas. Pipa kalor yang digunakan
dibuat berkonfigurasi matriks sehingga saluran penguapan dan kondensasi terpisah. Pemisahan saluran penguapan
dan kondensasi akan mempercepat laju perpindahan panas yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sel surya.
Penelitian ini dimulai dengan membuat pipa kalor matrik. Pipa tembaga berdiameter ¼ inchi (6,3 mm) ditekan
hingga mencapai ketebalan 4,2 mm. Pipa kalor menggunakan wire screen mesh 10 dan air sebagai fluida kerja
sebanyak  20 dari volume pipa. Dua puluh lima pipa kalor dirangkai berkonfigurasi matriks. Setelah itu pipa
divakum hingga tekanan 0,0799 bar. Pipa kalor pipih diletakkan dibawah permukaan sel surya. Pipa kalor tersebut
dihubungkan dengan penukar panas yang dialiri air sehingga panas yang dibawa pipa kalor akan berpindah ke air.
Perubahan fasa cair-gas pada fluida kerja di dalam pipa kalor terjadi pada suhu saturasi 42 ºC. Pipa kalor pipih ini
terbukti berhasil menurunkan suhu permukaan sel surya sebesar 8ºC dan meningkatkan efisiensi sel surya sebesar
1,6%. Selain itu, peralatan ini juga menghasilkan air panas yang merupakan keuntungan thermal
Keywords : :pipa kalor matriks, sel surya, keuntungan thermal
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Studi Pengaruh Luasan Total Lubang Katup
[KE 95]
RB. Dwiseno Wihadi
Teknik Mesin, FST - Universitas Sanata Dharma
Kampus III, Paingan, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta, 55282
E-mail : kangwihadi@gmail.com
Abstrak
Siklus kerja pompa hidram dapat dipisahkan menjadi 4 tahapan. Fenomena yang terjadi pada tahap ketiga adalah
terdorongnya air masuk kedalam tabung udara melalui lubang-lubang katup hantar akibat tekanan yang dihasilkan
pada siklus tahap kedua. Dijumpai pada beberapa produk pompa hidram memiliki katup hantar dengan berbagai
ukuran diameter lubang yang disusun secara acak. Pada penelitian ini diamati pengaruh beda luas total lubang pada
katup hantar terhadap unjuk kerja pompa hidram.Dipergunakan peralatan utama berupa pompa hidram yang terbuat
dari bahan PVC, badan pompa berdiameter 2 inchi, dan empat buah katup hantar yang terbuat dari bahan aluminium.
Luas total lubang masing-masing katup hantar adalah 1993,3 mm2, 2511,1 mm2, 1533,9 mm2, dan 1017,9 mm2.
Pada katup buang dipergunakan tiga buah beban dengan berat 120 mg, 275 mg, dan 465 mg. Tinggi air masukan
pompa (Hin) yang dipergunakan ada lima nilai ketinggian, yaitu 1m; 1,5m; 2m; 2,5m; dan 3m. Untuk tinggi air
keluaran pompa (Hout) dibuat tetap pada ketinggian 5 meter.Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas total lubang
katup hantar mempengaruhi nilai efisiensi pompa hidram, semakin kecil nilai luas total lubang semakin kecil nilai
efisiensi pemompaan. Disamping itu, dapat disimpulkan bahwa luasan lubang juga mempengaruhi frekuensi
ketukan katup buang ataupun siklus pempompaan. Pada grafik jumlah ketukan tampak bahwa semakin besar nilai
luasan lubang akan memperkecil jumlah ketukan katup buang. Berkurangnya jumlah ketukan dimungkinkan dapat
memperpanjang umur pakai pompa.
Keywords :hidram, katup hantar, efisiensi, ketukan, umur

Kerugian Tekanan Dan Model Matematika Aliran Lumpur Dalam Pipa Bulat
[KE 96]
Ridwan
Program Studi Teknik Mesin FTI Universitas Gunadarma
Jalan Margonda Raya 100 Depok Jawa Barat 16424
E-mail: ridwan@staff.gunadarma.ac.id
Abstrak
Kerugian tekanan (pressure drop) saat fluida dialirkan sangat penting untuk diketahui karena mempengaruhi
kondisi/efisiensi sistem secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik dan kerugian
tekanan yang terjadi saat lumpur dialirkan pada pipa bulat. Pada penelitian ini fluida kerja yang dialirkan/digunakan
adalah lumpur (mud) dengan variasi konsentrasi kepadatan/weight concentration (Cw) masing-masing: Cw = 40%,
Cw = 30 % dan Cw = 20 %, serta air Cw = 0 % sebagai pembanding. Fluida kerja lumpur dengan konsentrasi
kepadatan Cw = 40 % hal ini berarti bahwa kekentalan fluida kerja yang diuji adalah mengandung padatan (solid)
40 % dan air 60 %). Saluran (test section) berupa pipa bulat (circular pipe) dari bahan Polyvinil chloride (PVC)
dengan variasi diameter masing-masing 0,5 inci (12,7 mm), 1,0 inci (25,4 mm) dan 1,5 inci (38,1 mm) sepanjang 2
m (2000 mm). Pada Penelitian ini lumpur dialirkan dengan menggunakan pompa lumpur (slurry pump), pengukuran
tekanan dengan menggunakan bottle manometer, serta alat bantu pengukuran diantaranya stop watch, timbangan
digital, gelas ukur dll. Dari hasil penelitian dan pengolahan data diketahui bahwa kerugian tekanan yang terjadi
aliran lumpur pada pipa bulat dipengaruhi oleh konsentrasi kepadatan (Cw) lumpur dan perubahan diameter saluran
dan kecepatan aliran. Semakin besar diameter pipa uji terlihat kecendrungan penurunan tekanan pada Cw dan
kecepatan yang sama. Pada saat kondisi kecepatan aliran rendah (bilangan Reynolds rendah) perbedaan kerugian
tekanan antara aliran lumpur dan air terlihat lebih tinggi (signifikan), seiring dengan bertambahnya kecepatan maka
kerugian tekanan antara aliran air dan lumpur semakin berkurang. Hal ini dapat terjadi karena lumpur memiliki sifat
plastik semu (pseudoplastis) dimana viskositas/ kekentalannya dipengaruhi oleh kecepatan aliran. Kerugian tekanan
lumpur pada pipa bulat untuk semua variasi Cw berada diatas kerugian tekanan aliran air. Model matematika nilai
koefisien gesek merupakan fungsi konsentrasi kepadatan (Cw) dan kecepatan aliran (bilangan Reynolds). Model
Matematika aliran lumpur pada pipa bulat memiliki kecendrungan/ trend dan bersesuaian dengan model/persamaan
Blasius.
Keywords : Aliran, Cw, kerugian tekanan, lumpur, pipa
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PyrolysisWasteSystemStudies of CoconutTreesProduceLiquid SmokeAsPreservatives
[KE 97]
Ridway Balaka, Baso Mursidi, Welly Liku Padang
Dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Halu Oleo
E-mail: bridway@yahoo.com.au
Abstrak
The research is proposed to produce gas liquid product from waste of coconut tree by pyrolysis system that can be
used for preservative in industry. Pyrolysis system is a case of thermolysis, dry destillation,that is most commonly
used for organic materials. The method used is that one unit pyrolysis system is set from reactor to condensor which
starts at 400-500°C of temperature.Organic substances of coconut waste devided into 3 parts namely;coconut shell,
coco, and powder rods.Each of parts is 1 kg of weight, burning duration of 165 min,and the same fire on the
reactor.The study resulted a gas liquid product from each substance that is 353 gram from coconut shell, is 270 gram
from coco,and is 147 gram from powder rods. The process of pyrolisis leaves a solid residue mostly carbonization
with different of weight.The gas liquid product found level of grade 3 which has dark brown color, strong acid that
is used for antiseptic in textil and leather industry.
Keywords : pyrolisis,organic substances, gas liquid product,preservative

Pengaruh Variasi Putaran Mesin, Komposisi Campuran Bioetanol Dan Vacuum Tube Terhadap
Komsumsi Bahan Bakar Dan Komposisi Gas Buang Pada Motor Bakar Bensin Empat Langkah
Satu Selinder
[KE 98]
Romy, Awaludin Martin, Agus Setiawan
Laboratorium Konversi Energi Teknik Mesin,Universitas Riau
Kampus Binawidya Km. 12.5 Simpang Baru, Pekanbaru,28293
E-mail : agussetiawan9922@yahoo.co.id
Abstrak
Pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui (renewable) merupakan salah satu
langkah yang dapat dilakukan dalam menjaga ketersedian energi. Namun dikarenakan nilai oktan yang berbeda
dengan bensin, diperlukan penelitian-penelitian untuk memodifikasi engine standar yang ada saat ini agar dapat
menggunakan bahan bakar bioetanol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi putaran
mesin, variasi komposisi campuran bahan bakar bensin dengan etanol dan variasi tipe vacuum tube terhadap
komsumsi bahan bakar serta komposisi gas buang.Metode penelitian yangdipergunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian secaraeksperimental. Hal ini dilakukan untukmengetahuipengaruh variasi putaran mesin ( 2500,
3000, 3500,4000, 4500, 5000) Rpm, variasi komposisi campuran bensin dengan etanol ( E0, E10, E20, E30, E40 )
danvariasi vacuum tube ( Posh, 4Y2, 5T4A ) terhadap komsumsi bahan bakar serta komposisi gas buang( CO, O2,
CO2 ) motor bakar bensin empat langkah satu selinder dengan posisi pemasanganvacuum tubedi intake manifold
pada sudut 45°. Hypotesanya yaitu komposisi gas buang akan lebih rendah dan komsumsi bahan bakar akan lebih
irit dibandingkan dengan keadaan standar.
Keywords :Vacuum Tube, Bioetanol, Motor Bakar Bensin, Komposisi Gas Buang, Komsumsi Bahan Bakar
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Perancangan Turbin Angin Darrieus Tipe H Berkapasitas 1.035 Watt Yang Akan Diaplikasikan Di
Ruangdekanat Fakultas Teknik Universitas Riau
[KE 99]
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Abstrak
Zaman sekarang ini kita tahu bahwa energi fosil semakin berkurang cadangannya dan akan habis. Oleh sebab itu,
energi baru dan terbarukan telah mulai diterapkan untuk penganti energi fosil. Energi terbarukan mulai
dikembangkan agar dapat menghasilkan energi yang dapat digunakan secara berlanjut serta ramah lingkungan
sehingga demi berlangsungnya pembangunan dan kehidupan manusia. Energi angin mempunyai potensi yang cukup
besar untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang 2/3 wilayahnya
adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.791 km, berpotensi untuk pengembangan
pembangkit listrik tenaga angin. Bahkan untuk daerah yang angin tidak terlalu besar masih dapat digunakan turbin
angin. Salah satu turbin angin untuk daerah yang mempunyai potensi angin tidak terlalu besar adalah dengan
menggunakan turbin angin tipe Darrieus, turbin angin tipe Darrieus ini merupakan jenis turbin angin vertical
(VAWT). Salah satu potensi energi listrik yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau khususnya di Gedung C
Fakultas Teknik Universitas Riau adalah energi angin. Pemanfaatan energi angin ini masih sangat sedikit
pengaplikasiannya sebagai sumber listrik, dimana kita tahu bahwa sumber angin merupakan energi yang
gratis.Untuk itu telah dilakukan pengukuran kecepatan angin sesaatdi Lantai 4 Gedung C Fakultas Teknik
Universitas Riau dengan menggunakan Anemometer selama 10 hari selama 11 jam per hari (dari pukul 08.00 –
19.00 WIB) dengan rentang waktu pengambilan data 20 menit. Pengukuran yang dilakukan menghasilkan data
kecepatan rata-rata angin sebesar 2,69 m/spadaketinggian 15 m. Penelitian ini dilakukan untuk merancang
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik cadangan pada salah satu
ruangan di Gedung C Fakultas Teknik Universitas Riau.Jenis dari turbin angin hasil perancangan adalah Turbin
Angin Darrieus Tipe H yangmempunyaispesifikasi jumlah blade 3 buah, panjang blade 6m danradius ke poros
utama 3m yang menghasilkan daya sebesar 1.035 Watt.
Keywords :: Energi Terbarukan, Turbin Angin Darrieus, PLTB, VAWT
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Analisis Komputasi Pengaruh Kontrol Aktif Suction Pada Hambatan
AerodinamikaModel Kendaraan
[KE 100]
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Abstrak
Ketika kendaraan melaju pada suatu kecepatan, viskositas fluida menyebabkan udara cenderung menempel pada
permukaan kendaraan dan membentuk lapisan batas (boundary layer). Aliran udara di sekitar kendaraan
menyebabkan tekanan ke dalam lapisan batas. Ketika aliran udara mencapai bagian belakang kendaraan, aliran
mengalami separasi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya daerah turbulen yang besar dengan tekanan yang rendah
di bagian belakang kendaraan yang disebut dengan olakan (wake). Olakan tersebut menyebabkan terjadinya gaya
hambat tekanan (pressure drag)yang dapat mengganggu performa kendaraan saat melaju. Karena itu, banyak kajian
yang menunjukkan bahwa strategi kontrol aktif aliran memberikan suatu alternatif yang prospeknya sangat baik
untuk mengurangi hambatan aerodinamika pada kendaraan. Kontrol aktif aliran memerlukan sumber energi luar
untuk mengontrol aliran di sekitar kendaraan tanpa perlu mengganggu bentuknya. Salah satu konsep pemberian
energi ini dapat dilakukan dengan mekanisme suction (hisapan).Aliran sekitar kendaraan merupakan aliran yang
kompleks karena interaksi yang nonlinear antara aliran udara dengan bagian dan permukaan kendaraan. Penggunaan
model geometris yang dapat menggambarkan fenomena fisik pada kendaraan yang sesungguhnya adalah cara yang
efisien dalam mengembangkan kontrol aktif aliran sebagai solusi pengurangan hambatan aerodinamika pada
kendaraan. Pada penelitian ini, digunakan model reversed Ahmed body (body Ahmed terbalik) dengan kemiringan
pada bagian depan adalah () 25o. Model reversed Ahmed body merupakan model kendaraan yang disederhanakan
dan dianggap dapat menggambarkan keadaan aliran pada model real. Model reversed Ahmed body dilengkapi
dengan kontrol aktif aliran berupa suction yang diletakkan pada bagian belakang model uji. Penelitian dilakukan
dengan pendekatan komputasi menggunakan Software CFD Fluent 6.3. Model turbulensi yang digunakan adalah kepsilon standar. Sementara, kecepatan upstream dan kecepatan suction yang digunakan adalah masing-masing 16.7
m/s dan 0.5 m/s. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan penempatan suction pada bagian belakang dari
model uji memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan distribusi tekanan sebesar 13.72%. Selain
itu, juga diperoleh pengurangan hambatan aerodnamika pada model kendaraan sebesar 14.11%.
Keywords :CFD, distribusi tekanan, hambatan aerodinamika , model kendaraan, suction
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Measurement of Velocity Field And Turbulent Parameters in A Downward Conical Channel
Pengukuran Medan Kecepatan Dan Parameter Turbulensi Pada Saluran Konis Aliran Ke Bawah
[KE 101]
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Abstrak
In order to get the deep understanding about the flow structure of the continuous phase in a gas-liquid two phase
flow system, an appropriate flow measurement technique has to be performed. In addition, the time and spatial
resolution of the technique have to cover the various cases of gas-liquid two phase flow phenomena. However, in
case of turbulent flow, the measurement should be able to deliver the detail information about the turbulent
parameters as well as its velocity profile. To investigate such case, an experimental investigation to obtain the flow
structure in a downward turbulent flow has been carried out in a 288 cm length of conical channel with inlet and
outlet diameter of 27.2 mm and 53 mm, respectively. These parameters were measured by using Particle Image
Velocimetry (PIV) with microbubbles as the seeding particles. The seeding particles were mixed with the main flow
at 50 cm away from the test section and went through the test section homogeneously. The illumination source was
a double pulse Nd:YAG laser with wavelength of 532 nm and allow to deliver 200 mJ energy per beam. The high
speed camera was also installed synchronously with the laser system in order to record the successive images from
both first and second exposure of the laser. Furthermore, the successive images were evaluated by using cross
correlation method to extract the velocity data and its fluctuation component.As the result, the velocity field along
axial direction is presented and shows a high decreases. Toward the channel’s wall, the velocity is also observed
and shows a decreasing trend. The normalized turbulent kinetic energy as well as the turbulent intensity in both x
and y direction are also presented. In general, the turbulent intensity increases slightly toward the pipe wall and as
it close to the wall, this value increases dramatically. Further, the single bubble with known size was introduced to
the test section as an example case to know the effect of the obtained flow field. As the result, it was found that the
obtained flow field has a significant effect to its trajectory.
Keywords : Particle Image Velocimetry (PIV), Turbulent Flow, Turbulent Intensity, Velocity Measurement, Bubble Trajectory.

Pengaruh PemakaianHydrocarbon Crack System Terhadap Penghematan Bahan Bakar Pada
Mobil Kijang Type Kf 60
[KE 102]
Samsudi Raharjo
FTM Universitras Muhammadiyah semarang
Abstrak
Strategi untuk menyiasati kendaraan dengan bahan bakar yang irit merupakan salah satu faktor utama bagi
konsumen untuk menentukan pilihan membeli mobil atau kendaraan, dewasa ini disebabkan oleh kebijakan
pemerintah menaikan harga bahan bakar yang semakin mahal. Harga sekarang untuk minyak mentah Light Sweet
menyentuh harga setinggi US$ 122,17 per barrel dengan harga eceran per liter untuk bahan premium Rp 6.500 per
liter, pertamax Rp 9.050 per liter dan pertamax plus Rp 9.450 per liter. Maka perlu Strategi/ inovasi pembuatan alat
untuk penghematan bahan bakar dengan tujuan; penghematan pemakaian bahan bakar, menaikan kinerja mesin,
mengurangi emisi gas buang dan mengurangi resiko kerusakan.Tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat
alat penghemat BBM memakai metodehydrocarbon crack system (HCS) menggunakan pipa katalis untuk
menghemat bahan bakar dan emisi gas buang. Metode penelitian menggunakan variabel bebas dengan mengatur
putaran mesin pada posisi AFR yang maximal, panjang pipa katalis dan volume pertamax untuk mengetahui
pengaruh penghematan BBM, temperatur mesin, kebisingan, danemisi gas buang. Selain itu menganalisa kinerja
dan efesiensi mobil Kijang Super 1800 cc sebelum dipasang dan sesudahdipasang Hidrocarbon Crack system
( HCS ). HCS sangat efektif dipakai untuk power supelmen kendaraan bermotor sebagai penghemat bahan bakar
yang mampu menghemat minimal 30% sampai 50% bahan bakar. Sebelum memakai pipa katalis waktu performa
mesin 3: 25 menit, temperatur mesin 67oC, kebisingan 81 db dan emisi gas buang masih diatas nilai batas yang
diizinkan, setelah menggunakan pipa katalis menjadi waktu performa mesin 5:30, temperatur naik 73oC, kebisingan
dan emisi gas buang sesuai standar nilai emisi gas buang yang diizinkan. Metode HCS mampu menghemat BBM
40 % dan menurunkan kadar emisi gas buang dengan peningkatan panjang pipa katalis dan volume pertamax.
Keywords :: pipa katalis, hydrocarbon crack system,daya mesin, efisiensi bahan bakar, dan gas buang.
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Pengaruh Variasi Diameter Dan Tinggi Tabung Udara
Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hidram
[KE 103]
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Abstrak
Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Dalam proses penyediaan air, biasanya membutuhkan sebuah
peralatan seperti pompa. Pompa membutuhkan energi listrik untuk mengoperasikannya dan energi listrik ini
terkadang menjadi sebuah kendala terutama di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik dari Perusahaan Listrik
Negara. Pompa hidram adalah solusi dari permasalahan ini karena tidak menggunakan energi listrik dan dapat
beroperasi secara kontiniu serta mudah dalam pembuatan. Tabung udara pompa hidram merupakan salah satu
komponen yang penting pada pompa hidram. Diameter dan tinggi tabung udara perlu diteliti pengaruhnya terhadap
unjuk kerja pompa hidram. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi diameter dan tinggi tabung
udara terhadap unjuk kerja pompa hidram. Selain itu untuk mengetahui ukuran diameter dan tinggi tabung udara
yang memiliki unjuk kerja pompa hidram terbaik Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan mengalirkan air
dari reservoar sebagai sumber air dengan kapasitas 500 liter dan ketinggian 3,5 m. Air dari reservoar tersebut
dialirkan melalui pipa penggerak menuju pompa hidram. Pengujian dilakukan pada diameter tabung udara 1 inci,
2 inci, 3 inci, 4 inci dan pada tinggi tabung udara 50 cm, 75 cm dan 100 cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
diameter dan tinggi tabung udara memiliki pengaruh terhadap unjuk kerja pompa hidram. Semakin besar diameter
tabung udara maka debit katup limbah dan jumlah ketukan katup limbah semakin kecil. Sedangkan debit hasil
pemompaan, kecepatan aliran pipa penghantar dan efisiennya semakin besar. Untuk tinggi tabung udara diketahui
bahwa semakin tinggi tabung udara maka debit katup limbah dan jumlah ketukan katup limbah semakin kecil.
Sedangkan debit hasil pemompaan, kecepatan aliran pada pipa penghantar dan efisiensinya semakin meningkat.
Ukuran tabung udara pompa hidram yang memiliki unjuk kerja terbaik adalah tabung udara dengan diameter 4 inci
dan tinggi 100 cm. Pada ukuran tabung tersebut memiliki debit katup limbah dan jumlah ketukan katup limbah
terendah. Sedangkan debit hasil pemompaan, kecepatan aliran dan efisiensi tertinggi.
Keywords : : diameter tabung udara, tinggi tabung udara, unjuk kerja, Pompa hidram.

Analisa Neraca Air Permukaan Dan Kualitas Air Berdasarkan Debit Sungai
Di Das Kali Cipinang Provinsi Dki Jakarta
[KE 104]
Sorimuda Harahap, Eddy Djatmiko
Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
E-mail: drahmalina@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan mulai terjadinya keritisan air pada Kali Cipinang yang
diharapkan memiliki ketersediaan air yang digunakan kebutuhan air dan kualitas air untuk domestik, perkotaan,
industri, irigasi dan pengelontoran. Berkurangnya ketersediaan air permukaan pada Kali Cipinang dari kebutuhan
debit andalan dan kualitas air yang digunakan dalam perhitungan ini selanjutnya digunakan untuk memprediksi
kebutuhan air di masa yang akan datang. Perhitungan dilakukan berdasarkan neraca air dengan menggunakan
metode hidrograf dan serta Chemical Oxygen Demanddan (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD). Pada
DAS Cipinang didapatkan hidrograf dilakukan dengan periode ulang (Tr) 10,25,50,100 tahun sebagai berikut turut
sebesar 82,46 m2 / dt 93.45 m3 / dt 106 m3 / dt 115.60 m3 / dt 124.33 m3 / dt. Hasil penelitian juga menunjukkan
terdapat peningkatan debit pada DAS kali Cipinang pada pemakai berdasarkan hitungan hidrograf dan COD dan
BOD yang tersuspensi zat padat, sulfat dan fosfat yang sangat dipengaruhi oleh debit berasal dari hulu sungai
Cipinang yang didominasi oleh industri.
Keywords : : Debit, COD dan BOD.
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Profil Temperatur Terhadap Posisi Circumferential Pipa Pada Proses Kondensasi Uap Di Dalam
Pipa Horisontal
[KE 105]
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Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan secara kuantitatif terjadinya pola aliran slugyang
didefinisikansebagai inisiasi waterhammer. Analisa dilakukan berdasarkan data profil temperatur pada
circumferential pipa. Data tersebut diperoleh melalui eksperimen kondensasi uap di dalam pipa horisontal dengan
pendinginan dari luar pipa, di mana uap mengalir pada pipa kondensor (pipa bagian dalam dari pipa annulus)
kemudian didinginkan dengan air pendingin yang mengalir pada pipa annulus bagian luar. Dipilihnya cara ini agar
penelitian ini semakin mendekati pada kasus nyata yang dapat terjadi di hotleg pipe dari sebuah Pressurized Water
Reactor(PWR), dan mengingat kondensasi merupakan proses fisis yang begitu lengkap yang melibatkan fenomena
perpindahan kalor dan perpindahan massa secara simultan sehingga banyak faktor mempengaruhinya, misalnya
sifat fisis dan kimia uap, sifat embun, dan geometri alat. Untuk memudahkan permasalahan secara teknis maka
pendinginan dilakukan dari luar pipa kondensorAlat pengambilan data terdiri atas pipa anulus bagian dalam dengan
bahan tembaga (din = 17.2 mm, do = 19 mm) dengan panjang 1,8 m, sedangkan pipa anulus bagian luar adalah
Galvanized Iron Pipe (din = 108.3 mm, do = 114.3 mm)dengan panjang 1,6 m. Termokopel tipe 36 TT OMEGA
dengan materialchromel (+) and alumel(-)digunakan untuk mendeteksi penyebaran temperatur yang terjadi di
sepanjang pipa (L=1,6 m). Peralatan akuisisi data seri RX 40(OMRON, 20 Channels) digunakan untuk merekam
data temperatur dengan sampling rate5Hz.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa temperatur tertinggi berada pada
posisi 0° (atas), kemudian disusul posisi 90° (samping) dan 180° (bawah), hal ini menunjukkan bahwa uap lebih
banyak bersentuhan dengan dinding pipa bagian atas yang kemudian terkondensasi dan jatuh atau mengalir melalui
dinding bagian samping sebelum akhirnya jatuh ke bagian bawah. Dengan demikian temperatur terendah berada
pada bagian bawah yang sekaligus menunjukkan terjadinya penumpukan kondensat, sehingga tebal atau tipisnya
lapisan kondensat ditunjukkan oleh tinggi rendahnya temperatur kondensat bagian bawah. Tebal atau tipisnya
kondensat inilah yang berpengaruh terjadinya pola aliran slug yang mampu menginisiasi terjadinya water hammer
Keywords :profil temperatur, slug, waterhammer, kondensasi uap, circumferential

Pengaruh Viskositas Larutan Gelatin Terhadap Kemampuan Alir Pada Head Printer
[KE 106]
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Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui viskositas larutan gelatin yang dapat digunakan sebagai tinta printer.Gelatin
menjadi subyek penelitian telah banyak dilakukan, baik dalam struktur gelatin yang berhubungan dengan kolagen
atau perilaku gelatin dalam aplikasi tertentu. Material yang digunakan gelatin (e-merck) dengan pelarut aquades.
Gelatin dan aquades dicampur dan diaduk menggunakan magnitik sterer. Pengadukan dilakukan selama 3 jam
dengan suhu 500C dan kecepatan 500 rpm. Perbandingan gelatin/aquades (g/vol) 0,8/100 (g/ml), 1/100 (g/ml), 1,2/
100 (g/ml). Viskositas larutan gelatin diukur menggunakan viskometer ostwald. Larutan gelatin dimasukan kedalam
catridge dengan cara disuntik. Printer yang digunakan Canon inkjet photo printer pixma iP 2770. Kertas yang
digunakan ukuran A4 berat 70 g. Hasil pencetakan yang terbaik dengan menggunakan gelatin dan aquades
perbadingan 1/100 g/ml. Larutan gelatin dapat diaplikasikan sebagai biomaterial.
Keywords :: Viskositas, Mampu Alir, Biomaterial.

79

Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII (SNTTM XII)
Bandar Lampung, 22-23 Oktober 2013

Studi Eksperimen Aliran Turbulen Didalam Difuser Simetris 3d Berdinding Datar Dengan
Penambahan Splitter
[KE 107]
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Abstrak
Difuser merupakan salah satu komponen saluran fluida yang digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida.
Peningkatan tekanan fluida ini sering dinyatakan dengan sebuah bilangan tanpa dimensi yang disebut sebagai
pressure recovery coefficient (Cpr) dari sebuah difuser. Aliran didalam difuser pada umumnya mengalami separasi
yang berakibat adanya penurunan nilai Cpr. Dengan penambahan splitter yang sesuai didalam sebuah difuser, nilai
Cpr bisa ditingkatkan. Studi kali ini ditujukan untuk mengevaluasi karakteristik aliran fluida didalam sebuah difuser
berdinding datar dengan penambahan splitter. Studi dilakukan secara eksperimen menggunakan sebuah terowongan
angin berkecepatan rendah. Model uji didalam studi ini berupa difuser berdinding datar dengan sudut bukaan (2 )
= 20°, tinggi inlet (W1) = 50 mm, lebar span (b) = 100 mm, panjang aksial diffuser (L) = 500 mm, dan area ratio
(A2/A1) = 4,52. Bilangan Reynolds yang digunakan berdasarkan tinggi inlet difuser (ReW1) adalah 5,6 x 104 dan 8,7
x 104. Dalam studi ini, digunakan tiga jenis model uji: (i) difuser tanpa splitter, (ii) difuser dengan satu splitter, dan
(iii) difuser dengan dua splitter. Pengukuran tekanan dilakukan menggunakan Pitot tube dan lubang tekanan
(pressure tap) pada dinding. Hasil studi ini menunjukkan adanya peningkatan pressure recovery coefficient (Cpr)
sebesar kurang lebih 11% untuk difuser dengan satu splitter dan 33% untuk difuser dengan dua splitter pada ReW1
= 5,6 x 104. Sementara itu, terjadi peningkatan Cpr kurang lebih sebesar 1,3% untuk difuser dengan satu splitter
dan sekitar 5% untuk difuser dengan dua splitter untuk ReW1 = 8,7 x 104. Profil kecepatan dan koefisien tegangan
geser pada dinding (Cf) juga dipresentasikan didalam paper ini. Koefisien tegangan geser pada dinding (Cf) secara
keseluruhan menunjukkan bahwaCf pada ReW1 = 5,6 x 104 lebih besar dibanding pada ReW1 = 8,7 x 104. Sementara
itu, profil kecepatan baik pada ReW1 = 5,6 x 104 maupun ReW1 = 8,7 x 104 menunjukkan adanya kenaikan kecepatan
pada daerah dekat dinding bawah pada sisi keluaran difuser.
Keywords :Difuser dinding datar, pressure recovery coefficient (Cpr), splitter, koefisien tegangan geser pada dinding (Cf).

Rapid Transient Boiling Phenomena In Fc-72
[KE 108]
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2
Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University, Kobe, Japan
E-mail: sutopopf@its.ac.id

Abstrak
A modern high-power semiconductors cause not only a doubly cooling capacity requirements but also possibility
of transient thermal behavior may lead to a damaging burns-out temperature. In the application of immersed liquid
cooling technique for electronic semi-conductor package, the fundamental data giving correct understanding of
transient heat transfer phenomena are needed. The current work consists of the investigations on the pool boiling
phenomena and critical heat flux (CHF) of dielectric liquid FC-72 due to exponentially rapid transient heating.
Investigations were made on a 1.0 mm diameter horizontal gold wire as the heater under a wide range of pressures
at saturated condition. It was observed that a direct transition boiling heat transfer to film boiling predominantly
occurs from heat conduction process in the non-boiling regime by rapid heating and then followed by incipient
boiling and CHF simultaneously. Direct transition phenomena were also confirmed to exist due to the explosivelike heterogeneous spontaneous nucleation (HSN) in originally flooded cavities on surface. The CHF and its related
photographic study of the boiling phenomena are described and presented. The predictions of direct transition
phenomena were also derived from typical incipient boiling superheat and CHF.
Keywords :FC-72, transient, liquid cooling, pool boiling, critical heat flux
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Effects of Working Fluids On The Performance Of Stirling Engine
[KE 109]
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Jl. Ir. Sutami 36 A, Surakarta, Indonesia 57126
E-mail :suyitno@uns.ac.id

Abstrak
The purpose of this study is to investigate the effect of the type of the working fluids on the performance of the
Stirling engine. The gamma-type Stirling engine constructed from a displacer piston and a power piston. Various
working fluids for the Stirling engine used in this study were the air, the air added with ethanol, the air added with
nano-particles, and the air added with ethanol and ZnO nano-particles. ZnO nanoparticles were produced by the
method of flame assisted spray pyrolysis (FASP) and their size was examined by scanning electron microscopy
(JEOL JSM-6360LA). The working fluid of the air added ethanol was controlled at the volume fraction of 1%, 5%,
and 10%. The volume fraction of nanofluids used in this study was 1 x 10-3, 2.5 x 10-3, and 5 x 10-3. The results
show that the maximum of engine torque, power, and efficiency was 0.29 Nm, 10.6 W, and 3.9%, respectively. This
best performance was achieved by using the working fluid of air added by ethanol at 5 vol%. The engine torque,
power, and efficiency at the working fluid of the air added by ethanol of 5 vol% can be further improved by adding
nano particles. The addition of nano particles up to 5 x 10-3 producedthe torque, the power, and the efficiency of
0.43 Nm, 16.67 W, and 5.95%, respectively. The bigger size of Stirling engine by using nano working fluids is
interesting for future improvement.
Keywords :Stirling engine, gamma-type, ethanol, ZnO, nano fluids

Pengujian Performansi Sepeda Motor Yamaha V-Ixion Dengan
Modifikasi Penambahan Air Injection
[KE 110]
Syahbardia
Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Pasundan
Jalan Setiabudhi No, 193 Bandung 40153
E-mail : syahsbardia@gmail.com
Abstrak
Secara umum sepeda motor dengan sistem injeksi, untuk melakukan modifikasi kinerja engine, pilihannya tidak
sebanyak sepeda motor dengan sistem karburator. Selain dari itu yang tidak kalah pentingnya adalah modifikasi
sepeda motor dengan sistem injeksi relatif jauh lebih mahal dibandingkan sepeda motor dengan sistem karburator
Sehingga dalam pemilihan modifikasi, perlu dilakukan pemilihan yang seksama agar perbaikan kinerja engine
sesuai dengan yang diharapkan.Berdasarkan latar belakang diatas dilakukan penelitian yaitu Pengujian Performansi
Sepeda Motor Yamaha V-Ixion dengan Modifikasi Air Injection. Metodologi Penelitian meliputi: Studi litelatur,
Identifikasi, Persiapan pengujian, Pengujian Performansi serta gas emisi, analisis dan kesimpulan. Pengujian
Performansi menggunakan dynotest, flowmeter, dan alat uji gas emisi. Pengujian ini dilakukan pada fasilitas
laboratoriom Prestasi kenderaaan bermotor LIPI Bandung.Dari hasil pengujian dan analisis didapat performa sepeda
motor meliputi Daya, Torsi, Konsumsi Bahan Bakar, efisiensi dan juga kadar emisi gas buang.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa performansi sepeda motor Yamaha V-Ixion pengaruh penggunaan
Air Injection terhadap performansi sepeda motor tergolong sangat kecil yaitu meningkatkan torsi maksimum sebesar
1,62% dan daya maksimum sebesar 0,16%, sedangkan emisi gas buang terjadi peningkatan yang kecil .
Keywords :Air Injection
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Pengaruh Penambahan Vortex Generator Terhadap Performa Thermal Dan Hidrodinamik
Penukar Kalor Pipa Bersirip Sejajar
[KE 111]
Syaiful1) dan Rahmat Purnomojati2)
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Abstrak
Present study is focused on investigating numerically a performance of heat transfer and pressure drop in a fin tube
heat exchanger by installing a vortex generator delta and rectangular winglets on the fin. Laminar air flow type was
imposed in this research by setting Reynolds number in the range of 220 to 960. Vortex generator was setin a certain
orientation in order to increase the heat transfer. Three dimensional numerical modeling was used to observe the
influence of a number of vortex generator to the heat transfer and pressure drop characteristics of air flow. The
results show that the convection coefficient of heat transfer increases with the rise of number of vortex generator.
The convection coefficient of heat transfer for the replenishment of single vortex generator increases in the range
of 7.5 to 31.93% compared with the case of without vortex generator. However, the pressure drop increases from
21.74 to 95.97% at this condition. By installing the vortex generator at the all places close to the tubes, the
convection coefficient of heat transfer increases in the range of 47.4 to 101.16% and pressure drop rises from 118.63
to 298.35%.

Analisis Rugi Energy Tekanan Pada Pemisahan Aliran Terhadap
Variasi Sudut Sambungan Y
[KE 112]
Syamsul Arifin(1), Rustan Taraka(1) dan Mahbub Arfah(2)
(1)

Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar-Indonesia 90245
(2)
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Sulawesi Selatan-Indonesia
Jl. Yos Soedarsor no 2 Makassar 90211
E-mail: rafiuddinsyam@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi Y pada tekanan Koefisien kerugian akibat pemisahan
aliran fluida mengakibatkan penurunan kinerja sistem. Tabrakan yang terjadi di cabang pipa menghasilkan aliran
turbulen. Karena itu, koefisien gesek menjadi tinggi dan menyebabkan penurunan tekanan yang akan mempengaruhi
energi yang diperlukan oleh pompa. Studi ini dilakukan di laboratorium mekanika fluida, jurusan mesin fakultas
teknik Universitas Hasanuddin dengan mengukur laju aliran air yang mengalir melalui koneksi Y dengan cara
manometer mengukur tingkat debit fluida menggunakan flowmeter dengan berbagai koneksi Y. Penelitian ini
menunjukkan bahwa perubahan sudut akan mempengaruhi koefisien kerugian pada setiap cabang K3-1, K3-2 dan
Ktotal. Yang terbesar koefisien kerugian pada sudut 1050 sebagai 0,570-1,121. Perubahan Nomor Reynolds (Re)
akan mempengaruhi perubahan nilai koefisien rugi (h) di sambungan sudut Y 450, 600, 750, 900, dan 1050 karena
resistensi pada percabangan. Semakin besar water discharger, semakin besar kecepatan dan Reynolds Number (Re),
oleh karena tekanan nilai kerugian juga akan meningkat menyebabkan tekanan terbesar pada koneksi Y 1050
sebanyak 0,018-0,092.
Keywords : Tekanan, water-discharger, koefisien gesek, mekanika fluida
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Konversi Bahan Bakar Padat Dari Sampah Kota Melalui Torefaksi: Optimasi Temperatur
Torefaksi Simultan Berdasarkan Hasil Uji Temperatur
Torefaksi Masing-Masing Komponennya
[KE 113]
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Abstrak
Salah satu sumber energi alernatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah bahan bakar padat dari sampah kota
melalui proses torefaksi. Karakteristik bahan bakar padat produk torefaksi ditentukan oleh temperatur proses.
Karakteristik produk yang penting untuk menentukan kualitas bahan bakar di antaranya adalah nilai kalor.Sampah
kota merupakan material heterogen yang terdiri dari berbagai jenis komponen. Temperatur optimal, yakni
temperatur yang memberikan nilai kalor tertinggi pada produk torefaksi, berbeda untuk masing-masing komponen.
Untuk itu, temperatur optimal torefaksi sampah simultan perlu dirumuskan berdasarkan temperatur torefaksi
masing-masing komponennya. Optimasi temperatur torefaksi simultan dilakukan dengan metode analitik dan
metode pendekatan hasil eksperimen. Metode analitik dirumuskan berdasarkan variabel temperatur, fraksi massa,
dan nilai kalor (HHV) masing-masing komponen. Sedangkan pada metode pendekatan hasil eksperimen, temperatur
torefaksi simultan didekati dengan temperatur yang memberikan nilai kalor tertinggi dari komposisi komponen
sampah yang dominan.Rancangan temperatur torefaksi simultan yang diperoleh dari metode analitik adalah 296C,
sedangkan dari metode pendekatan hasil eksperimen adalah 285C. Nilai kalor produk torefaksi simultan pada
temperatur optimal yang diperoleh dari kedua metode ini tidak berbeda signifikan untuk berbagai model komposisi.
Temperatur yang dipilih untuk torefaksi simultan adalah 285C dan nilai kalor produk yang diperoleh dari
eksperimen adalah sekitar 5400 kkal/kg, setara batubara subbituminus B.
Keywords :: sampah kota, bahan bakar padat, torefaksi, temperatur torefaksi simultan, optimasi

Minimalisasi Beban Parasitik Pada Sistem Pendingin Utama
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
[KE 114]
Yoga Putra Andrian, Dr.Ir. I Made Astine, M.Eng
Teknik Mesin
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 20, Bandung,
E-mail : yogandrian@gmail.com
Abstrak
Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) merupakan suatu bentuk pemanfaatan panas bumi secara tidak
langsung yang ada saat ini. Pemberdayaan panas bumi pada PLTP harus dimaksimalkan salah satunya dengan
minimalisasi beban parasitik pada sistem pendingin utama PLTP.Dalam makalah ini PLTP yang dijadikan objek
penelitian berlokasi di Gunung Salak, Bogor, Jawa barat. Pemberdayaan yang akan dilakukan adalah penerapan
VFD (Variable Frequency Drive) pada sistem pendinginan utama yaitu pompa pendingin utama dan motor
penggerak kipas pada menara pendingin. Hal ini ditujukan untuk menyesuaikan kebutuhan pendinginan dengan
fluktuasi temperatur basah lingkungan, sehingga dapat dilakukan penghematan daya listrik yang digunakan pada
sistem PLTP.Proses awal penelitan adalah melakukan pemodelan termodinamika sistem PLTP dengan
menggunakanperangkat lunak Microsoft Excel dan Refprop 8.0 untuk memperoleh tingkat keadaan dari setiap
sistem di PLTP. Kemudian dilakukan pemodelan penerapan VFD untuk mengatur kecepatan motor penggerak
pompa air pendingin utama dan motor penggerak kipas menara pendingin sesuai dengan kebutuhan pendinginan
air di menara pendingin. Dari hasil pemodelan yang telah dilakukan, penerapan VFD pada kedua komponen
pendingin sistem PLTP dapat memperoleh penghematan total sebesar 1294 KW dari daya total 65 MW pada
temperatur basah lingkungan 12.05˚C.
Keywords : panas bumi, pemodelan, sistem pendingin utama,VFD, fluktuasi temperature
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Analisa Liquid Hold-Up Dan Kecepatan Gelombang
Aliran Slug Air-Udara Pada Pipa Horizontal
Menggunakan Metode Cecm
[KE 115]
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Abstrak
Aplikasi aliran dua fase ditemukan di berbagai sistem produksi seperti pada produksi pangan, pembangkit listrik,
pabrik kimia, dan industri minyak bumi. Salah satu pola aliran yang perlu dihindari adalah aliran slug. Hal ini karena
liquid yang dibawa oleh aliran gas menimbulkan perubahan tekanan yang mendadak dan osilasi tekanan yang besar.
Hal tersebut dapat menyebabkan pipa pecah, kerusakan struktur akibat getaran, atau memicu terjadinya korosi
akibat kavitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat aliran slug ditinjau dari liquid hold-up dan
kecepatan gelombang sebagai fungsi waktu pada pipa horizontal. Pipa acrylic diameter 50 mm dengan panjang total
18 m menjadi seksi uji untuk dapat mengetahui secara visual. Kecepatan udara yang dialirkan dari kompresor
divariasikan dari 0,7 m/s sampai 4,25 m/s, sedangakan kecepatan air yang dialirkan dari pompa 0,38 m/s sampai
0,68 m/s. Constant Electric Current Method (CECM) merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk
menganalisa liquid hold-up dan kecepatan gelombang. Tiga sensor dengan jarak masing-masing sensor 215 mm
dipasang pada seksi uji. Liquid hold-up dihitung dari perbandingan antara fraksi full liquid dan fraksi dua fasanya.
Kecepatan gelombang dihitung dengan menggunakan metode korelasi silang dari liquid hold-up dua sensor yang
berututan. Peningkatan kecepatan fluida cair akan sebanding dengan meningkatnya liquid hold-up. Kecepatan
gelombang akan bertambah cepat apabila kecepatan udara juga semakin cepat. Dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan metode pengukuran Constant Electric Current Method (CECM) dapat digunakan untuk mengetahui
sifat-sifat aliran slug ditijau dari karakteristik lokal.
Keywords :Aliran Dua Fasa, Aliran Slug, Liquid Hold-Up, Kecepatan Gelombang, CECM

Electrospun Azo Electrodes And Solid-State Electrolyte For Dye-Sensitized Solar Cells
[KE 116]
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Abstrak
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) play important role to convert lights into electric energy since they can be
manufactured easily and cheap. However, DSSCs do not fit for long run because of the leakage of liquid electrolytes.
This paper studied the manufacturing of DSSCs based on a semi-solid electrolyte. The electrolyte and the working
electrode were synthesized by electrospinning method. The solid-state electrolyte was prepared from the solution
of NaI/I2/HPA that dropped into fibers electrospun from polyvinyl alcohol (PVA) on the counter electrode. The
working electrode was prepared and electrospun from the solution of Zinc acetate (ZnAc)/AlCl 3/PVA onto the FTO
(fluorine-doped tin oxide) glass. The flow rate of solutions for electrospinning process was adjusted 2, 4, 6 µl/min.
The morphology of electrode and electrolyte was tested by scanning electron microscopy (SEM). N719 dye was
used as sensitizer. The solar cell performance was examined by Keithley 2602A under illumination of 1000 W/m2
by Xenon lamp. The flow rate of the solution affected the surface quality of the electrolyte and the working
electrode. The best performance of the DSSC was obtained at the flow rate of solution at 2 µl/min both for electrolyte
and for electrode. The open circuit voltage (Voc) and the short circuit current density (Jsc) of the DSSC were 260.15
mV and 0.596 mA/cm2, respectively. The efficiency and the fill factor of the DSSC were 0.056% and 36.1%,
respectively. No leakage was observed during the testing process of the DSSC and it gave a new challenge for
further improvement of the DSSCs.
Keywords : Electrospun, dye-sensitized solar cell, solid-state electrolyte, aluminium-doped zinc oxide
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Analisis Efek Beban Thermal Pada Perancangan Pressure Vessel Untuk Pengolahan Limbah
Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 10.000 Ton/ Bulan
[KE 117]
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Abstrak
Pressure vessel (bejana tekan) merupakan tempat penampungan suatu fluida baik berupa cair maupun gas dengan
tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfir. Pressure vessel paling sering digunakan sebagai media penampung
fluida cairan, uap air, atau gas pada tingkat tekanan lebih besar dari tekanan udara. Pressure vessel digunakan secara
luas untuk berbagai aplikasi industri yang mencakup bahan kimia, farmasi, makanan dan minuman, minyak dan
bahan bakar, industri nuklir, dan industri plastik. Salah satu aplikasi pressure vessel adalah pada tahapan perebusan
di pengolahan limbah kelapa sawit untuk memproduksi biodiesel.Pada proses perebusan terjadi pembebanan
struktural berupa tekanan dan beban thermal yang tidak merata pada pressure vessel sehingga terjadi pembebanan
yang terintegrasi. Bagaimana pun pembebanan yang terintegrasi akan mengakibatkan efek yang berbeda dibanding
hanya satu pembebanan saja sehingga penting untuk menganalisis desain dengan mengaplikasikan pembebanan
yang terintegrasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tegangan maksimum yang
diijinkan terhadap efek beban thermal yang terjadi pada desain pressure vessel. Analisis dilakukan dengan
mensimulasikan model dengan pembebanan thermal internal berupa konduksi sebesar 80°C pada sisi shell bagian
dalam dan konveksi udara bebas di sisi shell bagian luar serta pembebanan thermal eksternal berupa konduksi
sebesar 80°C pada sisi shell bagian dalam dan konveksi udara bebas dan konveksi sebesar 200°C dengan koefisien
perpindahan panas sebesar 7,32 W/m2K di sisi shell bagian luar. Kemudian keduanya ditambahkan pembebanan
struktural berupa tekanan sebesar 294 kPa dan percepatan gravitasi bumi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
tegangan maksimum pada geometri model yang terjadi untuk beban thermal internal yaitu sebesar 160,91 MPa yang
terletak pada pipa nozzle dan beban thermal eksternal sebesar 160,56 MPa terletak pada nozzle. Penambahan beban
thermal mengakibatkan peningkatan tegangan sebesar 17,87% dibandingkan dengan simulasi beban struktural saja
(136,51 MPa). Dan dari kedua tegangan maksimum (akibat penambahan beban thermal internal dan thermal
eksternal) yang dihasilkan dari simulasi, kedua tegangan ini masih dalam kondisi aman jika dibandingkan dengan
tegangan yield yang diijinkan hasil desain.
Keywords :pressure vessel, beban thermal, finite elemen method
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Analisa Pengaruh Penggunaan Brown Gas Terhadap Prestasi Mesin
[KE 118]
Harmen,Egi Naratama, Jasiron dan Riyan Arizona
Laboratorium Motor Bakar, Teknik Mesin Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandarlampung, 35145
E-mail: harmenbur@unila.ac.id
Abstrak
Brown gas adalah campuran gas hidrogen-hidrogen-oksigen (HHO) yang diperoleh dari proses penguraian atau
elektrolisis air (H2O). Pengaplikasian perangkat Brown gas pada kendaraan telah banyak dilakukan, baik kendaraan
roda dua (motor) maupun roda empat (mobil). Keuntungan utama dari perangkat ini adalah penurunan konsumsi
bahan bakar dari kendaraan. Selain itu penggunaan Brown gas juga dapat meningkatkan prestasi mesin. Penurunan
konsumsi bahan bakar dan peningkatan prestasi mesin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti arus dan
tegangan elektrolisis, konsentrasi katalis dan dimensi saluran penghubung antara elektrolizer dan intake manifold.
Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilihat seberapa besar pengaruh parameter-parameter tersebut terhadap
konsumsi bahan bakar dan prestasi mesin. Penelitian ini dilakukan berdasarkan uji laboratorium dan uji jalan. Pada
uji laboratorium akan dilihat daya engkol dan pemakaian bahan bakar spesifik engkol dari mesin uji. Hasil yang
diperoleh pada penelitian ini adalah adanya kenaikkan daya engkol yang mencapai 5,47% pada penggunaan
elektrolizer dengan besar arus 10 Ampere dan tegangan 12 Volt, dan adanya penurunan pemakaian bahan bakar
spesfik engkol sebesar 6,32% pada penggunaan elektrolizer 5 Ampere 12 Volt. Kemudian peningkatan daya engkol
terbaik terjadi pada konsentrasi KOH 5 gram dengan ukuran selang penghubung ½ inci, putaran mesin 2000 rpm
sebesar 3,775 % dengan besar arus 5 ampere dan tegangan 12 volt, dan persentase penurunan konsumsi bahan bakar
spesifik engkol terbaik adalah pada konsentrasi KOH 5 gram dengan ukuran selang penghubung ¼ inci pada putaran
mesin 3250 rpm sebesar 10,598 % dengan besar arus 5 ampere dan tegangan 12 volt. Selanjutnya pada pengujian
jalan, penggunaan elektroliser mampu menurunkan konsumsi bahan bakar hingga sebesar 27,3% pada pengujian
stasioner pada putaran 4500 rpm, dan 27,5% pada pengujian road test dengan jarak 3 km. Sedangkan pada pengujian
akselerasi 0-80 km/jam mampu mempercepat waktu tempuh sebesar 13,7%, akselerasi 40-80 km/jam mampu
mempercepat waktu 8,3% dan akselerasi 40-70 km/jam mampu mempercepat waktu 7,6%. Untuk pengujian emisi,
pada putaran 3000 rpm dengan penggunaan KOH 2 gram, elektroliser mampu menurunkan kandungan HC sebesar
44,1%, dan menurunkan konsentrasi polutan CO sebesar 30%. Pengujian kebutuhan arus untuk elektrolisis,
penggunaan KOH sebagai katalisator lebih sedikit membutuhkan arus dibandingkan penggunaan H2SO4 sebagai
katalisator.
Keywords :Brown gas, elektrolisis, prestasi mesin, konsumsi bahan bakar.

Pemanfaatan Filter Udara Eksternal Dari Zeolit Pelet Lampung Teraktivasi Naoh-Fisik Untuk
Mereduksi Konsumsi Bensin Dan Emisi Gas Buang Sepeda Motor Bensin 4-Langkah
[KE 119]
Herry Wardono dan Prima Kumbara
Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung Bandarlampung
E-mail: herry@unila.ac.id
Abstrak
Penggunaan zeolitalam Lampung dalam mereduksi konsumsi bensin dan emisi gas buang sepeda motor bensin 4langkah telah banyak dilakukan, dengan hasil yang cukup signifikan. Pada penelitian terdahulu, zeolit diletakkan
pada filter udara internasl. Kelemahan filter zeolit peletinternal ini adalah hanya cocok digunakan pada sepeda
motor tertentu, tidak semua pengguna sepeda motor mampu mengganti atau meregenerasinya. Untuk itu, penelitian
menggunakan filter zeolit peleteksternal perlu dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Pada
penelitian ini, filter zeolit eksternal yang digunakan yaitu berbentuk kotak (kotak besar dan kotak kecil). Massa
zeolit peletyang digunakan juga divariasikan (100% dan 75% massa maksimum).Penelitian dilakukan pada kondisi
cuaca cerah dan mendung.Dari hasil penelitian terlihat bahwa filter zeolit peletek sternal kotak besar 75% (KB75)
mendominasi penghematan konsumsi bensin dan mereduksi emisi gas buang (CO dan UHC) paling tinggi, baik
pada cuaca cerah maupun mendung, selanjutnya disusul kotak kecil 100% (KK100). Pada uji berjalan cuaca cerah,
KB 75 mampu menghemat konsumsi bensin hingga 25,56%, dan sebesar 32,76% padauji stasioner. Sementara itu,
gas CO dan UHC juga mampu direduksi sebesar 61,18% dan 56,82%, secara berturut-turut. Sedangkan, pada uji
cuaca mendung, penghematan konsumsi bensin tertinggi sebesar 14,60% (KK100), sebesar 24,19% (KB75) pada
uji stasioner, reduksi emisi gas CO terjadi sebesar 18,56% (KB75), dan reduksigas UHC sebesar 20,0% (KK100).
Keywords : filter zeoliteksternal, perlakuan udara pembakaran, hemat bensin
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Bahan Berubah Fasa Pada Refrigeran Sekunder
Sistem Pengondisian Udara Jenis Chilled Water
[KE 120]
[1]
Muhammad Irsyad , Aryadi Suwono[2], Yuli S. Indartono[2]
[1]

Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Intstitut Teknologi Bandung
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Abstrak
Penggunaan sistem pengondisian udara (air conditioning, disingkat AC) terus meningkat setiap tahun seiring
dengan peningkatan kebutuhan kenyamanan ruangan. Hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan energi listrik.
Komsumsi energi listrik terbesar pada bangunan khususnya bangunan komersil adalah penggunaan AC yakni
berkisar antara 47% sampai 65%. Pemanfaatan bahan berubah fasa (phase change material, disingkat PCM),
merupakan salah satu cara yang dikembangkan saat ini untuk menurunkan komsumsi energi listrik pada AC sistem
chilled water. PCM digunakan sebagai bahan pencampur refrigeran sekunder. Peningkatan densitas termal dapat
menurunkan volume refrigeran sekunder yang dibutuhkan. Penurunan volume refrigeran sekunder akan berdampak
pada pemilihan daya pompa. Salah satu dasar pemilihan PCM adalah temperatur leleh dan bekunya berada pada
temperatur kerja evaporator chiller yakni berkisar antara 5oC sampai 12oC.Dengan melihat temperatur leleh, bahan
seperti n-tetradecane, n-pentadecane, formic acid, dan LiClO3 – 3H2O dapat dijadikan kandidat PCM untuk aplikasi
sistem chilled water. Dari data sifat termofisik dan kerapatan bahan tersebut, dapat dilakukan perhitungan untuk
memprediksi penurunan daya pompa yang dibutuhkan untuk mengalirkan refrigeran sekunder. Penambahan PCM
pada refrigeran sekunder dengan kapasitas pendinginan yang sama dapat mengurangi volume refrigeran sekunder.
Peningkatan konsentrasi PCM pada refrigeran sekunder akan memperbesar pengurangan volume refrigeran
sekunder. Dengan berkurangnya volume refrigeran sekunder maka debit aliran juga turut berkurang sehingga daya
pompa yang dibutuhkan akan semakin kecil.
Keywords : bahan berubah fasa, panas laten, chilled water, refrigeran sekunder, daya pompa

Analisa Perbandingan Overall Efficiency Pada Gas Turbine Generator Based Cogeneration Dan
Conventional Di Pt.Pusri Ii
[KE 121]
Aneka Firdaus
Jl. Bambang Utoyo Lr.Sianjur III no.217 Rt/Rw: 002/01 Palembang 30115
Telp: 0711-713852, Faximil: 0711-712176
E-mail :nefirda@yahoo.co.id
Abstrak
Sistem kogenerasi adalah proses pembangkitan dan pemanfaatan energi dalam bentuk yang berbeda secara
bersamaan dari suatu sumber energi untuk menghasilkan tingkat efisiensi konversi yang maksimal, ekonomis, dan
ramah lingkungan sedangkan sistem konvensional merupakan suatu sistem pembangkit tenaga listrik dan penghasil
panas yang dilakukan secara terpisah, sehingga efisiensi yang dihasilkan lebih rendah. Industri pupuk sangat cocok
menggunakan sistem koge`nerasi karena kogenerasi menawarkan metode efisien untuk mengurangi jumlah panas
terbuang selama proses pembangkitan tenaga listrik dengan jalan memproduksi energi listrik dan energi termal yang
berguna secara simultan. Perhitungan perbandingan efisiensi keseluruhan yang sistem kogenerasi dan konvensional
dapat menunjukkan keuntungan menggunakan sistem kogenerasi dibandingkan sistem konvensional. Dari hasil
perbandingan kedua sistem, untuk menghasilkan energi listrik dan termal yang sama efisiensi kogenerasi sebesar
51% sedangkan efisiensi konvensional sebesar 41,6% .
Keywords :Kogenerasi, Konvensional, Efisiensi
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Optimasi Laju Aliran Massa Udara Pada Kolektor Surya Plat Datar Bersirip Aliran Dua Pass
[KE 122]
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Institut Teknologi Padang
E-mail : yahya_err@yahoo.com
Abstrak
Di Indonesia penggunaan energi hingga kini sebagian besar masih bergantung kepada energi fosil sedangkan
sumber energi tersebut semakin menipis dan juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Untuk
mengatasi masalah tersebut diperlukan energi alternatif, energi surya merupakan salah satu energi alternatif karena
dapat diperbarui, cukup bersih dan banyak tersedia. Energi surya dapat digunakan pada sistem energi surya untuk
daerah tropis dan salah satu komponen utamanya adalah kolektor surya, kolektor surya dapat digunakan untuk
pengeringan hasil-hasil pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan optimasi laju aliran massa udara
pada kolektor surya plat datar bersirip aliran dua pass dengan luas 3,6 m2. Pengujian kolektor surya dilakukan di
Institut Teknologi Padang dengan variasi laju aliran massa udara: 0,022 kg/s, 0,032 kg/s, 0,064 kg/s dan 0,079 kg/s.
Hasil pengujian, temperatur udara keluar kolektor tertinggi 86,3oC pada 0,022 kg/s dengan intensitas matahari 949,3
Watt/m2, terendah 54,2 oC pada 0,079 kg/s dengan intensitas matahari 721,6 Watt/m2. Energi berguna kolektor
tertinggi 2204 Watt terjadi pada laju aliran massa udara 0,079 kg/s dengan intensitas matahari 957,4 Watt/m2, dan
terendah 496 Watt pada 0,022 kg/s dengan intensitas matahari 639,9 Watt/m2. Efisiensi kolektor tertinggi (optimal)
dicapai 67,06% pada jam 13:00 dengan laju aliran massa udara 0,079 kg/s dan intensitas matahari 909,5 Watt/m2,
sedangkan efisiensi rata-rata tertinggi dicapai kolektor 64% pada laju aliran massa udara 0,079 kg/s dengan
intensitas matahari rata-rata 862,4 Watt/m2. Dari hasil penelitian disimpulkan laju aliran massa udara terbaik 0,079
kg/s karena menghasilkan efisiensi kolektor optimal, dan juga efisiensi kolektor meningkat dengan meningkatnya
laju aliran massa udara, namun peningkatannya juga ada batasnya.
Keywords:Energi surya, kolektor surya aliran dua pass, optimasi, efisiensi kolektor
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Analisa Perhitungan Kekuatan Tiang Papan Reklame Sebagai Upaya
Pemberian Rasa Aman Pada Masyarakat
[KS-01]
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1) Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro
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Email : r_ismail@undip.ac.id
Abstrak
Iklan adalah media propaganda yang berfungsi menawarkan barang dagangan atau jasa yang dikenal oleh
masyarakat umum. Dalam mempromosikan suatu produk maupun jasa, iklan menggunakan papan reklame cukup
informatif karena ditempatkan pada titik sentral area. Akan tetapi, tidak sedikit kejadian papan reklame yang roboh
akibat terjangan angin. Sehingga perlu dilakukan pengawasan pada setiap papan reklame, khususnya pada papan
reklame satu tiang penyangga. Faktanya PERDA Kota Semarang No. 7 Pasal 5 tidak mengatur tentang kekuatan
teknis dari papan reklame melainkan hanya membatasi ketinggian minimum papan reklame di jalan raya. Hal ini
menunjukkan bahwa PERDA masih belum memiliki kekuatan hukum untuk melindungi masyarakat Kota
Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan dalammemprediksi kekuatan papan reklame
dengan mempertimbangkan: dimensi papan reklame, dimensi tiang penyangga, ketinggianpapan reklame dan
kecepatan angin.Studi kasus kecepatan angin diambil di Kota Semarang selama 10 tahun terakhir. Pada penelitian
ini dilakukan pengujian tarik kekuatan material tiang penyangga reklame dan perhitungan analitik papan reklame
berukuran 2 x 4, 3 x 5, 4 x 8 dan 5 x 10 m2 dengan ukuran diameter dan ketebalan yang disesuaikan dengan data
konstruksi perusahaan periklanan. Perhitungan analitik dilakukan terhadap papan reklame dengan satu tiang
penyangga.Pengujian laboratorium terhadap materialpipa besi hitam dan galvanis yang banyak digunakan pada
tiang papan reklame menunjukkan kekuatan luluh 379,67 MPa dan kekuatan maksimum 455,05 MPa. Hasil
perhitungan menggunakan persamaan analitik yang telah dilakukan pada papan reklame dengan ukuran 3 x 5 dan 4
x 8 m2 yang dibuat oleh perusahaan periklanan dinyatakan tidak aman karena nilai tegangan kritis maksimum
melebihi kekuatan luluh material. Hal ini menunjukkan bahwa diameter, ketebalan dan tinggi tiang penyangga
memiliki pengaruh penting dalam mendesain faktor keamanan papan reklame. Analisa perhitungan ini akan
dikembangkan sehingga dihasilkan software yang mudah digunakan bagi pemerintah kota dan perusahaan
periklanan untuk member rasa aman bagi masyarakat.
Keywords: papan reklame, tiang penyangga, tegangan kritis, rasa aman
Analisis Load Cell Pada Perancangan Alat Uji Tekan,
Bending Dan Geser Sederhana
[KS-02]
Agus Triono1,2, IGN Wiratmaja Puja2, Satryo Soemantri B.2, Aditianto R2
1
Jurusan Teknik Mesin Universitas Jember
Jl. Slamet Riyadi no. 62 Jember
2
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Abstrak
Komponen yang berperan penting dalam proses pembacaan data pada alat uji tekan, bending dan geser adalah load
cell. Komponen ini akan menerima beban yang akan dikonversikan sebagai beban tekan, bending ataupun geser.
Untuk itu load cell harus dibuat dari bahan yang cukup sensitif dan memiliki kelenturan yang stabil. Bentuk load
cell cukup beragam. Pada penelitian ini, dilakukan perancangan dan pembuatan load cell dengan bentuk silinder
berlubang dengan ketebalan yang bervariasi. Bagian tengah load cell dibuat lebih tipis dibanding bagian atas dan
bawah. Load cell ini dibuat untuk kelengkapan alat uji tekan, bending dan geser sederhana dan portabel. Sampel
yang diuji pada penelitan ini adalah sampel rem komposit kereta api yang berukuran cukup kecil yaitu 100 mm x
15 mm x 10 mm untuk uji bending, 25 mm x 12,5 mm x 12,5 mm untuk uji tekan dan 30 mm x 30 mm x 6 mm
untuk uji geser. Analisis beban pada load cell ini dilakukan dengan bantuan software ANSYS. Dari analisis yang
dilakukan diperoleh dimensi load cell yang akan digunakan yaitu diameter dalam 32 mm, ketebalan minimum 5
mm, tegangan maks49 Mpa untuk safety faktor nol dan 123 Mpa untuk safety faktor 2,5. Yield strength sebesar 280
Mpa dan deformasi maksimum sebesar 3.9 µm.
Keywords: load, cell, ansys, uji, sampel
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Rancang Bangun Mesin Pencetak Bakso
[KS-03]
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Abstrak
Di Makassar rata-rata proses pembuatan bakso masih menggunakan cara manual yaitu menggunakan tangan.
Pencetakkan secara manual membutuhkan waktu yang lama dan masih diragukan kebersihannya. Salah satu cara
mengatasi masalah diatas dengan merancang mesin pencetak bakso berskala industri rumah yang dapat membantu
para pengusaha kecil. Tujuan perancangan ini adalah membuat alat pencetak dan bak penampungan, menghitung
daya dan kapasitas yang digunakan untuk membuat bakso sehingga bermanfaat bagi usaha kecil menengah didaerah
Makassar dan sebagai solusi untuk menjadikan hasil produksi bakso lebih efisien dan efektif. Dalam perancangan
ini, data primer yang digunakan adalah, kapasitas adonan Bakso 2 kg / menit, besar diameter bakso 25 mm dan hasil
cetakan 200 butir/menit. Prinsip kerja dari mesin ini ialah dengan menggunakan alat potong yang dirancang khusus.
Metode disain yang digunakan adalah dengan menggunakan data primer untuk menentukan sistem transmisi dan
dimensi komponen-komponen mesin, hasil disain diuji kekuatannya selanjutnya di buat dan diuji penggunaannya.
Hasil yang diperoleh dari perancangan ini adalah daya motor penggerak pada mesin pencetak bakso sebesar 0,608
kW. Alat pemotongan menggunakan plat berlubang sebagai pisau dan bak penampungan atau corong terbuat dari
plat stainless steel dengan ukuran lebar 40 mm dan tinggi 60 mm. Rangka mesin menggunakan besi siku, ukuran
(40 x 40 x 2) mm dan sambungan rangka menggunakan las listrik. Daya yang diperoleh sesuai dengan daya yang
tersedia di setiap rumah menengah kebawah sehingga mesin ini dapat digunakan sebagai industri rumah. Hasil uji
alat diperoleh produksi maksimun mesin pencetak yaitu 195 biji/menit.
Keywords : mesin pencetak, bakso, daya, kapasitas, diameter

Analisa Kerusakan Rubber Cover FlyerrollPada Mesin Insert Sistem Cetak Billing
[KS-04]
AmamFachrur Rozie1, Sumadi2
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Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Ibn Khaldun Bogor
Email : amam.alfattah@yahoo.com, sumadi1263@gmail.com
Abstrak
Makalahinimenyampaikanstudianalisiskerusakan yang terjadipadarubber cover fly roll yang mengalami
kerusakansetelah beroperasi 3600 jam, flyer roll ini berfungsi sebagai pelipat billing statement sebelum di insert ke
dalam amplop, untuk mengetahui penyebab kerusakan flyer roll ini dilakukan uji fisikberupa uji kekerasan
(hardness test), uji kekuatan tarik (Tensile strength test), Uji Modulus (modulus test), Uji Elongation break
(elongation break test), Uji Density (density test) dan Uji ketahanan pengikisan (Abrasion resistance test), dan
pengujian komposisi kimia (chemical composition test) terdiri dari Poly Urethan rubber, Zink okside, Stearicc
Acid,TMQ, 6PPD, Silika, Carbon Black N330, Si69 dan Dicumylperokside dari hasil penelitiandapat disimpulkan
rusaknya rubber cover flyer roll lebih banyak disebabkan metode perawatanmesin tidak dilakukan sesuai SOP.
Keywords :Flyer Roll, Rubber cover, Hardness, Polding,
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Simulasi Prediksi Karakteristik Dinamik Sistem Monorotor Dengan Poros Bertingkat
[KS-05]
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Abstrak
Perkembangan penelitian tentang karakteistik dinamik sistem rotor secara numerik menjadikan analisis perhitungan
rotordinamik menjadi lebih tepat dan akurat, waktu yang diperlukan pun menjadi lebih singkat. Telah dikembangkan
program untuk menganalisis karakteristik dinamik sistem rotor dengan poros tunggal dan lurus. Penelitian ini
bertujuan untuk melanjutkan penelitian tersebut untuk mengembangkan program untuk mensimulasikan
karakteristik dinamik sistem rotor dengan poros bertingkat. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis sistem
monorotor dengan beberapa variasi kasus. Simulasi ini bertujuan untuk melihat pengaruh variasi ukuran poros
terhadap karakteristik dinamik sistem. Pengembangan algoritma program diturunkan berdasarkan metode energi
dimana persamaan gerak sistem diperoleh dari persamaan energi potensial dan kinetiknya. Selanjutnya persamaan
Lagrange digunakan untuk memperoleh solusi numerik. Hasil keluaran program adalah berupa frekuensi pribadi
dari sistem rotor tersebut.
Keywords: karakteristik dinamik, frekuensi pribadi, monorotor, poros bertangga, rotordinamis.

Perancangan Turbin Angin Darrieus Tipe H Berkapasitas 1.035 Watt
Yang Akan Diaplikasikan Di Ruang dekanat Fakultas Teknik Universitas Riau
[KS-06]
Romy, Awaludin Martin, IrfandiPratama, IvandHintingo, Hariyono
LaboratoriumKonversiEnergi
JurusanTeknikMesin,Universitas Riau Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Email : irfandipratama92@yahoo.co.id
Abstrak
Zaman sekarang ini kita tahu bahwa energi fosil semakin berkurang cadangannya dan akan habis. Oleh sebab itu,
energi baru dan terbarukan telah mulai diterapkan untuk penganti energi fosil. Energi terbarukan mulai
dikembangkan agar dapat menghasilkan energi yang dapat digunakan secara berlanjut serta ramah lingkungan
sehingga demi berlangsungnya pembangunan dan kehidupan manusia. Energi angin mempunyai potensi yang cukup
besar untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang 2/3 wilayahnya
adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.791 km, berpotensi untuk pengembangan
pembangkit listrik tenaga angin. Bahkan untuk daerah yang angin tidak terlalu besar masih dapat digunakan turbin
angin. Salah satu turbin angin untuk daerah yang mempunyai potensi angin tidak terlalu besar adalah dengan
menggunakan turbin angin tipe Darrieus, turbin angin tipe Darrieus ini merupakan jenis turbin angin vertical
(VAWT). Salah satu potensi energi listrik yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau khususnya di Gedung C
Fakultas Teknik Universitas Riau adalah energi angin. Pemanfaatan energi angin ini masih sangat sedikit
pengaplikasiannya sebagai sumber listrik, dimana kita tahu bahwa sumber angin merupakan energi yang
gratis.Untuk itu telah dilakukan pengukuran kecepatan angin sesaatdi Lantai 4 Gedung C Fakultas Teknik
Universitas Riau dengan menggunakan Anemometer selama 10 hari selama 11 jam per hari (dari pukul 08.00 –
19.00 WIB) dengan rentang waktu pengambilan data 20 menit. Pengukuran yang dilakukan menghasilkan data
kecepatan rata-rata angin sebesar 2,69 m/spadaketinggian 15 m. Penelitian ini dilakukan untuk merancang
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik cadangan pada salah satu
ruangan di Gedung C Fakultas Teknik Universitas Riau.Jenis dari turbin angin hasil perancangan adalah Turbin
Angin Darrieus Tipe H yangmempunyaispesifikasi jumlah blade 3 buah, panjang blade 6m danradius ke poros
utama 3m yang menghasilkan daya sebesar 1.035 Watt.
Keywords : Energi Terbarukan, Turbin Angin Darrieus, PLTB, VAWT
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Abstrak
Indonesia memiliki sumber daya batubara yang melimpah dan merupakan penghasil batubara terbesar
kedua di Asia setelah Republik Rakyat China.Tetapi, kualitas batubara yang ada di Indonesia umumnya
rendah, sehingga nilai ekonomisnya tidak optimum. Peningkatan kualitas batubara dengan teknologi
upgrading sedang dikembangkan oleh ITB bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta yang
bergerak dibidang pertambangan batubara. Mesin briket yang sudah dikembangkan, menggunakan sistem
roller press, memiliki beberapa kelemahan, khususnya pada proses manufaktur & perakitannya. Selain
itu,sistem roller press memiliki kelemahan lain, yaitu tingkat kepadatan briket batubara yang
dihasilkannyarelatif sukar untuk dikontrol.Kondisi di atas menjadi latar belakang dilakukannya penelitian
ini, yaitu untuk mendapatkan rancangan alternatif mesin briket batubara. Dalam penelitian ini
dilakukanperancangan mesin briket batubara sistem tekan piston (reciprocate) yang diharapkan mampu
meminimumkan kekurangan-kekurangan pada mesin briket yang sudah dikembangkan. Metode
perancangan yang digunakan adalah VDI 2222. Tahapan proses merancang dimulai dengan membuat
daftar persyaratan mesin, melakukan identifikasi dan pembagian fungsi, membuat alternatif sub sistem,
mengembangkan berbagai konsep, melakukan penilaian/pemilihan variasi konsep, dan akhirnya
menentukan konsep yang akan dikembangkan selanjutnya. Tahap berikutnya adalah melakukan proses
perancangan detil seperti pemilihan sistem penggerak yang dipakai, melakukan analisis kekuatan
konstruksi pada beberapa bagian kritis, dan pemilihan komponen-komponen lainnya. Tahap terakhir
adalah pembuatan gambar rancangan yang dihasilkan. Rancangan mesin briket yang telah dihasilkan
menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan pada mesin sistem roller pressdapat diminimumkan dan
dapat dijadikan pilihan rancangan alternatif.
Keywords:perancangan, VDI 2222, mesin briket, tipe piston (reciprocate).
Wall Stress Prediction of Abdominal Aortic Aneurysm: Influence of Geometry
and Curve-Fitting Experimental Data
[KS-08]
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Abstract
Biomechanics plays an important role for predicting risk of rupture in abdominal aortic aneurysm (AAA) as the
peak wall stress is believed to be the most reliable and easy-to-use predictor. A magnitude of peak wall stress can
be calculated accurately by employing a finite element (FE) software and thus AAA clinical management can be
provided. Many AAAs has asymmetric geometry which is caused by the anterior bulging with posterior expansion
limited by the vertebral column. Moreover, AAA is very often characterised mechanically using uniaxial testing
which provides simplicity. The aim of this study was to investigate the influence of geometry and material
parameters obtained from curve-fitting of experimental data on the magnitude of peak wall stress in AAA.
In this study, three dimensional computer models of AAA in symmetric and asymmetric forms were generated in
which the maximum diameter and length of aneurysm were determined based on the observation of AAA patients
reported in the literature. For comparison, normal aortic vessel was also built. Here, the isotropic hyperelastic model
proposed by Ogden was used and fitted to the experimental data obtained from the uniaxial testing of the
circumferentially and longitudinally oriented specimens. The value of blood pressure was varied from 100, 120,
and 140 mmHg. Furthermore, the peak AAA wall stress was then computed using FEBIO, open source FE software.
The results showed that asymmetric form of AAA led to higher peak wall stress and possessed different stress
distribution compared to that of AAA with symmetric form. The input of material parameters also affected the
magnitude of peak wall stress. The results also confirmed that higher blood pressure could bring to higher rupture
risk as the peak wall stress increasing.
Keywords: AAA, Wall Stress, Nonlinear Finite Element, Hyperelastic Model, FEBIO
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Perancangan Prototipe Pengering Bahan
Dengan Menggunakan Kalor Buang Dari Mesin AC Jenis Split.
[KS-09]
Cornelius Uten
Akademi Teknik Industri Makassar (ATIM) Jalan Sunu No.220 Makassar 90111
Email :corneliusuten@gmail.com
ABSTRAK
Penggunaan AC saat ini mencakup kebutuhan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, dan industri untuk memberi
tingkat kenyaman dan kesegaran, karena itu konsumsi energi listrik yang yang dibutuhkan cukup besar, sehingga
kalor yang dilepas kelingkungannya menjadi besar. jika dilihat dari prosentase konsumsi listrik rumah tangga, maka
untuk kebutuhan mesin AC berkisar antara 40% sampai dengan 60% dari kebutuhan lainnya. Oleh karena itu kalor
yang terbuang dari bagian outdoor mesin AC yang digunakan di rumah tangga , perkantoran, pertokoan ataupun
yang ada di industri, potensinya cukup besar dalam kebutuhan pengering bahan. Bertitik tolak dari pemikiran ini,
maka kami tertarik bagaimana merancang alat pengering yang sesuai dengan besarnya fluks kalor yang dibuang di
bagian outdor dari mesin AC jenis Spilit. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan cara memanfaatkan energi
yang terbuang dan mengetahui bentuk prototipe alat pengering yang cocok untuk besaran kalor yang terbuang
dari mesin AC Split ½ PK. Metode pengeringan hamparan terfluidisasi (fluidized bed drying) ini adalah proses
pengeringan dengan memanfaatkan aliran udara panas dengan kecepatan tertentu yang dilewatkan menembus
hamparan bahan sehingga hamparan bahan tersebut memiliki sifat seperti fluida. Pengeringan fluidisasi digunakan
untuk mempercepat proses pengeringan dan mempertahankan mutu bahan kering. Dalam Perancangan prototipe
alat ini dimulai dari pengukuran variabel bebas yakni : Temperatur, Kecepatan aliran udara yang dibuang di outdoor,
Temperatur atmosfir dan sebagai variabel terikat adalah Fluks kalor. Dalam penentuan fluks kalor maka pengukuran
dilakukan pada pukul 11.00 (siang hari) dan pukul 23.00 (malam hari) dan diperoleh fluks kalor yang paling besar
yaitu pada pukul 23.00 pada setting temperatur ruang indoor sebesar 250C diperoleh q= 3,4135 W/m2. Namun
dalam perancangan ini dipilih pada setting temperatur ruang indoor sebesar 200C dengan q= 3,3728 W/m2 dan
diperoleh dimensi dari alat pengering berdasarkan perhitungan yakni : panjang (p)= 120 cm, lebar (l)=100 cm dan
tinggi (t)= 140 cm.
Keywords: Temperatur, Kecepatan Aliran Udara, Temperatur atmosfir ,Fluidisasi, dan Fluks Kalor

Rancang Bangun Dynamometer Untuk Pengukuran Gaya Potong Pada Proses Pembubutan
[KS-10]
Didik Djoko Susilo, Gandung Sam Purwoko, Zainal Arifin
Jurusan Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No 36 A Surakarta, 57126
Email: djoksus_2010@yahoo.com, djoksus@uns.ac.id
Abstrak
Cutting force plays important rule in the machining processes. Measurement of cutting force needs specific tool
called dynamometer. The price of this tool is still expensive, so the aim of this project is to develop simple
dynamometer for cutting force measurement in turning process. The dynamometer would measure tangential and
radial force generated by the contact between cutting tool and the workpiece. The step of dynamometer development
consist of design, manufacture and calibration process. Design process was started from identifyingdesign problem,
stating design requirement and objective, concept generation, and concept evaluation. The selected concept then
was drafted detailly and analyzed. After design process complete, the next step was manufacture of mechanical
components and electric circuits of the dynamometer. After that, the dynamometer was assembled for calibration
process. The Calibration process consist of linearity error test, hysteresis test, and repeatability error test. The result
ofthe design is dynamometer for cutting force measurement in turning process which have dimension 190 mm x 60
mm x 60 mm. The sensor used for force measurement is strain gages. The data acqusition use Advantech USB-4716
and software PCLS ADAMVIEW32. The dynamometer can measure maximum force of 500 N for tangential and
axialforce. The testing of dynamometer showed linearity error for tangential and radial force was 0,71% and 1,43%
respectively, hysteresis for tangential and radial force was 1,92% and 2,91% respectively and repeatability error for
tangential and radial force was 3,85% and 3,96% respectively.
Keywords: Design, Cutting force, Dynamometer, Strain gauge, Calibration
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Mesin Simulasi Sikat Gigi :
Inovasi Sistem Pengikat Sikat Gigi
[KS-11]
Dody Prayitno, Joko Riyono
Teknik Mesin, Universitas Trisakti Email : dodyprayitno@trisakti.ac.id
Abstrak
Gigi palsu akan mengalami proses penyikatan seperti halnya gigi asli. Material gigi palsu sebelum diaplikasikan
terlebih dahulu diuji untuk mengetahui kualitasnya. Terdapat dua pengujian, yaitu pengujian kondisi real dan
simulasi. Pada ujian kondisi real, material gigi palsu ditempatkan di gigi sukarelawan kemudian dilakukan
penyikatan. Pengujian real ini memerlukan banyak sukarelawan, waktu yang lama, dan biaya yang relative besar.
Pada pengujian simulasi, penyikatan material gigi palsu dilakukan oleh mesin, “Mesin Simulasi Penyikat Gigi”.
Pada tahun 2010, Laboratorium Metrologi Industri Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas
Trisakti Gigi merekayasa “Mesin Simulasi Penyikat Gigi” yang diberi nama “Taring-10” [1] yang kemudian
dimodifikasi menjadi “Taring 11”. Walaupun demikian “Taring 11” memiliki kelemahan seperti ketiadaan system
pengikat sikat gigi yang stabil. Penelitian ini bertujuan merancang sistiem pengikat sikat gigi sehingga poisisi sikat
stabil saat uji sedang dijalankan. Metodologi penelitian pertama diawali dengan melakukan abstraksi fungsi/tugas
produk yang direncanakan. Kedua dilanjutkan dengan perancangan konsep dimana keluarannya adalah desain
konsep. Tahap ketiga adalah perancangan wujud dimana keluarannya adalah disain produk. Terakhir adalah
fabrikasi.Kesimpulan. Inovasi sistem pengikat sikat gigi telah berhasil direkayasa sehingga sikat gigi selalu dalam
keadaan stabil (tidak bergerak ke kiri atau kekanan) ketika proses pengujian sedang berlangsung.

Kekuatan Buckling Struktur Kolom Bertingkat Dua Segmen Yang Dibebani
Dengan Beban Aksial Berbeda Pada Setiap Segmen
[KS-12]
Eka Satria, M.Arif Putra, Mulyadi Bur
Jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang, 25163
Email: ekasatria@ft.unand.ac.id
Abstrak
Suatu struktur dengan rangka batang yang bervariasi secara geometri atau material sangat banyak digunakan dalam
berbagai aplikasi teknik di lapangan. Salah satu kasus khusus yang melibatkan kondisi di atas adalah suatu kolom
bertingkat dua segmen yang dibebani oleh beban aksial yang berbeda pada setiap segmennya. Kondisi ini secara
praktek dapat ditemui pada kolom struktur bangunan bertingkat yang menahan beban-beban lantai diatasnya.
Dikarenakan baik harga beban aksial maupun kekakuan yang berbeda disepanjang batang kolom, menjadikan kasus
ini akan lebih sulit dibandingkan kasus kolom berpenampang seragam. Proses penghitungan beban buckling untuk
kasus kolom bertingkat seperti tidak akan pernah bisa dilakukan dengan mudah karena akan dihadapkan pada
persamaan matematika yang cukup rumit.
Makalah ini mencoba memberikan suatu harga pendekatan bagi kekuatan buckling suatu struktur kolom bertingkat
dua segmen melalui pendekatan numerik. Untuk itu sebuah program komputasi berbasiskan konsep metode elemen
hingga yang memperhitungkan ketidaklinearan geometri dan material dikembangkan untuk bisa menghitung
kekuatan buckling dari berbagai model struktur kolom bertingkat dua segmen. Untuk menguji keakuratan hasil
program komputasi, kekuatan buckling elastik kolom yang diperoleh nantinya akan diverifikasi oleh suatu formula
analitik yang diturunkan dengan konsep elastis mekanika benda padat.
Hasil akhir yang berikan adalah diperolehnya perbandingan antara kekuatan kritis buckling kolom dengan kekuatan
luluh material untuk berbagai variasi geometri (seperti ukuran penampang, panjang segmen dan panjang kolom)
serta beban aksial. Diharapkan nantinya faktor perbandingan ini dapat menjadi suatu nilai praktis yang bisa
direkomendasikan dan digunakan langsung oleh praktisi dalam perancangan struktur kolom bertingkat dengan
beban aksial yang berbeda untuk berbagai aplikasi di lapangan.
Keywords: stepped columns, two segments, different axial loads, buckling loads, reduction factor.
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Perancangan Dan Pembuatan
Prediksi Kegagalan Komponen Utama Rem Sepeda Motor
[KS-15]
Gunawan Dwi Haryadi, Ismoyo Haryanto, Dwi Basuki Wibowo
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudharto, SH. Tembalang, Semarang 50275
Email : koresponding: gunawan_dh@undip.ac.id
Abstrak
Kenaikan tingkat kepemilikan sepeda motor yang sangat tinggi menimbulkan permasalahan meningkatnya
frekuensi kecelakaan setiap tahunnya. Data statistik menunjukkan kecelakaan memang banyak terjadi karena
ketidak hati-hatian pengendara sepeda motor itu sendiri, tetapi faktor lain penyebab kecelakaan diantaranya
disebabkan kegagalan fungsi komponen utama rem kendaraan. Penelitian ini membahas prediksi kegagalan
pengereman sepeda motor akibat kampas rem yang tidak mampu melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Subassembly rem yang diteliti di sini adalah tipe cakram (disk brake) dan tromol (drum brake), sehingga pembahasan
dan penentuan umur teknis dapat meliputi kedua jenis rem tersebut. Sepeda motor yang digunakan sebagai sampel
uji di sini adalah Honda Supra X-125 dengan rem cakram di roda depan dan rem tromol di roda belakang. Penelitian
ini bertujuan mengkaji 2 modus kegagalan kampas rem sepeda motor, yaitu kegagalan karena kampas remnya telah
aus mendekati batas keausan yang diijinkan oleh pabrikan dan kegagalan terkelupasnya kampas rem dari rangkanya
karena gaya pengeremannya melebihi kemampuan lem perekat menahan beban geser pengereman. Dari pengujian
keausan tipe rem cakram, pengujian koefisien gesek dan pengujian kekuatan lem didapatkan umur dari kanvas rem
yaitu 11014,2 km, 27484 injakan, 6,5 bulan. Dari perhitungan metode Neimann didapatkan umur komponen kanvas
rem adalah 6,5 bulan. Nilai koefisien gesek dari kanvas dari pengujian koefisien gesek 0,422. Dari pengujian
keausan tipe rem tromol, pengujian koefisien gesek dan pengujian kekuatan lem didapatkan umur dari kanvas rem
yaitu 11363,64 km untuk trailing shoes dan 10000 km untuk leading shoes, 41600 injakan untuk trailing shoes dan
35500 injakan untuk leading shoes. Berdasarkan waktu, didapatkan umur kanvas pada 6-7 bulan trailing shoes dan
5-6 untuk leading shoes. Nilai koefisien gesek dari kanvas dari pengujian koefisien gesek 0.52.
Keywords: disk brake, drum brake, Honda Supra X-125, kanvas rem, umur kanvas.
Finite Volume Method Untuk Koefisien Perpindahan Panas
Pada Desain Bantalan Lori Perebusan Sawit
[KS-16]
Hendra1
1
Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Email : h7f1973@yahoo.com
Abstrak
Bantalan sering digunakan pada mesin-mesin pengangkut atau pemindah barang seperti crane, otomotif, alat angkut
dan pemindah lainnya. Fungsi bantalan sebagai tempat dudukan poros dan penggerak kendarangan pengangkut baik
angkutan berat maupun ringan. Lori pengangkut buah tandan sawit termasuk salah satu mesin pengangkut yang
menggunakan bantalan dimana lori pengangkut ini berfungsi sebagai media pengangkut sawit dan sekaligus tempat
perebusannya. Lori pengangkut dan tempat perebusan sawit ini ini menggunakan tipe 6125 dimana temperatur kerja
saat perebusan sawit adalah 1400C sementara temperatur kerja bantalan adalah 1200C. Perbedaan temperatur antara
kondisi kerja dan rancangan bantalan mengakibatkan bantalan cepat rusak atau mengalami fracture (patah pada
rumah bantalan). Hal ini sangat merugikan perusahaan sawit karena kerusakan ini menyebabkan proses produksi
(perebusan sawit) menjadi terhenti. Berhentinya mesin perebus membuat waktu kerja atau proses produksi menjadi
lama terutama untuk proses penggantian komponen bantalan. Waktu tunggu yang lama untuk proses perbaikan dan
perawatan bantalan menyebabkan ongkos produksi meningkat. Untuk menanggulangi masalah ini maka desain dan
pemilihan material bantalan dan sistem pelumasan sangat penting. Untuk mengetahui pengaruh panas yang dapat
menimbulkan kerusakan pada bantalan lori dilakukan analisis pengaruh koefisien perpindahan panas pada desain
bantalan, pemilihan material dan sistem pelumasan dengan menggunakan finite volume method 2-D dan 3-D. Dalam
analisis ini dipilih beberapa material dan jenis pelumas yang digunakan berdasarkan standar pelumasan SKF seperti
ceramic. Dengan analisis desain, pemilihan material, jenis pelumas dan analisis koefisien perpindahan panas pada
bantalan dapat dipilih jenis bantalan yang tahan dan sesuai dengan sistem pengangkutan pada lori perebusan sawit.
Keywords: Lori perebusan sawit, bantalan, fracture, koefisien perpindahan panas, finite volume method.
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Pengembangan Alat Kendali Fluida Cair Indikator Mekanis Menjadi Indikator Digital Untuk Menganalisa
Respon Sistem Dengan Menggunakan Sensor Tekanan
[KS-17]
Herianto, Yehuda Simanjuntak
JurusanTeknikMesindanIndustri, Program StudiTeknikMesin, FakultasTeknik UniversitasGadjahMada
Email: herianto@ugm.ac.id
Abstrak
Sistem kendali memegang peranan penting dalam dunia industri. Ketergantungan yang besar akan sistem kendali
menjadikan industri-industri modern tidak dapat beroperasi tanpa sistem kendali. Sistem kendali pada umumnya
digunakan pada industri untuk menjalankan suatu operasi maupun plants untuk mencapai performa yang terbaik
dan meminimumkan dampak pada lingkungan. Sistem kendali adalah sistem yang bertujuan untuk mengendalikan
suatu proses agar output yang dihasilkan dapat dikontrol sehingga dapat meminimalisasikesalahan. Salah satu tugas
komponen pengendali adalah mereduksi error, yaitu perbedaan antara input dan output. Hal ini sesuai dengan tujuan
sistem
kendali
adalah
mendapatkan
output
yang
diinginkansenantiasasamadenganinput.
Semakincepatreaksisistemmengikutioutputyang diinginkan dan semakin kecil kesalahan yang terjadi, semakin
baiklah kinerja sistem kendali yang diterapkan. Dalam memperlajari karakteristik sistem kendali, dibutuhkan
sebuah sistem kendali mulai dari sensor, pengendali danaktuator. Permasalahan yang sering muncul adalah sebagian
besar indikator masih merupakan indikator mekanis sehingga kadang timbul beberapa permasalahan khususnya
dengan pengambilan data, perawatan dan pengembangan sistem. Kondisi ini terlihat juga pada peralatan praktikum
sistem kendali fluida di Laboratorium Geratan Jurusan Teknik Mesin dan Industri UGM. Peralatan praktikum sistem
kendali fluida merupakan salah satu perlatan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kuliah sensor
danaktuator dan sistem kendali. Untuk meningkatkan usabilitas perlatan tersebut, maka pada penelitian ini kami
melakukan modifikasi peralatan agar lebih mudah digunakan dengan melakukan digitalisasi beberapa komponen
mekanis. Penelitian dimulai dengan pemanfaatan sensor tekanan MPX5100GP untuk mengubah data analog
menjadi data digital yang kemudian data diambil dengan menggunakan data logger. Data yang diperoleh dapat
ditampilkan langsung sebagai indikator ataupun disimpan untuk diolah lebih lanjut. Berdasarkan penelitian yang
kami lakukan untuk pengujian kendali aliran didapatkan harga konfigurasi PID terbaik yang didapatkan dari metode
manual yaitu proportional band (200 %), integral (0.01 min) dan diferensial (0.1 min). Sedangkan untuk pengujian
kendali level, didapatkan harga konfigurasi PID terbaik yang didapatkan dari metode manual yaitu proportional
band (5 %), integral (0.01 min) dan diferensial (0.05 min). Konfigurasi tersebut memberikan grafik respon yang
mendekati hasil yang diinginkan.
Keywords:kendalifluida, sensor, error, responsistem,Ziegler-Nichols

Perancangan Ulang Dimensi Utama Radiator Dengan Mengacu
Pada Spesifikasi Engine Toyota Avanza
[KS-18]
Herman Somantri, Endang Achdi, RianMuhamadDarmawan
Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung
E-mail : herman2519@gmail.com
Abstrak
Proses pembakaran di dalam ruang bakar terjadi pada temperatur tinggi dan berlangsung secara berulang. Hal
tersebut mengakibatkan temperatur dinding silinder, kepala silinder, piston, katup, dan beberapa bagian lainnya
meningkat.Untuk mendinginkan engine akibat proses pembakaran digunakan radiator dengan air sebagai fluida
pendingin. Radiator ini masih dapat dikembangkan dari aspek perancanganya itu meminimalisir dimensi radiator
dengan kondisi kerja engine yang sama. Salah satu upaya pengembangan radiator yang akan dilakukan melalui
penelitian ini yaitu perancangan ulang radiator dengan menitik beratkan pada pemilihan parameter performansi
radiator, sehingga diperoleh dimensi radiator yang lebih kecil. Dengan kondisi kerja engine yang sama, diharapkan
hasil perancangan ulang ini dapat berkontribusi dalam peningkatan efisiensi kendaraan roda empat secara
keseluruhan. Dari hasil perancangan ulang radiator menggunakan pendekatan NTU-Efektivitas berdasarkan
spesifikasi engine Toyota Avanza, dengan memilih efektivitas 0.25 dan perbandingan laju kapasitas panas udara
terhadap air 0.25 diperoleh luas permukaan perpindahan panas radiator hasil perancangan ulang 3.26 m2. Sedangkan
luas permukaan perpindahan panas radiator acuan 3.51 m2. Dengan demikian luas permukaan perpindahan panas
hasil perancangan ulang ini lebih kecil dari radiator yang sudah ada sekarang.
Keywords: Perancangan ulang, parameter performansi radiator, NTU-efektivitas.
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Investigasi Kuantitatif Sifat Akustik
Produk Gamelan Bali Berbahan Dasar Perunggu Silikon
[KS-19]
I Ketut Gede Sugita, I Gusti Ngurah Priambadi, I Putu Lokantara
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Udayana, Bali-Indonesia
Kampus Bukit Jimbaran Bali
E-mail : sgita_03@yahoo.com
Abstrak
Bahan dasar gamelan Bali adalah perunggu timah putih (high tin-bronze). Perunggu jenis ini memilki beberapa
kelemahan seperti bersifat getas dan mahal. Perungu silikon dikembangkan sebagai bahan gamelan untuk
menanggulangi kelemahan perunggu timah putih. Kajian perunggu silikon sebagai alternatif bahan instrumen musik
dalam proses penelitian yang berlanjut. Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk mengetahui karateristik akustik
perunggu silikon dalam aplikasi satu-kesatuan gamelan Bali. Bahan yang digunakan adalah tembaga dan silikon
murni (pure commercial) yaitu (99,98 %wt Cu) dan silikon murni (99.98%wt Si). Proses peleburan dilakukan pada
dapur peleburan (crucible furnace). Bahan hasil coran diproses untuk pembuatan bilah instrumen gamelan (gangsa).
Pengujian akustik meliputi damping capacity dan spectrum suara gamelan. Pengujian gamelan berbahan perunggu
timah putih juga dilakukan sebagai pembanding hasil pengujian gamelan berbahan perunggu silikon. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Spektrum dan warna suara yang ditampilkan adalah sama.namun dampng capacitiy
gamelan berbahan perunggu silikon relatif lebih besar dibandingkan dengan perunggu timah putih. Paduan
perunggu silikon memiliki ketangguhan impact 6 kali lebih besar, dan koefisien radiasi suara yang lebih besar
dibandingkan dengan perunggu timah putih 20%Sn.
Keywords: Perunggu silikon,akustik, damping capacity, gamelan

Perancangan Dan Pembuatan Sistem Kendali Dan Stabilisasi Gerak Gun Turret
Dengan Menggunakan Fungsi Pid
[KS-20]
Indrawanto, Ari Kurniawan Saputra*
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung Jl Ganesha 10, Bandung, 40132
Email :ariks131@gmail.com
Abstrak
Kemandirian dalam sistem pertahanan merupakan sesuatu yang harus selalu diupayakan untuk melindungi
kedaulatan negara. Salah satu peralatan penting dalam sistem pertahanan adalah gun turret yang dapat digunakan
pada tank, kapal perang, pesawat tempur dan benteng pertahanan. Unjuk kerja suatu gun turret diantaranya
ditentukan oleh sistem kendali dan stabilisasi gerak gun turret dimana saat ini masih didatangkan dari luar negeri
secara utuh. Pada penelitian ini diupayakan pengembangkan sistem kendali dan stabilisasi gerak gun turret,
sehingga secara bertahap sistem ini dapat dibuat secara keseluruhan di dalam negeri. Tahap kegiatan penelitian ini
terdiri dari beberapa tahap yaitu pemodelan sistem kinematik gun turret, mencari solusi persamaan invers kinematik
orientasi gun turret dan simulasinya, perancangan sistem kendali gun turret, pemasangan sistem sensor, pembuatan
sistem dan algorithma kendali gerak dan yang terakhir adalah stabilisasi gun turret serta pengujian sistem kendali
dan stabilisasi gun turret. Pembuatan algoritma dan grafis antarmuka (GUI) sistem kendali dilakukan dengan
menggunakan software LabVIEW 2011 pada sebuah computer yang telah dipasang kartu I/O berupa PCI-1720,
PCI-1780 dan PCI-1784 buatan Advantech. Adapun sistem kendali yang digunakan adalah menggunakan metoda
PID yang berfungsi untuk mengendalikan agar aktuator dapat bergerak mendekati nilai referensi yang diinginkan
dan dalam respon waktu yang diinginkan. Hasil pengujian sistem kendali, diperoleh hasil yang cukup baik dimana
orientasi sudut azimuth dan elevasi gun barrel dapat diarahkan sesuai dengan sudut orientasi yang diinginkan serta
dapat mempertahankan orietasinya saat gun turret diberi gangguan putar pada sumbu pitchgun turret.
Keywords: gun turret, kontrol PID.
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Pengembangan Metode Perancangan Airfoil Dengan Metode Panel Dan Algoritma Genetika
[KS-21]
Ismoyo Haryanto, Citra Asti Rosalia, Eflita Yohana
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, 50275
E-mail:ismoyo_h@undip.ac.id; citraastirosalia@yahoo.com;
Abstrak
Pemanfaatan energi angin sebagai pembangkit listrik dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Bahkan secara global energi angin telah menjadi salah satu sumber energi utama dan memainkan peranan
sangat penting di pasar energi dunia. Meskipun demikian, bagi Indonesia pemanfaatan energi angin sebagai
pembangkit listrik secara teknis masih mengalami kendala yang terutama disebabkan oleh kecepatan angin rata-rata
yang tersedia relatif kecil, yaitu berkisar 3 – 5 m/s. Di sisi lain, dalam perancangan turbin angin, keberhasilan
perancangan sudu (blade) merupakan kunci utama untuk memperoleh turbin angin pembangkit listrik yang
ekonomis. Sedangkan salah satu aspek terpenting dalam perancangan sebuah sudu turbin angin adalah pemilihan
airfoil. Selama ini airfoil dipilih secara apriori. Kemudian data-data hasil pengujian/analisis airfoil tersebut, yang
meliputi koefisien gaya angkat (lift), gaya tahan (drag) dan momen aerodinamika, digunakan sebagai dasar analisis
dan proses perancangan lebih lanjut. Dengan metodologi ini pemilihan airfoil menjadi sangat terbatas hanya pada
airfoil yang sudah ada data eksperimental/analisisnya saja. Akibatnya proses optimasi secara menyeluruh tidak
dapat dilakukan. Pada penelitian ini akan dikembangkan metodologi alternatif perancangan airfoil. Mula-mula
geometri airfoil dibangkitkan melalui transformasi variabel kompleks (transformasi Karman-Treffts atau
Joukowski). Selanjutnya koefisien gaya angkat, gaya tahan dan momen aerodinamika airfoil bersangkutan dihitung
secara numerik dengan menerapkan metode panel.Optimasi dilakukan untuk mendapatkan harga rasio koefisien
gaya angkat terhadap gaya hambat maksimum tertinggu dengan menggunakan titik pusat lingkaran sebagai variabel
perancangan. Pada penelitian ini sebagai metoda optimasinya akan diterapkan Genetic Algorithm (GA). Metoda
optimasi ini dipilih karena mampu memberikan solusi global. Diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh
metodologi perancangan airfoil yang tangguh untuk kecepatan angin yang rendah.
Keywords: aerodinamika,Genetic Algorithm, metode panel, optimasi, transformasi Karman-Treffts, transformasi
Joukowski

Uji Unjuk Kerja Dan Kekokohan Sistem Kontrol Proportional-Derivative (Pd) Pada Quadrotor
[KS-22]
Joga Dharma Setiawan, Agus Mukhtar dan Mochammad Ariyanto
Magister Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto Tembalang Semarang
Email : jdharmas@yahoo.com
Abstrak
Pengembangan quadrotor yang dapat terbang secara autonomous telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang
diantaranya adalah sebagai traffic monitoring, alat pelacak dan penyelamatan, alat pengintai dan sebagainya. Untuk
itu diperlukan sistem kontrol yang stabil dan kokoh serta teruji kemampuan mengikuti perintah (command
following). Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan dan pengujian kekokohan sistem kontrol proportional
derivative (PD) untuk quadrotor terhadap ketidakpastian masa dan inersia dengan hardware in the loop (HIL) serta
dikembangkan pilot in the loop (PIL) untuk mengikuti perintah dari pilot. Identifikasi parameter quadrotor
merupakan hal pertama yang dilakukan, kemudian dilakukan desain sistem kontrol dengan menggunakan
MATLAB/Simulink dilanjutkan dengan simulasi respon sistem. Langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan
desain sistem kontrol ke dalam quadrotor untuk pengujian menggunakan HIL dan PIL. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam simulasi desain kontrol PD terhadap ketidakpastian masa dan inersia dengan settling
time 0.7s dan PO 3% diperoleh kondisi roll dan pitch respon dengan PO 0% dan settling time 0.7s; alt respon PO
3.3% dan settling time 0.7s; yaw respon PO 0%, settling time 0.9s dan steady state error 0.1o. Dalam aplikasinya
hasil eksperimen pengujian sistem kontrolPD dengan HIL pada respon roll diperoleh steady state error sekitar 1o.
Sedangkan dalam aplikasi PILrespon roll quadrotor sesuai dengan perintah yang diberikan, namun terdapat steady
state error sekitar 2odan osilasi pada kontrol PD.
Keywords:quadrotor, HIL, kontrol PD, PIL
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Analisis Performansi Model Baru Sambungan Tulang Panggul Buatan (Artificial Hip Joint) Dalam
Melakukan Gerakan Shalat
[KS-23]
Jamaria, A.B. Legowob dan I.B. Anwarc
a, b
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Email: j.jamari@gmail.com
Abstrak
Kerusakan permanen pada sambungan tulang panggul akibat proses pengapuran, penuaan maupun kecelakaan
memerlukan tindakan penggantian dengan sambungan tulang panggul buatan. Perkembangan penelitian sendi
panggul buatan yang dilakukan Jurusan Teknik Mesin Undip bekerja sama dengan RSO Dr. Soeharso Solo telah
menghasilkan prototipe produk artificial hip joint (AHJ) yang mempertimbangkan geometri/postur orang Indonesia.
Namun demikian, para dokter selalu menganjurkan kepada para pasien pengguna AHJ agar tidak melakukan
gerakan ekstrim atau range of motion yang terlalu lebar, seperti gerakan shalat. Indonesia merupakan negara yang
berpenduduk muslim terbesar di Asia Tenggara dimana shalat merupakan kewajiban utama. Tujuan penelitian ini
adalah mengembangkan prototipe yang sudah sesuai dengan postur orang Indonesia mejadi model atau prototipe
baru yang mampu digunakan untuk melakukan gerakan shalat. Kriteria utama agar AHJ bisa digunakan untuk
gerakan shalat adalah tidak terjadi impingment, yaitu suatu kondisi dimana femoral head berkontak dengan
acetabular liner secara terus menerus hingga terjadi dislokasi. Dalam melakukan uji performansi terhadap model
yang dikembangkan maka dilakukan analisis range of motion untuk gerakan sholat dan analisis tegangan pada
kondisi gerakan ekstrim. Perhitungan range of motion menggunakan perangkat lunak komputer dan analisis
tegangan menggunakan software komersial metode elemen hingga Abaqus. Metode pengukuruan range of motion
diverifikasi dengan model lain yang ada di literature (model Kluess) sementara analisis tegangan von Mises yang
terjadi divalidasi dengan model kontak Hertz. Hasil menunjukkan bahwa pada model AHJ yang telah
dikembangkan memiliki range of motion yang lebih besar dibandingkan dengan model Kluess. Analisis range of
motion ditampilkan pada gerakan-gerakan shalat yang ekstrim seperti tasyahud akhir, duduk diantara dua sujud dan
transisi. Selain itu, dari perhitungan tegangan von Mises yang terjadi pada saat impingment model yang
dikembangkan menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan model Kluess. Dari hasil-hasil analisis uji
performansi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model baru yang telah dikembangkan dapat digunakan
untuk melakukan gerakan sholat. Namun demikian, impingment masih terjadi tetapi tidak sampai menimbulkan
dislokasi.
Keywords: sambungan tulang panggul buatan, range of motion, dislokasi, metode elemen hingga, mekanika kontak
Pengukuran Medan Perpindahan Keluar Bidang Dengan Teknik Korelasi Citra Digital (Kcd) 3d
Pada Pengujian Beban Tekuk
[KS-24]
Lenny Iryani, Le Tan Loc, Sandro Mihradi, Tatacipta Dirgantara dan Ichsan Setya Putra
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, ITB ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung
Telp.: (022) 2512971, Fax: (022) 2512971 Email : sandro@ftmd.itb.ac.id
Abstrak
Pada penelitian ini, teknik korelasi citra digital (KCD) 3D yang telah dikembangkan pada penelitian sebelumnya
diaplikasikan untuk mengukur medan perpindahan keluar bidang pada pengujian beban tekuk (buckling). Prinsip
pengukuran medan perpindahan dengan teknik KCD 3D yaitu dengan mengkorelasikan citra sebelum dan sesudah
pembebanan. Untuk menentukan tingkat korelasi dari dua citra tersebut digunakan persamaan Normalized Cross
Correlation (NCC). Proses kalibrasi dengan menggunakan metode Bouquet dilakukan sebelum pengujian beban
tekuk dilakukan. Spesimen yang digunakan adalah acrylic dengan E = 2896 MPa dan
, yang berbentuk
pelat dengan geometri (panjang x lebar x tebal) 300×50×2 mm3. Spesimen dengan variasi lain yaitu pelat dengan
lubang berdiameter 15 mm yang terletak di tengah pelat juga digunakan dalam pengujian beban tekuk ini.Hasil
pengukuran medan perpindahan dengan teknik KCD 3D ini kemudian divalidasi dengan membandingkannya
dengan hasil simulasi metode elemen hingga dan pengukuran menggunakan dial indicator pada bagian tengah pelat.
Dari perbandingan tersebut diperoleh perbedaan antara teknik KCD dengan yang lainnya sebesar kurang dari5%.
Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran medan perpindahan keluar bidang pada pengujian beban tekuk dengan
menggunakan teknik KCD 3D memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi.
Keywords: medan perpindahan, korelasi citra digital, perpindahan keluar bidang, beban tekuk.
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Perancangan Bejana Tekan Vertikal dan Simulasi Pembebanan Eksentrik Pada Nozzle
(Studi Kasus Separator Unit KarahaPt. Pertamina Geothermal Energy)
[KS-25]
Jundan Rais Fathoni , Joko Waluyo
Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin dan Industri,
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Email: jundanraisfathoni@yahoo.com
Abstrak
Makalah ini mengangkat materi perancangan bejana tekan vertikal separator pada Fluid Collection and Reinjection
System (FCRS), unit Karaha PT. PertaminaGeothermal Energy. PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) akan
membangun Fluid Collection and Reinjection System (FCRS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi(PLTP)
Unit-5 yang terletak di Area Karaha, Jawa Barat. Pekerjaan ini merupakan“EPCC Total Proyek Panas Bumi Karaha
1x30 MW”. FCRS akan mengirimkan uap kepembangkit listrik geothermal 1 x 30 MW. Separator berfungsi untuk
memisahkan uapdan brine dari sumur produksi. Bejana tekan dirancang berdasarkan code ASME VIIIdivisi 1, yang
meliputi pressurized dan non pressurized part. Perancangan pressurized part terdiri dari shell, head dan nozzle
dengan pertimbangan tekanan dan temperaturdesain. Non pressurized part terdiri dari support, lifting lug, tailing
lug dan peralatanpendukung. Pada penelitian ini dilakukan simulasi pembebanan eksentrik pada nozzle inlet dan
outlet dengan analisis tegangan lokal berdasarkan Welding Research Council Bulletion 107 (WRC 107). Pada
penelitian ini juga dilakukan variasi pembebananeksentrik dan hubungannya terhadap rasio tegangan pada nozzle
dan reinforcement pad.Dari hasil perancangan didapatkan tebal shell dan head adalah 20 mm dengandiameter 1700
mm. Ukuran nozzle yang dipakai adalah untuk inlet dan steam outlet 20”schedule 40, dan untuk brine outlet 4”
schedule 160. Jenis flange untuk semua nozzle adalah WNRF dengan rating 300 lb dan semua nozzle diberi
reinforcement pad. Support (skirt, anchor bolt dan basering) dirancang mampu menahan beban berat, gempa dan
angin. Lifting lug dan tailing lug dirancang mampu mengangkat bejana tekan. Separator yang dirancang mempunyai
berat pabrikasi 17054 kg dan operasi 21959 kg. Hasil simulasi pembebanan eksentrik pada nozzle inlet dan outlet
denganperhitungan analisis tegangan lokal, menunjukkan bahwa rasio tegangan pada nozzle dan reinforcement pad
kurang dari satu, sehingga masih dalam batas aman. Dari hasil simulasi variasi pembebanan eksentrik pada nozzle
inlet dalam kondisi sustained, dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya dan momen pada opening maka
semakin besar juga rasio tegangan pada nozzle dan reinforcement pad.
Keywords: Bejana tekan, ASME VIII divisi 1, nozzle, pembebanan eksentrik, analisis tegangan lokal.

Kaji Numerik Dan Eksperimental Unjuk Kerja Peredam Getaran Dinamik Ganda
Pada Model Struktur Bangunan
[KS-26]
Lovely Son, Hafizah dan Mulyadi Bur
Laboratorium Dinamika Struktur, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manis, Padang-25163
Email : lovelyson@ft.unand.ac.id
Abstrak
Gempa menimbulkan getaran pada struktur bangunan. Getaran pada struktur bangunan tersebut dapat diminimalisir
dengan penambahan peredam pada struktur. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menambahkan redaman
pada struktur adalah penggunaan peredam dinamik. Pada penelitian sebelumnya telah dikembangkan peredam
dinamik menggunakan sistem pendulum untuk mengurangi getaran pada struktur bangunan akibat beban gempa.
Akan tetapi, peredam yang dirancang hanya mampu mengurangi getaran pada frekuensi pribadi terendah sehingga
amplitudo getaran pada frekuensi pribadi yang lain masih cukup besar.
Dalam penelitian ini dikembangkan peredam dinamik yang dapat mengurangi amplitudo getaran pada dua frekuensi
pribadi terendah dari sebuah struktur bangunan. Peredam yang dirancang menggunakan sistem massa-pegas dan
pendulum. Sistem peredam dinamik diletakkan pada lantai atas bangunan. Efektifitas peredam dievaluasi secara
numerik dan diuji dengan model eksperimen. Amplitudo getaran struktur di dekat dua frekuensi pribadi terendahnya
dapat diredam dengan baik melalui sistem peredam yang dikembangkan. Hal ini disebabkan karena sebagian energi
gangguan yang diserap struktur akan dipindahkan ke peredam dinamik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa
getaran yang terjadi pada struktur bangunan berkurang cukup signifikan.
Keywords: Getaran, Bangunan, Gempa,Peredam, Dinamik
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Kaji Numerik Penerapan Metode Random Decrement dan Ibrahim Time Domain
Untuk Identifikasi Struktur yang DigangguSecara Acak
[KS-27]
Mulyadi Bur, Meifal Rusli,Adriyan, dan Lovely Son
Laboratorium Dinamika Struktur, Teknik Mesin Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manis, Padang, 25163
E-mail: mulyadibur@ft.unand.ac.id
Abstrak
Makalah ini membahas tentang teknik identifikasi dua tingkat yang digunakan untuk indentifikasi struktur yang
diganggu secara acak. Metode yang diusulkan merupakan penggabungan metode random decrement (RD) dan
Ibrahim time domain (ITD). Pada teknik identifikasi ini, metode RD diterapkan untuk menghasilkan fungsi RD
melalui teknik triggering yang dalam hal ini digunakan teknik triggering jenis level crossing (TL) dan positive points
(TP). Fungsi RD yang dihasilkan ekivalen dengan fungsi korelasi respons atau respons getaran bebas struktur. Untuk
melihat keefektifan metode yang diusulkan, disusun sebuah program simulasi dengan menggunakan bahasa
pemograman MATLAB yang kelak dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur dengan data eksperimental
atau data yang berasal dari lapangan. Dalam uji coba program dipilih model bangunan dua lantai dengan redaman
modal yang bervariasi untuk setiap modusnya. Model tersebut diganggu secara acak pada tumpuannya
dengangangguan jenis white noise. Berdasarkanhasil simulasi dapat dilihat bahwa semua parameter dinamik
struktur dapat ditemukan kembali dengan baik. Secara rinci dapat dilihat bahwa triggering TP menghasilkan kualitas
hasil identifikasi dengan metode ITD yang lebih baik dibandingkan dengantriggering TL. Hal ini dapat dilihat dari
penyimpangan hasil identifikasi frekuensi pribadi melalui triggering TP dibandingkan dengan triggering TL.
Penyimpangan identifikasi rasio redaman untuktriggering TPberada dibawah 1%, sedangkan triggering TLsekitar
5%.Demikian juga untuk identifikasi modus getar normal dengan teknik triggeringTP menunjukkan hasil yang lebih
baik.Meskipun demikian, waktu penghitungan fungsi RD melalui trigerring TPbisa mencapai 10 kali lebih besar
dibandingkan melalui triggering TL.
Keywords: Identifikasi, RD, ITD, triggering TP dan triggering TL.

Cara Kerja Dan Perbaikan Lift Pada Gedung Bumn
[KS-28]
Melya D.Sebayang S.Si, MT 1); Bastanta M.Tarigan 2)
1) Dosen Teknik Mesin Universitas Kristen Indonesia; 2) Mahasiswa Mesin
Abstrak
Pelayanan yang baik dalam gedung dapat memberikan kualitas yang baik. Salah satu pelayanan dalam gedung
perkantoran adalah lift. Untuk pelayanan yang baik, sistem lift harus memiliki kriteria yang sesuai dengan standar
penggunaan dalam gedung perkantoran sehingga karyawan merasa lebih nyaman menggunakan lift tanpa harus
menunggu lama ketika menunggu lift. Untuk itu sistem pemilihan lift yang sesuai digunakan di dalam gedung
perkantoran menjadi suatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Untuk itu metode perhitungan yang sesuai
sangat diperlukan untuk menentukan kecapatan, kapasitas, dan jumlah lift yang akan digunakan didalam gadung.
Penentuan ini sangat penting digunakan demi kenyamanan bagi pengguna lift karena perencanaan yang baik atas
sistem lift sangat berpengaruh pada operasi dan daya guna lift sebagai alat transportasi vertical suatu gedung
bertingkat. Sistem lift yang baik harus memiliki standar pemilihan lift dalam gedung . interval dan handling capacity
merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kualitas dan kuantitas yang baik dalam pemilihan lift
sehingga dapat ditentukan jumlah unit, kapasitas, dan kecepatan lift yang sesuai dengan gedung.
Keywords: lift, perencanaan, handling capacity
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Identifikasi Daftar Kebutuhan Pada Perancangan Alat Bantu Operasi Tuas Kopling, Rem
Dan Gas Untuk Pengemudi Dengan Kendala Kaki
[KS-29]
Muhammad Sjahrul Annas, Kuat Rahardjo TS, Zainulsjah
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat 11440
Email: sjahrul@trisakti.ac.id, kuatrts@trisakti.ac.id, zainul@trisakti.ac.id
Abstrak
Pengoperasian tuas kopling, rem dan gas adalah keharusan saat mengemudi kendaraanroda empat. Tetapi menjadi
masalah bagi pengemudi dengan kendala kaki. Pengoperasian tuas kopling, rem dan gas dengan penggerak mekanis
lain menjadi solusi alternatif yang menarik untuk dirumuskan agar pengemudi dengan kendala kaki dapat
mengemudi sebagaimana mestinya.
Perancangan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang merupakan langkah awal untuk mendapat parameter
permasalahan dan mengetahui fungsi dan tugas alat penggerak ketiga tuas tersebut. Tujuannya untuk mencari
keinginan calon pemakai dan untuk membangun komunikasi antar calon pemakai dan pengembang.
Dengan cara ini diharapkan menjamin kepuasan pemakai dan sesuai dengan aspek ergonomika, aspek teknis dan
aspek lainnya.
Keywords: Pengoperasian tuas kopling, rem dan gas, kendaraan, kendala kaki,identifikasi kebutuhan

Estimasi Faktor Dinamis Roda Gigi Miring
[KS-30]
Mukhtar Rahman
Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Jl. P. Kemerdekaan Km 10 Makassar 90245, Indonesia
Email: mukhtarrahman73@yahoo.co.id
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetukan pengaruh perubahan kepala gigi terhadap getaran yang dihasilkan
dan mengestimasi faktor dinamis roda gigi. Getaran pada roda gigi standar masih cukup tinggi yang disebabkan
oleh kesalahan rambatan statis. Upaya untuk mengurangi kesalahan rambatan statis ini dicoba memodifikasi bentuk
profil gigi roda gigi, terutama pada kepala gigi. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah
memprediksi pengupasan kepala gigi roda gigi yang optimun dan menentukan faktor dinamis berdasarkan
G.Niemann, 1990. Hasil penelitian memberikan rumusan faktor dinamis pada roda gigi miring sebagai berikut,

Kv 

n

1,87
 k 0,0222

0, 0062

Kv adalah faktor dinamis, n adalah putaran roda gigi (rpm) dan k adalah faktor kekakuan kontakan gigi (N/m).
Kesimpulan lain dari penelitian ini yaitu, Prilaku amplitudo getaran pada kontakan gigi roda gigi sangat bervariasi.
Hasil pengukuran memperlihatkan kecenderungan turun dan kemudian naik, sehingga amplitudo yang optimum
terjadi pada daerah pengupasan ujung kepala gigi sebesar 0,80 mm. Estimasi faktor dinamis adalah sebesar 1,4145
yang cenderung naik dengan naiknya putaran dan naiknya beban dinamis. Faktor kekakuan kaitan gigi diperoleh
sebesar 71160,2833N/m pada frekuensi kaitan gigi sebesar 7050 CPM juga cenderung turun dengan naiknya
frekuensi kaitan gigi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk mendisain roda
gigi miring.
Keywords:Faktor dinamis roda gigi, putaran roda gigi, faktor kekakuan kontakan gigi.
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Desain Kontrol Proportional-Integral-Derivative (Pid)
Untuk Simulator Meriam Artileri Serangan Udara (Arsu) 57mm
[KS-31]
Munadi1), Joga Dharma Setiawan2), Ferika Tono Putri2)
1)
Lab. Komputasi, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
2)
Lab. Kontrol dan Robotika, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudharto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Email : munadi@undip.ac.id
Abstrak
Kepresisisan yang tinggi dalam pengontrolan sistem peralatan persenjataan sangat dibutuhkan. Dalam tulisan ini,
peneliti menjadikan meriam ARSU (Artileri Serangan Udara) 57 mm sebagai objek penelitian karena menjadi salah
satu peralatan persenjataan TNI yang sering digunakan tetapi masih secara manual dalam pengoperasiannya. Pada
meriam ARSU 57 mm terdapat dua sudut yang harus dikontrol yaitu sudut laras meriam (turret) dan sudut meriam
itu sendiri (barrel) dalam membidik sasaran. Untuk menghasilkan kontrol yang presisi, peneliti membuat simulator
meriam ARSU 57 mm sebagai model, dan menggunakan bantuan software MATLAB khususnya toolbox
Simmulink untuk mensimulasikan pendekatan matematis dan Simmechanic untuk mensimulasikan pendekatan
secara fisik. Sedangkan mikrokontroller dipilih sebagai hardware dalam mengaplikasikan kontrol pada aktuator
berupa DC motor yang digunakan pada masing-masing joint simulator. Dalam penelitian ini, metode kontrol
proportional-integral-derivative (PID) didesain dan digunakan dengan tujuan agar simulator meriam ARSU 57 mm
dapat merospon tracking sasaran dengan cepat dan presisi sehingga tingkat akurasi sebagai peralatan persenjataan
akan lebih baik. Kontroller yang didesain sudah mempertimbangkan beberapa faktor seperti massa laras dan
gangguan angin sehingga kesalahan (error) yang dihasilkan dapat dimininimalkan sekecil mungkin. Hasil simulasi
akan memverifikasi kinerja kontrol PID.
Keywords: ARSU 57 mm, MATLAB, Kontrol PID

Uji Eksperimen Untuk Trajectory Tracking Mesin
Pemotong Rumput Tenaga Surya
[KS-32]
Rafiuddin Syam dan Johanes Ohoiwutun
Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Jl. P. Kemerdekaan Km 10 Makassar, Indonesia 90245
E-mail: rafiuddinsyam@gmail.com
Abstrak
Penggunaan energy terbarukan yang belum merata pada berbagai sistem melatarbelakangi penelitian ini. Energi
surya yang berlimpah dan gratis menjadi tantangan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui error
tracking trajectory dan kecepatan potong pada mesin pemotong rumput dengan sumer energy untuk sistem navigasi
dengan menggunakan energy surya. Pengujian ini melibatkan dua operator dengan kemampuan kurang lebih
sederajat. Masing masing operator menguji sistem trajectory pada lintasan yang sama. Penggunaan tenaga surya
dalam penelitian ini adalah sebagai sumber tenaga untuk mengisi batere yang selanjutnya menjalankan robot.
Sistem kendali yang digunakan menjadikan operator sebagai bagian dari sensor close loop dengan sistem manual
menggunakan gelombang radio pemancar dan penerima. Selanjutnya signal digunakan untuk member masukkan
kepada motor listrik yang bergerak seporos pada bagian belakang dan sistem steering pada bagian roda depan. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa dari perlakuan dengan tiga variasi kecepatan yaitu 0,754 m/det, 0,565 m/det dan
0,314 m/det maka diperoleh hasil pemotongan rumput terbaik terjadi pada kecepatan 0,314 m/det dan tinggi
pemotongan rumput 5 cm dengan hasil yag memuaskan.
Keywords: Mesin Pemotong Rumput, Energi surya, trajectory tracking
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Aplikasi Model Mobile Manipulator Pada Robot Penjinak Bom
[KS-33]
Rafiuddin Syam dan Randis
Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Jl. P. Kemerdekaan Km 10 Makassar, Indonesia 90245
E-mail: rafiuddinsyam@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun robot penjinak bom. Dalam paper ini dihitung pula kinematika
manipulator dan mobile robot sebagai bagian dasar. Selanjutnya silakukan simulasi dengan menggunakan program
matlab. Robot ini pada lengan terdiri dari 5 derajat kebebasan (DOF) dimana dapat mengngat untuk beban 0,5 kg.
Perhitungan kinematika mobile manipulator selanjutnya di formulasikan dan di simulasikan pada program matlab,
selanjutnya merancang robot penjinak bom sesuai dengan perhitungan dan simulasi yang telah di lakukan. Sedang
untuk pergerakan kecepatan mobile robot dilakukan secara non-holonomic sistem, dimana kedua roda bergerak
indenendent. Sedang untuk pengujian trackingtrajectory, dilakukan pada dua operator yang berbeda dengan lintasan
yang sama.
Keywords: Mobile robot, mobile manipulator, robot penjinak bom

Pemodelan Matematika Dinamika Terbang Wahana Tanpa Awak Monocopter
[KS-34]
Ratna Ayu Wandini, Taufiq Mulyanto, Hari Muhammad
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung
Email : ratnaayuwandini@yahoo.com
Abstrak
Monocopter merupakan wahana tanpa awak yang memiliki bentuk asimetris terdiri dari satu bilah sayap, satu badan,
dan motor sebagai pembangkit gaya dorong. Monocopter termasuk pada kategori UAV rotary wing dimana seluruh
bagian wahana berputar untuk memperoleh gaya angkat. Kecepatan putar Monocopter dihasilkan dari torque yang
muncul akibat gaya dorong diujung sayap. Berbagai konsekuensi dari bentuk asimetris tersebut membuat aspek
dinamika terbang wahana ini menjadi kajian yang menarik. Penelitian ini akan mengkaji mengenai aspek dinamika
terbang dan membuat pemodelan matematika gerak Monocopter. Pemodelan akan terfokus pada gerak vertikal yang
dipengaruhi langsung oleh kecepatan putar. Pemodelan matematika dinamika terbang Monocopter dibuat dengan
menggunakan program Matlab. Proses yang dilakukan untuk memperoleh pemodelan matematika dinamika terbang
Monocopter adalah peninjauan ulang desain, penentuan tata acuan koordinat dan orientasi, penurunan persamaan
gerak Monocopter, penyusunan algortima dan simulasi gerak Monocopter. Data yang digunakan untuk pemodelan
matematika diperoleh dari data perancangan Monocopter MC – 11 telah dilakukan oleh Hendi Aji Pratama
mahasiswa Aeronotika & Astronotika angkatan 2008. Untuk kebutuhan pemodelan, konfigurasi MC – 11
disederhanakan dengan dua pusat massa dengan massa terdistribusi sepanjang garis <25% MAC sayap. Tata acuan
koordinat dan orientasi Monocopter untuk kajian dinamika terbang didefinisikan kembali. Persamaan gerak
Monocopter diturunkan pada koordinat Cartesian sesuai tata acuan koordinat benda. Metode yang digunakan untuk
membuat pemodelan gerak vertikal adalah simulasi. Proses simulasi gerak Monocopter menghasilkan grafik
pergerakan titik pusat massa. Algoritma program dibuat untuk membantu penyusunan tahap pemodelan matematika
yang dibuat dengan software Matlab. Simulasi gerak Monocopter dilakukan dengan menyusun lima skenario
terbang Monocopter. Input berupa kecepatan putar divariasikan pada setiap skenario. Variasi input berupa input
block dan doublet. Input block dirancang untuk melihat respon Monocopter terhadap perubahan input tiba – tiba
dan kembali ke kondisi trim. Input doublet dirancang untuk melihat respon kecepatan putar Monocopter dinaikan
dan diturunkan (atau sebaliknya) dengan selisih yang sama dan kembali ke kondisi trim. Hasil yang ingin dicapai
adalah pengaruh kecepatan putar Monocopter memberikan respon yang benar. Dari hasil simulasi gerak, hal yang
dapat disimpulkan bahwa kondisi trim Monocopter dapat dicapai jika kecepatan putarnya 496,75 rpm dan tidak ada
perubahan input kecepatan putar. Input block pada simulasi dapat menggambarkan perubahan ketinggian
Monocopter terhadap perubahan kecepatan putar. Untuk simulasi gerak berupa ketinggian Monocopter berubah dan
Monocopter dapat mempertahankan ketinggian tersebut, input kecepatan putarnya dibuat menyerupai doublet
dimana perubahan kecepatan putarnya diubah secara signifikan. Selisih antara perubahan kecepatan putar minimum
atau maksimumnya dengan kecepatan putar kondisi trim sama.
Keywords:Monocopter, dinamika terbang, pemodelan matematika, persamaan gerak, simulasi
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Disain Sistem Pengenalan Suara Sebagai PengendaliDinamo StarterPada Otomobil
Design Of Speaker Recognition SystemAs Magneto IgnitionController On Automobile
[KS-35]
Rr. Sri Poernomo Sari1 , Rezza Aditya2
1,2
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia
Email:sri_ps@staff.gunadarma.ac.id
Abstrak
Teknologi pengenalan suara (speaker recognition) merupakan aplikasi dalam pengolahan sinyal digital. Penelitian
ini bertujuan merancang prototipesistem pengenalan suara sebagai pengendali dinamo starter pada otomobil.
Pengolahan sinyal yang dibahas adalah speaker verification. Metode yang digunakan adalah MFCC (Mel Frequency
Cepstrum Coefficients)untuk proses ekstraksi ciri dari sinyal suaradan DTW (Dynamic Time Warping) untuk proses
pencocokan. Data masukan suara adalah 1 buah kata sandidan 1 buah kata perintah.Perancangan menggunakan
modul Parallax Say It, mikrokontroller AVR ATMega16, LCD 16x2, motor driver dan baterai 12V. Hasil pengujian
adalah tingkat akurasi paling rendah 70% nilai threshold 3,5 sedangkan tingkat akurasi tertinggi 82.5 % dengan
nilai threshold 5,3.
Keywords:Pengenalan Suara, MFCC, DTW, Mikrokontroler, Parallax Say It

Perancangan, Pembuatan, Dan PengujianPerangkatKalibrasi Load Cell Enam Komponen
[KS-36]
Sandro Mihradi, Andi Isra Mahyuddin, Tatacipta Dirgantara, Robby
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 10, Bandung, 40132 Telp: (022) 2504243, Fax: (022) 2534099
Email :sandro@ftmd.itb.ac.id
Abstrak
Pada penelitian sebelumnya telah dirancang load cell enam komponen yaitu load cell yang mampu mengukur tiga
buah gaya (Fx, Fy dan Fz) dan tiga buah momen (Mx, My dan Mz). Load cell ini dirancang sebagai bagian dari sistem
force plate untuk mengukur gaya reaksi tanah dari gerak berjalan manusia. Dengan asumsi massa tubuh yang akan
diukur maksimum sebesar 100 kg, load cell dirancang untuk dapat menahan gaya lateral (Fx dan Fy) sebesar 200
N, gaya vertikal (Fz) sebesar 1000 N dan momen masing-masing Mx = 150 Nm, My = 150 Nm, serta Mz = 30 Nm.
Untuk menjamin load cell yang dirancang dapat bekerja dengan baik, diperlukan pengujian serta kalibrasi yaitu
dengan mensimulasikan tiga gaya serta tiga momen secara terukur pada load cell tersebut. Dalam proses kalibrasi,
ketika satu komponen gaya/momen diberikan, perangkat kalibrasi yang dirancang harus mampu mengisolasinya
dari lima komponen gaya/momen lainnya. Pada penelitian ini dilakukan perancangan, pembuatan dan pengujian
perangkat kalibrasi load cell enam komponen, dimana perangkat kalibrasi yang dirancang tersebut harus dapat
memberikan gaya dan momen pada load cell dengan menggunakan mesin uji tarik Tensilon® RTF-1310. Untuk
memberikan momen arah x dan y pada load cell, pada perangkat kalibrasi diterapkan mekanisme jungkat-jungkit,
yaitu rangkaian batang yang terhubung dan disusun sedemikian rupa sehingga gaya vertikal yang diberikan oleh
mesin uji tarik dapat dikonversi menjadi momen pada load cell. Perangkat kalibrasi dibuat menggunakan baja jenis
DIN St37 dengan baut kelas 8,8 yang digunakan sebagai pin maupun pengencang. Perangkat kalibrasi yang
dirancang mampu mengkonversi gaya vertikal dari mesin uji tarik menjadi enam komponen gaya/momen yang
selanjutnya digunakan untuk proses kalibrasi load cell. Perangkat lunak Inventor® digunakan untuk mensimulasikan
mekanisme pembebanan perangkat kalibrasi yang dirancang. Dari hasil simulasi pembebanan dari mesin uji tarik
dan keluaran gaya/momen yang diterima oleh load cell terdapat perbedaan sebesar 0,14% dibandingkan dengan
perhitungan analitik. Kemudian dari hasil pengukuran geometri perangkat kalibrasi yang telah dibuat, diketahui
terdapat perbedaan dimensi maksimum sebesar 2,3% dari rancangan semula.
Keywords: load cellenam komponen, force plate, gait analysis, kalibrasi
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Analisis Design For Assembly Pada Mesin Roll Sheeter Karet
[KS-37]
Sigit Yoewono, Dicky Yusuf
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara-ITB, Jl. Ganesha 10, Bandung 40132
Email :sigit@ftmd.itb.ac.id
Abstrak
Indonesia merupakan negara dengan hutan karet terluas di dunia dan negara penghasil karet terbesar kedua di dunia.
Namun demikian, angka produktivitas karet di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan karena ketersediaan
peralatan pengolah karet yaitu mesin roll sheeter karet yang kurang dan masih harus impor dari dari luar negeri
terutama dari Malaysia. Seharusnya, Indonesia dapat memproduksi mesin roll sheeter karet sendiri.
Langkah awal yang dapat dilakukan untuk memproduksi mesin roll sheeter karet adalah memanfaatkan mesin yang
diimpor dari Malaysia dan mesin roll sheeter karet hasil modifikasi untuk diamati dan dianalisis. Analisis dimulai
dari desain mesin roll sheeter karet. Desain mesin roll sheeter karet akan dianalisis dari segi perakitan dengan
menggunakan metode Design for Manufacture and Assembly (DFMA) menurut Boothroyd dan Dewhurst. Tujuan
dari analisis perakitan/Design For Assembly (DFA) adalah untuk meminimalkan jumlah komponen yang
membangun mesin roll sheeter karet dan memperoleh suatu parameter berupa nilai efisiensi perakitan. Dari analisis
DFA diperoleh nilai efisiensi perakitan untuk masing-masing desain mesin roll sheeter karet dan desain terbaik
adalah desain mesin roll sheeter karet modifikasi setelah dilakukan perbaikan. Nilai efisiensi perakitan dari desain
tersebut adalah 18,14%. Nilai ini paling tinggi dibandingkan beberapa desain lainnya. Perbaikan yang dilakukan
pada desain tersebut adalah perancangan ulang komponen poros pemegang dan handel, dudukan sipoa, dan dudukan
tutup rantai.
Keywords: mesin roll sheeter karet, DFA, Boothroyd dan Dewhurst, efisiensi perakitan

Analisa Kerusakan Surface Rubber Cover Press Roll pada Mesin Printing Type Continuos
[KS-38]
Sumadi 1, Yoserizal Geneng 2
Fakultas Teknik Universitas Ibn Khaldun BogorEmail : sumadi1263@gmail.com
Abstrak
Mesin printing merupakan asset yang sangat penting dalam sistem printing type continous, kerusakan mesin akan
berakibat service level agreement (SLA) tidak akan tercapai, salah satu component yang sangat penting pada mesin
ini adalah press roll yang berfungsi sebagai media penghantar sistem printing telah mengalami kerusakan pada
rubber cover setelah beroperasi selama 4800 jam, untuk mengetahui penyebab kerusakan dapat diketahui dengan
melakukan beberapa pengujian :material rubber cover roll, antara lain pengujian kekerasan (Hardness), pengujian
tarik (Tensile Strength), Modulus, Elongation break, Density dan Abrasion resistance dan pengujian komposisi
kimia . Dari hasil penelitian dapat disimpulkan rusaknya surface rubber cover press roll disebabkan oleh kesalahan
pemilihan materialsrubber cover dimana terdapat perbedaan antara material rubber yang dipakai dengan standar
Keywords : Press Roll, Rubber cover, hardness, Silicon Rubber
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Analisis Numerik Pemodelan Desain Guide Wheel Base Bogie
Untuk Meningkatkan Mampu Belok Kereta Monorel Produksi Pt. Mbw
[KS-39]
Sugiharto1, Danardono AS1, Gatot Prayogo1,Kusnan Nuryadi2, Teguh Nugraha2
1
Departemen Teknik Mesin, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok 16424,Jawa Barat
2
PT. Melu Bangun Wiweka, Jl. Simpang Tiga Setu No. 39 Tambun Bekasi 17510, Jawa Barat
E-mail : sugih.sugiharto@unpas.ac.id, danardon@eng.ui.ac.id,
Abstrak
Moda transportasi berperan penting dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan
suatu negara. Mobilitas manusia yang tinggi dan semakin beragam membutuhkan sistem transportasi yang
berkelanjutan (sustainable transportation system). MRT (Mass Rapid Transit)merupakan angkutan massa yang
berbasis jalan atau rel (subway/elevated) dengan jangkauan lokal. Moda ini umumnya beroperasi pada jalur khusus
tetap atau jalur umum potensial yang terpisah dan digunakan secara eksklusif, sesuai jadwal yang ditetapkan dengan
rute yang dirancang dengan stasiun-stasiun pemberhentian tertentu. MRT bisa jugadioperasikan dalam lalu lintas
yang beragam, yang dirancang khusus untuk memindahkan sejumlah besar orang dalam waktu yang bersamaan.
Monoreladalah salah satu moda MRT berupa kereta penumpang berbasisrel tunggalyang umumnya dipasang pada
posisi ditinggikan (elevated) dari permukaan jalan yangberfungsi sebagai penuntunnya(guideway). Sehingga hanya
dibutuhkan ruang kecil baik ruang vertikal maupun horizontal, lebar lintasan cukup selebar badan kereta dan
disangga oleh sejumlah tiang sepanjang lintasan jalan raya raya.Badan kereta lebih "ringan" dibanding kereta
konvensional dengan posisi rel terelevasi sehingga hanya menutupi sebagian kecil permukaan jalan.Kebisingan
dapat ditekan karena bogie menggunakan roda ban karet yang berjalan di atas lintasan beton/baja sebagai guidewaynya. Tingkat keamanan cukup tinggi karena bogie kereta memegang rel, sehingga risiko untuk terguling jauh lebih
kecil. Resiko kejadian menabrak pelintas rel sangat tidak mungkin terjadi karena posisi rel berada diatas permukaan
jalan.Dari sisi pembiayaan dan investasi pemilihan moda ini akan lebih menarik karena lebih murah dibanding jenis
moda kereta lainnya. Kereta monorel terbagi dalam dua jenis yaitu suspended dan straddle. Jenis straddle
merupakan tipe yang paling banyak digunakan sebagai sarana transportasi perkotaan, karena memiliki kelebihan
yang dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis ukuran yang disesuaikan dengan volume kebutuhan dan tingkat
pelayanannya. Dilihat dari kelebihannya monorel jenis ini dapat dijadikan solusi sarana transportasi diperkotaan
pada jarak dekat dan menegah. Solusi ini sangat sesuai dengan konsep sistem transitringan untuk mobilitasperkotaan
dalampembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir proses rancang
bangun kereta monorel jenis straddle mulai dilakukan di industri lokal. Hal penting yang harus diperhatikan dalam
proses rancangan bangun tersebut adalah bagaimana monorel yang dibuat bisa digunakan secara aman, nyaman dan
mampu diaplikasikan pada berbagai kondisi topograpi perkotaan di Indonesia, dimana perkotaan di Indonesia pada
umumnya merupakan kota yang sudah berkembang, dengan kondisi tata ruang yang relatif tidak menyediakan dan
menyiapkan area untuk fasilitas monorel dalam sistem transportasi massalnya. Dalam kondisi tersebut sangat
dimungkinkan adanya tuntutan desain yang melebihi standar desain monorel pada umumnya. Standar desain yang
perlu disiapkan dan ditingkatkan adalah kemampuan belok (turning-ability) dan kemampuan untuk menanjaknya
(gradient-ability). Saat ini kemampuan belok maksimum kereta monorel berkisar pada radius 45-60 m, sedangkan
kemampuan untuk menanjaknya berkisar pada gradien antara 5-6 %. Makalah ini menjelaskan studi dan
pengembangan desain struktur bogie untuk meningkatkan mampu belok dengan pertimbangan kesetabilan dinamik
gerak kereta. Peningkatan mampu belok dilakukan dengan membedakan panjang sumbu guide wheel base roda
sebelah kiri dan sebelah kanan disaat kereta berbelok, guide wheel base adalah jarak dua pasang roda yang dipasang
disisi kiri dan kanan bogie kereta monorel yang berfunsi sebagai penuntun gerak kereta saat mengikuti relnya.Metoda virtual prototyping digunakan untuk memodelkan setiap komponen terkait dalam bentukCAD,
selanjutnya dilakukan analisis dan optimalisasi melalui simulasinumerik berbantuan perangkat lunakyang divalidasi
dengan metoda analitik multibody.
Keywords: Bogie, Monorail, Straddle, Turning Ability, Gradient-ability, Industri Lokal
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Pengembangan Excavator Mini Amfibi Pengeruk Sampah Kapasitas Bucket 0,4 M3
Di Sungai Kecil
[KS-40]
Wahyu Nirbito, Dhimas Kirana Sainan
Program Studi Teknik Perkapalan, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik,
Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424 Email : wahyu.nirbito@ui.ac.id
Abstrak
Salah satu permasalahan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta adalah penanganan sampah yang belum maksimal,
sehingga terjadi penumpukan sampah, termasuk di antaranya wilayah jalur air dan sungai. Menurut data BPS tahun
2011, dikalkulasikan masih terdapat ± 2.041 m3 sampah yang tidak mampu dikelola, sehingga terjadi penumpukan
di beberapa titik di wilayah Jakarta. Secara khusus, sebanyak ±1.800 m3/hari terjadi penumpukan di wilayah jalur
air dan sungai. Peralatan yang ada saat ini yaitu berupa long arm hydraulic excavator hanya mampu menangani
sebanyak ±1.395 m3/hari. Artinya masih terjadi penumpukan sampah di wilayah air sebesar ±405 m3/hari. Sampah
yang tidak dapat ditangani tersebut disebabkan karena titik penumpukannya berada pada pemukiman padat, seperti
pada Kali Sunter, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Ciliwung, Kali Cipinang dan Kali Krukut, sehingga
menyulitkan akses bagi peralatan berat untuk melakukan penanganannya. Dari kondisi tersebut maka penelitian
berbentuk perancangan peralatan penanganan yang tepat untuk penanganan penumpukan sisa sampah di wilayah
jalur air dan sungai seperti tesebut dilakukan. Untuk itu, dikembangkan suatu rancangan peralatan tambahan yaitu
berupa excavator mini amfibi. Excavator amfibi memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan long arm
excavator yang telah digunakan saat ini, karena memiliki daya jelajah dan mobilitas yang tinggi untuk melakukan
penyusuran sungai-sungai kecil dan menangani tumpukan sampah yang selama ini menjadi permasalahan di
provinsi DKI Jakarta. Rancangan disesuaikan dengan karakteristik sungai dan jalur air di wilayah Provinsi DKI
Jakarta, dengan aspek-aspek desain berupa pemilihan excavator, lambung pontoon, mooring, hambatan, propulsi.
Perencanaan awal dilakukan berupa gambaran sistem kerja secara umum untuk menentukan proses perancangan
bagi komponen-komponen yang terdapat di dalam unit ini. Kapasitas excavator ditentukan berdasarkan waktu
siklus, volume sampah, dan jam kerja maksimal. Perancangan dimensi dan pemilihan material dilakukan
berdasarkan analisa pembebanan berupa buckling, axial stress, shear stress, bending stress, impact, dan
pembebanan akibat tekanan hidrostatis. Adapun pontoon dirancang dibagi menjadi 5 section dengan jarak antar
section sebesar 1 m. Penyambungan bagian dengan las mengikuti spesifikasi fillet welding yang ditentukan
berdasarkan analisa terhadap bending stress dan shear stress las. Secara keseluruhan excavator dibagi menjadi 5
buah persegi panjang, kemudian dilakukan proyeksi titik berat terhadap tumpuan (dalam hal ini berupa sistem
tambat/mooring system). Selain itu, dilakukan pula analisa kinematis pada posisi ekstrim yang berpengaruh pada
stabilitas. Adapun analisa kinematis dilakukan dengan mengabaikan penggunaan sistem tambat (mooring system).
Safety factor yang digunakan pada keseluruhan proses desain ditentukan dengan menggunakan Pugsley Equation.
Perhitungan lainnya adalah perhitungan untuk dasar pemilihan wire rope, anchor, winch dan main engine. Hasil
dari perancangan ini adalah spesifikasi rinci dari alat excavator mini amfibi sehingga siap untuk dikembangkan
pembuatan prototype-nya pada kegiatan penelitian selanjutnya.
Keywords:excavator amfibi, pontoon, mooring, hambatan, propulsi
Sifat Getar Elastik Pegas Dan Membran Karet Untuk Aplikasi
Sistem Rem Antilock Brake System (Abs)
[KS-41]
Wibawa EJ.; Jaka SB.; Wibowo )*
Staff Pengajar Teknik Mesin UNS SurakartaEmail : wibawa.ej@gmail.com , wibowo_uns@yahoo.com
Abstrak
Antilock braking system (ABS) and locking braking system are mostly used on vehicles. Lock braking system
has some weaknesses. These can be overcome by using ABS, but with higher cost. For these reasons, the
present study on lock breaking system with additional vibrator is conducted. It is expected that the pad will
vibrate and non-lock braking will be obtained to get better in braking vehicle. The procedure of the research is
by measuring the vibration of the braking force when the vibrator be aplied. Two-treatment-comparison
method is used to observe the exsistence of significant difference between braking system without vibrator and
the one with vibrator. The result of the investigation shows that there are significant influences on pad-vibration
and braking force of the treatments.
Keywords : Antilock braking system, vibrator, non-lock braking, pad vibration, braking force
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Analisa Kerusakan Bearing Fuse RollPada Mesin Cetak Billing Type Continuos
[KS-42]
Wahyu Nuri, Herdi Hermawan, Sumadi
Pneumatic Hydraulic System and Maintenance Research Laboratory
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl.K.H.Soleh Iskandar Bogor
Email : wahyunuri@yahoo.co.id
Abtrak
Bearing dengan nomor 6009 ZZ yang digunakan pada mesin cetak billing tipe continuos telah mengalami kerusakan
setelah beroperasi selama 2400 jam. Penyebab kerusakan bearing ini dapat diketahui setelah mendapatkan data –
data kerusakan secara jelas. Untuk mendapatkan data kerusakan dilakukan pemeriksaan dan pengamatan yang
dilakukan terhadap bearing tersebut, antara lain: dengan melakukan inspeksi visual, pemotongan bahan dan
penentuan lokasi kerusakan.Dari hasil pemeriksaan dan pengamatan visual yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan bahwa kerusakan pada bearing disebabkan oleh salah dalam pemilihan bearing dimana bearing yang
digunakan adalah tipe 6009 ZZ yang mana bearing tersebut seharusnya digunakan untuk kondisi normal. Sedangkan
untuk mesin cetak billing continuos seharusnya menggunkan jenis bearing tipe 6009 ZZ/C4S2 HT dimana bearing
dengan tipe ini dapat bekerja pada mesin dengan temperatur tinggi.
Keywords : bearing,6009ZZ,mesin cetak billing

Perancangan Sistem Mekanikal Alat Top-Drive Pemutar Rangkaian Pipa Pengeboran
Pada Operasi Pengeboran Migas
[KS-43]
Wahyu Nirbito, Pringgo Jatmiko
Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Kampus baru UI, Depok 2013
Email : wahyu.nirbito@ui.ac.id
Abstrak
Teknologi pengeboran dewasa ini semakin berkembang dengan semakin meluasnya penggunaan alat Top-Drive
sebagai pemutar rangkaian pipa pengeboran. Penggunaan top-drive dianggap jauh lebih efektif dibandingkan
menggunakan sistem Rotary Table. Kelebihan penggunaan Top-Drive dibandingkan Rotary Table adalah antara lain
proses pengeboran menjadi lebih cepat karena dengan Top-Drive langsung dapat memutar 3 rangkaian pipa
pengeboran sekaligus dan tidak perlu lagi menggunakan Kelly sebagai penghubung antara Rotating System dengan
pipa pengeboran. Ada 2 jenis Top-Drive yang dewasa ini sering digunakan, yaitu jenis hidrolik dan elektrik. Kedua
jenis ini dibedakan berdasarkan tipe motor penggerak yang yang digunakan. Salah satu masalah utama di lapangan
dalam penggunaan alat ini adalah masalah ketersediaan. Bila terjadi kerusakan maka seringkali menyebabkan
tertundanya pekerjaan operasi pengeboran yang berarti kerugian biaya karena berdasarkan pada waktu lama
jam/hari bekerja. Hal ini adalah disebabkan karena alat ini beserta suku cadangnya harus didatangkan dari luar
negeri dan harganya mahal sehingga merugikan bila harus menyimpan persediaan atau cadangan. Padahal ternyata
pada dasarnya komponen utama dari alat Top-Drive ini adalah sistem mekanikal yang cukup sederhana yang terdiri
dari komponen-komponen mekanikal utama seperti poros dan roda gigi serta pelumasannya. Penelitian dalam
bentuk perancangan komponen sistem mekanikal alat Top-Drive ini ditujukan agar dapat dibuat didalam negeri
sehingga masalah ketersediaan dapat diatasi dan harganya menjadi jauh lebih murah. Penelitian diawali dengan
penelitian bahan yang digunakan untuk komponen sistem mekanikal di laboratorium Teknik Metallurgi dan Material
FTUI. Setelah itu dilakukan perancangan komponen berupa perhitungan beban, kekuatan, bentuk dan lain lain yang
dibutuhkan oleh pihak manufaktur sebagai dasar pembuatannya. Pemenuhan spesifikasi yang akan dicapai adalah
untuk dapat menjalankan operasi pengeboran dengan torsi maksimal pada 55000 Nm dan pada putaran 70 rpm.
Sistem penggeraknya adalah 2 motor hidrolik. Diharapkan hasil penelitian perancangan ini dapat dijadikan bahan
dasar utama proses manufaktur komponen komponen utama sistem mekanikal alat Top-Drive tersebut sehingga
ketergantungan terhadap luar negeri dapat dikurangi.
Keywords:Hydraulic Top-drive, sistem penggerak, roda gigi, poros, bantalan (bearing), sistem pelumasan
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Kompleksitas Pada Proses Perancangan Prototipe Alat Pemindah Masakan
Complexity Of A Prototype Transporter Cuisine Design Process
[KS-44]
Yeny Pusvyta, ST, MT
Universitas IBA Jl. Mayor Ruslan Palembang, 30113 E-mail : yeny_pusvyta@yahoo.com
Abstrak
Peluang dalam bidang perancangan dan pengembangan produk dapat terkendala pada kompleksnya pilihan-pilihan.
Beragamnya pilihan itu dapat berupa: metodologi, spesifikasi rancangan maupun pemilihan material, proses
manufaktur dengan berbagai pertimbangan kebutuhan pemakai. Pada proses pemenuhan tujuan perancangan, ada
tahapan proses yang harus dilalui untuk menyeleksi pilihan-pilihan tersebut sehingga mengkerucut sehingga
menjadi spesifikasi sebuah prototipe. Semua itu sangat dipengaruhi oleh batasan-batasan dalam perancangan, yang
pada akhirnya menentukan apakah produk hasil perancangan tersebut dapat dikategorikan sukses atau tidak ketika
dilempar ke pasar. Berdasarkan perkembangan situasi dan perubahan gaya hidup yang menginginkan kepraktisan,
industri kuliner mengalami pertumbuhan pesat. Fakta ini menginspirasi pemilihan topik penelitian yang membahas
mengenai alat pemindah masakan. Metode yang digunakan untuk melakukan perancangan alat pemindah masakan
adalah metode penelitian terapan yang merupakan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang
dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Data diambil dari hasil wawancara dengan salah seorang pengusaha
makanan. Langkah awal yang digunakan adalah memberikan gambaran mengenai kompleksitas yang semuanya
mempunyai kemungkinan untuk terpilih pada saat pertimbangan pemilihan spesifikasi. Kemudian memberikan
batasan-batasan (constraint) yang menjadi alasan utama pada pemilihan rancangan. Langkah selanjutnya adalah
perancangan konsep alat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dalam memperbaiki kinerja yang ada dengan
melakukan perancangan prototipe alat sehingga diperoleh hasil yang lebih aman, produktif, efektif dan efisien.
Kompleksitas diasosiasikan dengan pemahaman dan pengaturan besar volume atau kuantitas informasi, sebanyak
besarnya variasi informasi. Banyaknya informasi dan kompleksnya permasalahan pada desain dilakukan dengan
membagi masalah tersebut menjadi sub-sub masalah atau dekomposisi masalah. Keberhasilan desain tergantung
pada pemilihan metodologi serta perancangan konsep yang dilakukan serta sangat dipengaruhi oleh batasan-batasan
dalam perancangan. Kecukupan informasi, baik dari segi kualitas dan kuantitas sangat signifikan pada saat
melakukan pertimbangan pemilihan dalam aktivitas perancangan. Aktivitas perancangan dan pengembangan yang
kurang dari segi informasi, dapat membuat perancang menetapkan asumsi ataupun melakukan penyederhanaan yang
tidak harus dilakukan yang berdampak pada kualitas dan keefektifan rancangan. Berdasarkan hasil seleksi, maka
variasi 2 mendapatkan nilai pembobotan yang lebih besar dan mempunyai kelayakan untuk dibuat prototipe.
Keywords: kompleksitas, batasan, data, perancangan, prototipe

Analisis Karakteristik Handling Kendaraan Roda Tiga Dengan Tilting Wheeled Melalui Uji Manuver
Slalom
[KS-45]
Wibowo; Jaka SB.; Wibawa EJ. )*
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : wibowo_uns@yahoo.com
Abstrak
This study focuses on handling performances of an innovative three-wheeled vehicle. A three-wheeled vehicle
is a fine synthesis between the maneuverability and compactness of a motorcycle and the stability and loadbearing capacity of a four-wheeled car. Simulation using universal mechanism program in expecting to
evaluate the parts of handling with different configuration from a vehicle to find new handling index, which is
also shown the quantity of kynematic and dynamic of the vehicle. Two wheeled vehicle has a nimble maneuver
and simple of dymention better than four wheeled vehicle. But it also has weakness in lacking of handling,
safetiness and stability, which is not found in four wheeled vehicle.The simulation result showed that i.r.c
configuration above the ground have roll transfer function value greater than i.r.c configuration on the ground
and below the ground at all the speed. So that, it concluded that i.r.c configuration above the ground was easier
to be handle. These result was agree with qualitatif test. Most of the test drivers 96,7 % said that i.r.c
configuration above the ground had a little effort to handle than the others configurations. However, 96,7 % of
the test drivers said that i.r.c below the ground was more stable.
Keywords: three-wheeled vehicle, handling index.
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Meningkatkan KetelitianPengukuran Nilai RMS Getaran Mesin
dengan Menentukan Parameter Pengukuran yang Benar
[KS-46]
Zainal Abidin, Andriansyah, Budi Heryadi
Institut Teknologi Bandung Jalan Ganesha 10, Bandung 40132
Email : budiheryadi001@gmail.com
Abstrak
Dalam rangka meningkatkan daya saing, industri harus mampu menekan biaya produksi. Salah satu upaya yang
kini banyak dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan teknik perawatan yang handal, yakni
teknik perawatan mesin berbasis getaran. Teknik perawatan ini dipilih karena perubahan level getaran mesin
merupakan ciri yang pertama kali muncul ketika mesin mulai mengalami kerusakan. Untuk melihat seberapa parah
kerusakan yang terjadi, level getaran mesin dievaluasi kemudian dibandingkan dengan Standar ISO 10816. Dalam
standar ini telah ditetapkan nilai RMS getaran sebagai satuan baku untuk menyatakan tingkat kerusakan mesin.
Oleh karena itu, nilai RMS getaran harus diukur secara teliti agar tidak terjadi hal yang merugikan atau bahkan
membahayakan, misal nilai RMS getaran terukur masih berada di level aman padahal mesin sudah berada dalam
kondisi rusak parah. Kesalahan pengukuran nilai RMS getaran mesin selalu terjadi dalam setiap pengukuran getaran
karena waktu rekam sinyal tidak mungkin sama dengan kelipatan periode sinyal getaran. Oleh karena itu, masalah
semacam ini seringkali ditanggulangi dengan menerapkan teknik penghitungan nilai RMS dengan melibatkan
fungsi jendela (window function). Namun, teknik ini ternyata tidak mampu mereduksi kesalahan tersebut
sepenuhnya[1]. Kesalahan ini akan bernilai minimum apabila parameter pengukuran getaran ditentukan dengan
benar. Dalam makalah ini dipaparkan mengenai analisis kesalahan perhitungan nilai RMS sinyal sinus diskrit
dengan menggunakan fungsi jendela kotak, fungsi jendela Hanning, dan fungsi jendela Flattop. Dari analisis ini
diperoleh persamaan-persamaan matematis yang dapat digunakan untuk menentukan parameter-parameter
pengukuran getaran sehingga kesalahan pengukuran nilai RMS bernilai kurang dari 1%. Berdasarkan persamaanpersamaan yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan nilai RMS sinyal sinus diskrit dengan fungsi
jendela kotak akan bernilai kurang dari 1% apabila terdapat paling sedikit 180 sampel untuk waktu rekam minimum
selama 7,8 kali periode sinyal. Sementara itu, untuk sinyal sinus dengan fungsi jendela Hanning diperlukan paling
sedikit 10 sampel dalam waktu rekam minimum selama 1,4 kali periode sinyal, sedangkan untuk sinyal sinus dengan
fungsi jendela Flattop diperlukan paling sedikit 13 sampel dalam waktu rekam minimum selama 3,0 kali periode
sinyal.
Keywords: RMS, fungsi jendela, diskrit, waktu rekam, sampel

Sambungan Adesif Model Tirus-Dalam Untuk Pipa Komposit
yang Mendapat Beban Tekanan Internal
[KS-47]
Jamiatul Akmal
Jurusan Teknik Mesin, FT-UNILA
Email : jamiatulakmal@yahoo.com
Abstrak
Sambungan adesif biasa dipakai untuk menyambung pipa komposit. Persoalan yang sering terjadi adalah adanya
kebocoran jika pipa mendapat tekanan internal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa distribusi
tegangan pada lapisan adesif tidak merata, tetapi terkonsentrasi di pinggir sambungan., Pada studi ini diusulkan
model tirus-dalam untuk distribusi tegangan lapisan adesif yang lebih merata. Teori ini divalidasi dengan
mengukur distribusi tegangan dengan sensor straingauge yang dipasangan searah tegangan prinsipal. Untuk
mengamati modus kegagalannya, dilakukan pengujian dengan memberikan tekanan sampai sambungan
mengalami kebocoran. Spesimen sambungan dipotong-potong pada posisi terjadinya kebocoran untuk
selanjutnya diamati bentuk kegagalan pada penampang potongannya. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap
tiga specimen terlihat bahwa kegagalan terjadi pada permukaan batas antara material adesif dengan material
pipa/kopler (adhesive failure mode). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ikat secara adesif (adhesive bonding
strength) lebih rendah daripada kekuatan adesif itu sendiri (cohesive bonding strength).
Keywords: sambungan adesif, pipa komposit,, strain gauge, kekuatan bonding, tekanan internal
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Analisa Kekuatan dan Kekakuan Desain Chassis Mobil Listrik Nasional ITS (Molina-ITS)
[KS-48]
A. Wikarta*, I. Sidharta, Sutikno, U. Wasiwitono, A.S. Pramono
Jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Keputih, Sukolilo, Surabaya 60111
E-mail: *wikarta@me.its.ac.id
Abstrak
Mobil listrik yang memiliki efisiensi hingga 80% memang feasible untuk dikembangkan sebagai mobil nasional.
ITS telah merintis pengembangan Mobil Listrik Nasional (Molina ITS) dengan fokus awal pada pembangunan
platform. Dimana kekuatan dan kekakuan chassis merupakan parameter penting bagi keamanan dan kenyamanan
sebuah platform mobil listrik. Untuk itu pada penelitian ini dilakukan analisa kekuatan dan kekakuan chassis dengan
tujuan mendapatkan chassis yang tepat buat Molina ITS. Desain chassis dibuat dengan mempertimbangkan
kebutuhan atas berat yang ringan, tempat baterai yang lapang, tempat motor listrik dan gearbox, keamanan saat
kena tabrakan, dan kenyamanan bagi pengendara. Pengujian desain chassis selanjutnya dilakukan menggunakan
metode numerik dengan software berbasis Finite Element Method. Kekuatan dan kekakuan desain chassis dianalisa
dengan memberikan pembebanan yang meliputi: beban bending vertikal, beban bending lateral, dan beban torsional.
Hasil pengujian secara numerik menunjukkan ketika desain chassis dibebani dengan memasukkan faktor dinamik,
tegangan Von Mises yang timbul masih di bawah Ultimate Strength, dengan angka keamanan di atas 2. Sementara
dari pengujian torsional didapatkan stiffness chassis sebesar 4 kN-m, yang menunjukkan desain chassis cukup kaku
dan memiliki integritas yang baik.
Keywords: chassis Molina ITS, mobil listrik, tegangan Von Mises, torsional stiffness

Simulasi Dinamik Kereta Api Babaranjang Ketika Melewati Jalur Belok
[KS-49]
I Made Parwata
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran Bali 80364, Indonesia
E-mail: md_parwata@yahoo.co.uk
Abstrak
Perilaku KA ketika melewati belokan sangat sulit diamati. Padahal perilaku tersebut sangat bermanfaat untuk
menganalisa keausan pada roda dan rel, demikian pula untuk mengetahui kestabilan laju arah KA. KA Babaranjang
dibuatkan model dinamika dengan bantuan software UM. Model yang dibuat adalah satu kendaraan rel dan jalur
belok. Selanjutnya, model ini disimulasikan dengan berbagai kecepatan. Hasil simulasi memberikan kecepatan
maksimum yang diijinkan agar tidak terjadi derailment. Pada penelitian ini kecepatan maksimum yang diijinkan
adalah 60 km/h pada beban 52 ton.
Keywords: Simulasi, dinamika, KA Babaranjang, Jalur Belokan
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Hydraulic Water Jet Intensifier Machine For Cutting Marble
[MAN 01]
Adi Purwanto
Jurusan Teknik Mesin-FTI,
Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta
Jl. Kalisahak No. 28, Kompleks Balapan
Yogyakarta 55222
E-mail: addidaiya47@gmail.com
Abstrak
Marble is a natural resource rock type, which are available in some areas in Indonesia. Marble is used for various
purposes, especially in the field of interior and exterior of houses and the like, such as tiles, pillars, and so forth.
The MANuction process starts from the stage of marble cutting, buffing or polishing, and finishing. Almost all
companies are still using the marble MANuction process by conventional methods. MANuction machines for
cutting with a circular saw-edged tungsten carbide, the usage will result in a gap cut ± 5 mm, making it less effective
and profitable, due to the many cutting going on. In addition to the loss, saw cutting is including rough cutting that
will leave a tool mark deep enough, so the process is required prior to finishing the grinding/smoothing first.
Capital-intensive companies, usually in renovate their conventional MANuction machines, by the purchase of
technology from abroad. The development of technology today, for cutting marble use water jet cutting machine
has been widely used. Water Jet cutting Machine (WJM) is a cutting machine that uses water pressure medium
which is generated and powered by circuit of hydraulic intensifier. Water jet cutting including cold processes, so
heat does not arise. Thus, heat damage does not occur as thermal distortion, thermal stress on the surface of the cut
and others. Other than that, WJM including cutting process is environmental friendly, because it does not happen
melting material or by-MANuct were dusty. WJM can be designed and developed with standard components and
custom components made itself. In WJM there intensifier pump, which serves to change the water pressure, from
the pressure of 160.17 bar converted to 4,000 bar. Water at high pressure is then used to cut the process by using
directed by nozzles made of sapphire stone to marble surface water cutting speeds 750 m/s. Cutting nozzle diameter
of 1 mm, will MANuce a thick marble cutting only 1 mm.
Keywords : Marble, Water Jet cutting Machine, Pressure Intensifier, Nozzle, Hydraulic Intensifier Circuit.

Penerapan Metoda Quality Function Deployment (QFD) dalam Perancangan Ulang Roll Press
Pasta Ubi Kayu (Manihot Utilissima) untuk Pembuatan Kerupuk Singkong
[MAN 02]
Adjar Pratoto dan Dendi Adi Saputra M.
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang 25163, Indonesia
E-mail: adjar.pratoto@ft.unand.ac.id
Abstrak
Pengolahan ubi kayu menjadi kerupuk singkong banyak dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM). Pembuatan kerupuk singkong memerlukan beberapa tahapan proses. Salah satu dari proses tersebut
adalah pengepresan pasta ubi dari bentuk bongkahan pasta menjadi lembaran pasta untuk menghasilkan pasta
ketebalan tipis. Beberapa UMKM melakukan pengepresan secara manual. Sedangkan, UMKM lainnya melakukan
pengepresan secara mekanis. Pada pengepresan manual, MANuktivitasnya rendah karena mengandalakn tenaga
manusia. Sedangkan pada pengepresan mekanis desain yang ada memiliki kelemahan dalam hal keselamatan dan
kenyamanan operasi. Pada makalah ini dilakukan perancangan ulang sistem pengepresan pasta ubi dalam upaya
untuk meningkatkan MANuktivitas, kenyamanan, dan keamanan bagi operator. Perancangan ulang diawali dengan
identifikasi sistem yang ada, yaitu memetakan kelebihan dan kekurangan sistem yang ada serta mengumpulkan
informasi dari pelanggan. Hasil identifikasi dan masukan dari pelanggan tersebut digunakan untuk merumuskan
sasaran rancangan. Sasaran yang terlalu umum ditafsirkan lebih lanjut agar lebih spesifik dengan menggunakan
diagram pohon sasaran (objective tree diagram). Sasaran-sasaran rancangan tersebut kemudian diterjemahkan ke
dalam karakteristik teknik dengan menggunakan metoda quality function deployment (QFD). Hasil rancangan ulang
dituangkan dalam bentuk isometri. Dalam taraf ini, rancangan ulang masih dibatasi pada lingkup fungsionalitas.
Keywords: rancang ulang, QFD, roll press, pasta ubi kayu
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Pemodelan Simulasi biaya MANuksi untuk mendukung Sistem Servis MANuk
di Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
[MAN 03]
Al Antoni Akhmad
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya
Kampus Unsri Indralaya, Jl. Palembang-Prabumulih KM. 32
Indralaya 30662
E-mail : alantoni78@yahoo.com
Abstrak
Dalam era pasar global yang semakin kompetitif seperti saat ini, banyak perusahaan bersaing untuk menyediakan
MANuk berkualitas dengan harga rendah. Hal ini hanya bisa tercapai dengan menerapkan strategi pengembangan
MANuk yang baik. Di berbagai negara, saat ini banyak industri berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal
mungkin dengan pengeluaran seminimum mungkin. Sebagai contoh, di Indonesia banyak UKM hanya
menggunakan satu atau beberapa mesin untuk menghasilkan suatu MANuk. Mereka membuat MANuk berdasarkan
jumlah permintaan pelanggan. Kadang-kadang mereka hanya membuat beberapa spare part tertentu dalam waktu
yang lama dan dalam jumlah yang besar, tapi sayangnya, meskipun mereka mendapatkan pesanan yang banyak
keuntungan mereka sangat kecil. Hal ini disebabkan mereka hanya menggunakan cara manufaktur tradisional.
Selain itu, mereka tidak pernah merincikan biaya MANuksi secara detil, mereka hanya menghitung biaya bahan
dan biaya tenaga kerja langsung tanpa memperhitungkan faktor lain. Sebenarnya dalam pembuatan suatu MANuk
setiap industri harus menghitung biaya total perMANuk dan biaya operasi. Biaya total perMANuk terdiri dari .biaya
material, biaya perancangan dan biaya proses MANuksi. Yang termasuk kedalam biaya material yaitu harga
pembelian material dan biaya tak langsung seperti; biaya gudang, pengangkutan, bunga bank, pajak, asuransi,
pemeliharaan dan lain-lain. Sedangkan biaya MANuksi terdiri dari; biaya persiapan dan penyettingan, biaya
pemesinan dan biaya pahat. Sedangkan biaya operasi terdiri dari Biaya tetap pertahun (bunga pinjaman, pajak,
asuransi, dll), Biaya variabel langsung pertahun ( biaya bahan bantu (misalnya cairan pendingin), biaya daya listrik
dan biaya operator) dan Biaya variabel tak langsung pertahun (biaya kontrol kualitas, penjualan, dministrasi,dll).
Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam memMANuksi suatu MANuk harus memperhitungkan
kesemua faktor tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan simulasi model biaya
MANuksi untuk mendukung UKM industri logam agar bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin.
Penelitian ini dilakukan dengan membuat model sistem biaya MANuksi dengan menggunakan Microsoft Visual
Basic. Model yang dikembangkan dapat digunakan oleh UKM industri logam untuk menghitung biaya MANuk
total dengan lebih akurat sehingga bisa memperoleh keuntungan yang optimal.
Keywords: biaya MANuksi, usaha kecil dan menengah, biaya total perMANuk, visual basic

Pengaruh Pengamplasan (Sanding) terhadap Kekasaran Permukaan Kayu Jati (Tectona Grandis)
Menggunakan Mesin Frais Horizontal Modifikasi
[MAN 04]
Amrifan Saladin Mohruni, Alfi Satria
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Prabumulih Km. 32, Kampus Unsri, Inderalaya-30662, Sumatera Selatan
E-mail: mohrunias@unsri.ac.id
Abstrak
Industri furnitur kayu tropis di Indonesia masih banyak yang bekerja berdasarkan pengalaman tukang kayu yang
terlibat. Proses pemesinan masih belum ada standard yang baku untuk kekasaran permukaan. Untuk itu dilakukan
penelitian salah satu proses machining yaitu proses sanding sebagai salah satu tahapan proses finishing. Tujuan
utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kondisi pengamplasan (sanding) yang optimum dengan
mengkombinasikan belt speed (V) (10-22 m.min-1) dengan federate (f) (17-34 mm.min-1) dan kedalaman potong
(depth of cut) menggunakan Response Surface Methodology (RSM). Spesimen yang digunakan adalah kayu jati
(tectona grandis) yang diolah mengikuti standar ASTM 4442-07. Sedangkan amplas yang dipakai mempunyai
ukuran butir (grit) 180. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil Ra maksimum = 1,733 µm sedangkan Ra minimum =
0,933 µm. Dapat disimpulkan semakin tinggi belt speed (V) mengakibatkan semakin rendah nilai Ra, sedangkan
semakin tinggi laju pemakanan (f) mengakibatkan semakin tinggi nilai Ra
Keywords: sanding, tropical wood (tectona grandis), kekasaran permukaan, response surface methodology.
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Otomasi Proses Pemesinan Electro-Discharge Machining (EDM) menuju Peningkatan Portabilitas
dan Integrasi Proses Manufaktur
[MAN 05]
Andi Sudiarso, Muslim Mahardika, Dadid S. Putro
Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik,
Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta, Indonesia 55281
E-mail: ansoed03@yahoo.co.uk
Abstrak
Saat ini, sistem kendali manual mulai digantikan dengan sistem kendali otomatis yang diharapkan akan menambah
efisiensi dari pemesinan. Salah satu sistem kendali otomatis yang lazim digunakan secara luas di dunia industri
adalah sistem kendali berbasis Programmable Logic Controllers (PLC). Tujuan penelitian ini adalah untuk
merancang sistem kendali otomatis berbasis PLC pada proses permesinan Electro-Discharge Machining (EDM)
portable, sehingga EDM dapat beroperasi secara baik, dapat berfungsi secara portable, dan memungkinkan integrasi
dengan proses pemesinan yang lain. Penelitian ini diawali dengan perancangan dan pembuatan sistem kendali untuk
mesin EDM menggunakan PLC. Tahapan berikutnya adalah persiapan benda kerja dan elektroda. Benda kerja yang
digunakan adalah aluminium 1100 dan stainless steel 204, sedangkan elektroda menggunakan bahan kuningan.
Selanjutnya, dilakukan pengujian unjuk kerja sistem kendali untuk proses permesinan EDM, yang meliputi MRR,
electrode wear (EW), dan overcut.Pada penelitian ini telah berhasil dirancang sistem kendali otomatis berbasis PLC
pada proses EDM portable. Hasil MRR pada aluminium yang dapat diperoleh adalah sebesar 3,98 x 10-5 g/s
sedangkan MRR stainless steel adalah sebesar 3,93 x 10-5 g/s. Hasil EW aluminium adalah 1,14 x 10-5 g/s, yang
lebih kecil dari pada EW stainless steel sebesar 5,06 x 10-5 g/s. Hasil perhitungan overcut pada aluminium sebesar
0,59 mm, sedangkan overcut pada stainless steel adalah 0,13 mm. Hasil perhitungan MRR, EW dan overcut tersebut
telah menunjukkan bahwa sistem kendali berbasis PLC telah dapat digunakan dengan baik untuk permesinan EDM
portable. Selanjutnya, proses pengendalian EDM berbasis PLC ini dapat diintegrasikan dengan pemesinanpemesinan yang lain.
Keywords: electro-discharge machining, portable, integrasi pemesinan, otomasi proses, material remove rate, electrode wear,
overcut

Desain dan Manufaktur Screw Turbin Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Skala Kecil
[MAN 06]
Anizar Indriani1, Hendra2
1

Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
E-mail: aniz_raimin@yahoo.com

2

Abstrak
Kelangkaan minyak bumi mengakibatkan peralatan atau mesin pengguna bahan bakar minyak bumi mengalami
kesulitan dalam mendapatkan pasokan sehingga operasi atau kerja mesin menjadi terganggu dan selain itu harga
bahan bakar minyak menjadi mahal. Kelangkaan bahan bakar ini menyebabkan adanya pencarian sumber alternatif
baru seperti pemanfaatan sumber tenaga angin, surya, air dan gelombang laut. Sistem pembangkit listrik selama ini
banyak menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber penggerak komponen mesinnya seperti turbin dan
generator. Selain pembangikit listrik bahan bakar minyak juga banyak digunakan pada bidang otomotif, rumah
tangga, dan industri. Dampak yang muncul akibat pemadaman listrik bergilir dan tegangan yang tidak stabil adalah
banyak mesin-mesin atau komponen-komponen elektronik yang menggunakan tegangan listrik sebagai sumber
tegangan menjadi rusakUntuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro komponen yang berpengaruh pada performance
pembangkitnya adalah turbin. Desain turbin yang sudah dikembangkan oleh beberapa tempat adalah desain screw
turbin karena konstruksi yang sederhana, ramah lingkungan dan dapat dioperasikan pada head yang rendah. Untuk
menganalisis pengaruh desain screw turbin terhadap performance pembangkit listrik tenaga mikrohidro maka di
rancang dan dibuat desain screw turbin dengan finite volume method dan selanjutnya proses manufakturnya dibuat
dengan beberapa tahapan seperti pemotongan pelat, penarikan dan pengelasan. Selanjutnya diassembly dengan
komponen lain (generator) agar menghasilkan tenaga listrik dan pengujian desain dan manufaktur screw turbin.
Dari hasil pengujian dapat dianalisis pengaruh desain screw turbin terhadap performan pembangkit listrik tenaga
mikrohidro skala kecil.
Keywords: Screw Turbin, Generator, Manufaktur, Finite Volume Method, Tegangan Listrik.
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Pembuatan Lobe Diagram Dalam Rangka Memprediksi Fenomena Chatter
Pada Proses Pemesinan Pada Mesin Freis
[MAN 07]
Arie Nugraha, Yatna Yuwana Martawirya, dan Agung Wibowo
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 10, Bandung, 40132
E-mail: arienug2000@yahoo.com
Abstrak
Mesin perkakas yang dipakai dalam proses pemesinan tentunya harus mampu memenuhi kebutuhan MANuksi
kecepatan tinggi demi MANuktivitas yang tinggi. Hal itu dilakukan dengan cara meningkatkan kecepatan
pembuangan sehingga MANuktivitas dapat bertambah. Dalam kenyataannya proses peningkatan kecepatan
pembuangan geram dapat dilakukan melalui 2 buah cara pada proses pemesinan freis. Yang pertama adalah
meningkatkan kecepatan makan (feed) dan kedua adalah meningkatkan putaran spindel agar tercapainya kecepatan
potong yang lebih tinggi sehingga kecepatan pembuangan geram pada proses pemesinan akan semakin meningkat.
Akan tetapi ada sebuah masalah dalam upaya meningkatkan MANuktivitas tersebut sebab jika ditingkatkan
kedalaman potong maka suatu saat akan terjadi sebuah fenomena yang dinamakan chatter yang menyebabkan
kekasaran permukaan sebuah benda yang mengalami proses pemesinan meningkat secara tajam. Pada paper ini
dibahas mengenai proses pembuatan lobe diagram untuk memperkirakan fenomena chatter. Diharapkan dengan
mengetahui karakteristik chatter sebuah proses pemesinan maka dapat membantu dalam memilih proses pemesinan
yang paling optimum dan menguntungkan.
Keywords: chatter, pemesinan, freis, lobe diagram

Analisis Pemesinan Microchannel Dengan Laser CO2 Menggunakan ANSYS Parameter Design
Language (APDL) Dan MATLAB
[MAN 08]
Ario Sunar Baskoro, A Rizal Siswantoro
Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok 16424
E-mail: ario@eng.ui.ac.id
Abstrak
Banyak penelitian yang menunjukan kemampuan laser untuk proses fabrikasi. Beberapa tahun terakhir teknologi
laser telah dicoba diaplikasikan untuk pembuatan microchannel, untuk menigkatkan efisiensi waktu pembuatan
microchannel. Karena microchannel memerlukan kepresisian tinggi, maka perlu diperhatikan aspek-aspek yang
mempengaruhi output laser yaitu model laser, jenis laser, dan material yang digunakan. Pada penelitian ini,
digunakan laser CO2, software MATLAB, dan ANSYS Parameter Design Language (APDL) dengan material
acrylic untuk analisis microchannel. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dalam tingkat
mikro, dengan memperhatikan parameter daya, kecepatan, dan diameter laser beam. Distribusi yang digunakan di
sini adalah distribusi Gauss, yang menghasilkan grafik distribusi intensitas, dan distribusi temperatur. Kedua
distribusi ini ditunjukan pada arah x, y, dan z. Data hasil dari simulasi MATLAB digunakan sebagai pembanding
dengan data hasil eksperimen. Setiap grafik dianalisis secara seksama dan dilihat nilai temperatur telah mencapai
titik lebur dari acrylic. Hasil simulasi ini menunjukan distribusi panas menggambarkan area pemotongan dari laser
yang menunjukan kedalaman, lebar, dan seberapa curam grafik pada bidang xz. Kecuraman grafik ini menunjukan
pengaruh kecepatan dari laser terhadap kekasaran. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa daya lebih
berpengaruh terhadap lebar dibandingkan terhadap kedalaman. Semakin cepat pergerakan laser maka hasil
pemotongan akan semakin kasar. APDL digunakan untuk mengetahui distribusi temperatur pada material acrylic,
dan pengaruh diameter beam. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan jika ingin melakukan rekontruksi
pada mesin laser CO2.
Keywords: acrylic, Laser CO2, microchannels, ANSYS APDL, MATLAB
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Simulasi Pengelasan Tungsten Inert Gas (TIG) Pada Plat Stainless Steel Untuk Memprediksi
Lebar Manik Las Dan Kedalaman Penetrasi Pengelasan
[MAN 09]
Ario Sunar Baskoro, Angga Fauzian
Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok 16424
E-mail: ario@eng.ui.ac.id
Abstrak
Tungsten Inert Gas (TIG) adalah proses pengelasan dimana busur listrik ditimbulkan oleh elektroda Tungsten
dengan benda kerja dan daerah pengelasannya dilindungi oleh gas pelindung. Sejak pertama kali ditemukan, TIG
sudah menjadi bagian penting dalam industri manufaktur. Pengelasan ini banyak diaplikasikan pada baja stainless
steel, alumunium, logam reaktif seperti Magnesium dan Titanium. Karena banyaknya aplikasi pengelasan TIG, pada
studi kali ini dilakukan sebuah simulasi pengelasan pada plat Stainless Steel untuk memprediksi lebarnya manik las
yang terbentuk dan kedalaman penetrasi pengelasan dengan memvariasikan besarnya arus yaitu 80, 90, dan 100 A
dan besarnya kecepatan pengelasan yaitu 2, 3, dan 4 mm/s. Simulasi pengelasan menunjukan hasil yang hampir
sama dengan pengelasan secara eksperimen, dimana untuk lebar manik atas pada variasi arus dan kecepatan
didapatkan error rata-rata berturut-turut 8.3% dan 6.7%, dan untuk lebar manik bawah pada variasi arus dan
kecepatan didapatkan error rata-rata berturut-turut 4.9% dan 3.0%.
Keywords: TIG welding, stainless steel, penetrasi pengalasan, lebar manik las, simulasi pengelasan

Analisis Fabrikasi Pada Desain Passive Mixing Microchannel Perangkat Mikrofluidik Dengan
Material Acrylic Menggunakan Laser CO2 Daya Rendah
[MAN 10]
Ario Sunar Baskoro, Badruzzaman, A Rizal Siswantoro
Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok 16424
E-mail: ario@eng.ui.ac.id
Abstrak
Mikrofluidik merupakan ilmu yang mengacu pada bidang sains dan teknologi salah satunya bidang biomedical untuk
memanipulasi fluida dalam suatu jaringan di dalam channel yang dimensinya antara 5-500 µm. Tahapan proses
yang dilakukan pada teknologi microfabrication yaitu desain, microstucturing dan back-end processes. Passive
mixing adalah proses pencampuran fluida dimana fluida yang bergerak dan part pencampur diam tanpa ada
pergerakan dan tekanan dari luar atau proses pencampurannya terjadi karena bentuk desain channel yang khusus
untuk pencampuran tersebut. Desain passive mixing adalah suatu bentuk dari channel yang diinginkan.
Microstucturing adalah metode teknologi yang digunakan untuk pembentukan mikrofluidik, sedangkan back-end
processes merupakan proses untuk joining material yang telah dilakukan pembentukan channel. Dalam penelitian
ini, proses desain channel menggunakan software Autodesk Inventor. Untuk proses microstucturing menggunakan
laser CO2 daya rendah. Penggunaan laser CO2 sebagai alat pemotong untuk pembentukan mikrofluidik pada
material acrylic menggunakan parameter yang dapat mempengaruhi hasil pemotongan, yaitu daya laser, kecepatan
pemotongan dan ukuran jarak desain, kemudian dilakukan pengamatan terhadap hasil pemotongan tersebut yaitu
ukuran hasil pemotongan dengan mikroskop digital dan alat uji surface roughness. Tahapan terakhir dari
microfabrication adalah back-end processes, proses joining dengan menggunakan metode thermal bonding untuk
membuat mikrofluidik yang dibentuk dapat berfungsi dengan baik. Dari hasil penelitian pembentukan perangkat
mikrofluidik dan percobaan pengaliran cairan pada channel yang merupakan bagian dari perangkat mikrofluidik
telah berhasil dilakukan.
Keywords: Microfabrication, mikrofluidik, passive mixing microchannel, laser CO2, acrylic
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Pelapisan Krom Pada MANuk Logam Sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Terhadap
Pelaku Industri Rumah Tangga di Sumatera Barat
[MAN 11]
Asfarizald Saad, Nurzal, Azwir Premadi
Dosen jurusan teknik mesin dan elektro ITP
Jl. Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang
E-mail: asfarizalsaad@yahoo.com
Abstrak
Pelapisan listrik (electroplating) menggunakan energy listrik arus searah (DC) bisa diperoleh dengan
rectifier atau baterei. Pelapisan listrik krom memiliki keunggulan yaitu permukaan keras, nilai estetika
tinggi, tahan korosi, tahan aus, banyak diminati oleh masyarakat serta nilai tambah yang tinggi. Di
Sumatera Barat industri rumah tangga yang mengkreasikan logam (baja, tembaga, kuningan) MANuknya
belum dilapis krom sehingga kurang diminati masyarakat, pelapisan listrik krom dengan metoda yang
disederhanakan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan dimnati oleh masyarakat. Pelapisan
listrik tembaga (Cu) dan nikel (Ni) terhadap logam induk (plat baja) penting sebelum pelapisan khrom
(Cr), hal itu bertujuan untuk meningkatkan adesivitasnya terhadap logam induk dan mencermalangkan
lapisan. Digunakan sistem larutan tembaga Sulfat (CuSO4) i=6,68 A/dm2dan t=2 menit, nikel sulfat
(NiSO4), i=3,5 A/dm2 dan t=2 menit dan asam krom (CrO3), i=9,88A/dm2 dan t=20 menit. Sumber energy
adalah baterei 12 volt 60 Amper. Hasil percobaan menunjukan bahwa: a) Throwing Power larutan
cendrung berkurang setelah pelapisan pertama dan kedua. b) Tebal lapisan rata-rata Cu: 8,54 µm, tebal
lapisan rata-rata Ni: 6,65 µm, dan tebal lapisan rata-rata Cr:4,39 µm. c) Adesivitas lapisan baik yang
ditandai tidak terjadi retak sewaktu pembengkokan 90o
Keywords: Pelapisan krom, larutan, energy, tebal, adesivitas

Pengaruhnya Secara Kognitifdesain Panel Instrumentasidashboard Mobil Listrik
[MAN 12]
FeridaYuamita, Jayan Sentanuhady, Alva Edy Tontowi
Jurusan Teknik Mesin dan IndustriUGM
E-mail:alvaedytontowi@ugm.ac.id
Abstrak
Panel instrumentasi dashboard mobil listrik lebih komplek dari pada mobil konvensional, karena banyaknya
parameter-parameter yang harus dimonitor. Kajian pengembangan mobil listrik terkait dengan tampilan
instrumentasi dashboard menjadi sangat penting dan perlu untuk dilakukan. Desain panel instrumentasi tersebut
terkait dengan penerimaan dan pemrosesan informasi oleh pengemudi yang berdampak pada rasa aman dan nyaman
yang dirasakan pengemudi ketika dapat mengetahui kondisi mobil pada saat berkendara. Dari data riset, yang
dijadikan sebagai latar belakang penelitian ini, yakni 96% responden merasa kompleksitas tampilan panel
instrumentasi menjadi masalah pengemudi dalam menerima informasi dan 52% responden merasa kesulitan dalam
membaca informasi pada display dikarenakan ukuran yang terlalu kecil. Akibatnya, 12% responden pernah
mengalami kesalahan dalam membaca display pada dashboard pada saat mengemudi. Faktor-faktorlain yang
mempengaruhi perancangan instrument panel dikaji lebih mendalam yakni jenis font, ukuran font, dan warna yang
tenyata mempengaruhi persepsi pengemudi dalam membaca display. Mengacu pada permasalahan tersebut perlu
dirancang sebuah display instrumen panel yang efektif bagi pengemudi. Rancangan desain yang efektif akan
memudahkan pengemudi dalam memproses informasi. Model Kano dan desain eksperimental digunakan untuk
mendapatkan desain instrumen panel yang dapat menghasilkan waktu minimal seorang pengemudi dalam membaca
informasi.
Keywords : display, panelinstrumen, dashboard, Model Kano
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Analisis Perancangan Manufaktur dan Perakitan Untuk Karburator Sepeda Motor Matic
[MAN 13]
Henky S. Nugroho, Riky Adhiharto, Joko Setiawan, dan A. Harvey Hutama Jati S.
Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia
E-mail: gagah@eng.ui.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengaplikasikan parameter-parameter penting yang berkaitan
dengan proses manufaktur dan proses assembly komponen MANuk melalui pendekatan metode Design for
Manufacture and Assembly (DFMA). Secara ekonomis rancangan yang berhasil adalah tergantung dari jaminan
kualitas MANuk yang tinggi serta biaya manufaktur dan assembly yang rendah. Karburator merupakan komponen
utama yang mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam, yang tersusun dari 38
komponen penyusun. Redesain komponen karburator dilakukan untuk mereduksi jumlah interface antar komponen
MANuk terutama pada komponen needle, main body dan diaphragm cover. Dari hasil seleksi tahap desain
manufaktur melalui tabulasi worksheet, didapatkan jenis material yang akan digunakan untuk komponen karburator
hasil redesain adalah aluminium dan alloy steel, sedangkan untuk proses manufakturnya menggunakan proses die
casting dan machining. Untuk mengetahui efisiensi waktu dan biaya proses manufaktur machining dari desain awal
dan hasil redesain masing-masing komponen MANuk karburator, dilakukan dengan aplikasi sebuah model yang
memiliki variabel yaitu Tool type, Setup time (tw), Load/unload time (tt), Tool positioning time (tpt), Spesific cutting
energy (ps), Power available (Pm), Rate of source generation (vf), Milling feed speed (vf), Machining time corrected
for tool wear (tm), Time corrected for approach allowance (tm). Sedangkan untuk mengetahui efisiensi waktu dan
biaya proses manufaktur die casting optimum perlu mengetahui desain jumlah optimum die cavities (n). Untuk
mengetahui efisiensi waktu dan biaya pada tahap desain proses assembly terdapat 3 (tiga) variabel proses, yaitu:
handling, insertion dan fastening. Setelah dilakukan perubahan desain komponen karburator untuk mendapatkan
MANuk yang optimum dengan pendekatan metode DFMA didapatkan hasil tabulasi dan analisa untuk efisiensi
waktu dan biaya pada masing-masing proses yaitu: Proses Assembly sebesar 16 %; Proses Machining sebesar 32 %;
Proses Casting sebesar -1 %. Total efisiensi waktu proses manufaktur dan assembly 1 (satu) MANuk sebesar 24 %,
sedangkan total efisiensi biaya proses manufaktur dan assembly 1 (satu) MANuk sebesar 4 %. Berdasarkan analisa
dari hasil aplikasi metode DFMA, didapat bahwa pengurangan interface atau penggabungan komponen dapat
meningkatkan saving time dan cost pada proses assembly (DFA), tetapi tidak selalu menghasilkan saving time dan
cost untuk proses manufaktur (DFM) terutama untuk proses manufaktur casting.
Keywords: DFMA,manufaktur, karburator, casting, machining

Pengaruh Parameter Pemotongan pada Operasi Pemotongan Milling Terhadap Getaran dan
Tingkat Kekasaran Permukaan (Surface Roughness).
[MAN 14]
Hammada Abbas, Yusran Aminy, Yafet Bontong
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea Makassar, Indonesia
E-mail: arhamhamid23@yahoo.com
Abstrak
Pada setiap proses permesinan akan menghasilkan getaran yang timbul dari berbagai sumber pemicu dan akan
mempengaruhi kualitas hasil permesinan. Penelitian ini tentang karakteristik getaran dan tingkat kekasaran
permukaan (surface roughness) akibat pengaruh parameter pemotongan pada operasi up-milling. Penelitian ini
mengkombinasikan tiga parameter pemotongan yaitu gerak insut benda kerja, kedalaman pemotongan dan
kecepatan putaran spindel. Ketiga parameter ini dilakukan pada pemotongan up-milling pada mesin fris horisontal
pada material baja ST 42 dan ST 60. Karakteristik kekasaran permukaan dan getaran selama proses pemotongan
adalah dua variabel output yang diteliti. Dari hasil pengujian diperoleh tingkat kekasaran permukaan terkecil terjadi
pada material ST 42 sebesar 1.4 μm dengan amplitudo getaran 1.0 μm terjadi pada putaran spindel 240 rpm pada
kedalaman potong 0.2 mm dengan gerak ingsut 12 mm/menit sedangkan kekasaran maksimum terjadi pada material
ST 60 yaitu sebesar 11.0 μm pada putaran spindel 180 rpm, kedalaman potong 1.0 mm, dengan gerak insut 38
mm/menit menghasilkan amplitudo getaran sebesar 17.0 μm.
Keywords: getaran, kekasaran permukaan, parameter pemotongan, milling.
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Performansi Sistem Pendingin Udara Pada Pemesinan Baja St41 Menggunakan Pahat Hss
[MAN 15]
Gusri Akhyar Ibrahim
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedung H Lt.2, Bandar Lampung
35145 Telp.(0721)7479221
E-mail: gusri@unila.ac.id
Abstrak
Proses pemesinan adalah salah satu proses manufaktur yang paling banyak digunakan untuk pembentukan logam
dengan cara membuang atau menghilangkan sebagian material dari benda kerjanya. Selama proses pembubutan,
panas yang dihasilkan sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap kerusakan pahat dan kwalitas permukaan benda
yang dipotong. Untuk mengurangkan efek suhu terhadap kerusakan pahat maka diaplikasikan udara dingin sewaktu
proses pemesinan. Pembubutan dilakukan menggunakan pahat HSS, material uji baja ST41 dan media pendingin
system vortex tube (udara dingin bertekanan), yang mampu menghasilkan suhu udara dingin mencapai 14,6 oC,
18,5oC, 21,oC. Pemesinan dilakukan pada kecepatan makan (f) 0,1 mm/rev, kecepatan spindel adalah 625(rpm) dan
kedalaman potong konstan 2 mm. Hasil penelitian menunjukan bahwa bukaan katub vortex tube posisi 2 dan gerak
makan 0,11 mm/rev dan kecepatan potong 80,46 m/menit menghasilkan umur pahat mencapai 5,63 menit. Umur
pahat tertinggi diperoleh pada saat menggunakan media pendingin vortex tube bukaan 1 dengan gerak potong 0,11
m/rev dan kecepatan potong 88,39m/min sebesar 6,29 menit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media
pendingin vortex tube dapat meningkatkan umur pahat HSS hingga mencapai 52,76%.
Keywords: Pembubutan, baja ST41, HSS, vortex tube, umur pahat.

Estimasi Biaya Pemeliharaan Pada Tahap Awal Disain Kaitannya Dengan Model Perhitungan
Kompleksitas Pemeliharaan Pada Beberapa Jenis Sepeda Motor
[MAN 16]
Hendri DS Budiono, Vinda B.T.L. Manurung, Gandjar Kiswanto
Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia,
Kampus UI Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia.
E-mail : hendri@eng.ui.ac.id
Abstrak
Sifat pokok dari sebuah MANuk reliability, availibility dan maintanability erat kaitannya dengan siklus hidup
sebuah MANuk, yakni tahap perencanaan, MANuksi, hingga pengoperasian termasuk pemeliharaan. Penelitian
yang telah dilakukan berhasil mengembangkan pemodelan perhitungan kompleksitas sistem manufaktur sebagai
salah satu alat ukur (assessment) untuk sebuah MANuk pada tahapan MANuksi. Estimasi biaya pada tahap awal
proses desain berguna dalam mempercepat waktu MANuk ke pasar, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas
untuk menghasilkan MANuk dengan tingkat daya saing yang tinggi di pasar bebas melalui perhitungan nilai
kompleksitas proses pemeliharaan. Penelitian dilakukan dengan menerapkan model perhitungan kompleksitas,
dimana dilakukan karakterisasi semua parameter yang berpengaruh dalam setiap aktivitas pemeliharaan melalui
wawancara dan penyebaran kuesioner. Model pembobotan multi-tier ranking dan normalisasi digunakan sebagai
bagian dalam model perhitungan dan digunakan untuk menilai parameter-parameter tersebut ke dalam bentuk
kuantitatif, sehingga nantinya dapat menghasilkan model yang diperlukan untuk estimasi biaya proses
pemeliharaan. Aplikasi model dilakukan pada kasus pemeliharaan beberapa jenis sepeda motor, yaitu : sepeda motor
100-cc, 250-cc dan 883-cc. Hasil perhitungan kompleksitas proses pemeliharaan diperoleh hasil 79,65 untuk 100cc,
80,05 untuk 250cc dan 88,67 untuk sepeda motor 883cc. Data lain memperlihatkan bahwa adanya keterkaitan nilai
tersebut dengan biaya proses pemeliharaan, dimana makin komplek didapatkan makin mahal atau Rp 100.000 untuk
100-cc, Rp. 200.000 untuk 250cc dan Rp. 450.000 untuk sepeda motor 883cc. Perbedaan nilai kompleksitas yang
didapat sebagian besar dikarenakan oleh pembobotan yang dilakukan pada konten informasi, khususnya pada
parameter kegiatan pengukuran dalam aktivitas operasional pemeriksaan dan parameter dari aktivitas repair akibat
penggunaan shape, geometri dan toleransi yang berbeda Dengan menggunakan model ini diharapkan akan
membantu perancang untuk bisa melakukan Estimasi biaya proses pemeliharaan pada tahap awal proses
perancangan (early stage of design).
Keywords : kompleksitas, disain, pemeliharaan, estimasi biaya
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Pembuatan Alat Ukur Kecepatan Gerak Pellet Jenis Fortable dengan Mikrokontroller Sebagai
Pengukur Selang Waktu Pencapaian Dua Posisi Pelet
[MAN 17]
Rachmad Hartono, Sugiharto, Gatot Santoso
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telpon:(022)2019352 Faximile(022)2019329 Bandung 40153, Jawa-Barat
E-mail: sugih.sugiharto@unpas.ac.id
Abstrak
Senapan angin kaliber kecil (4.5 mm) merupakan salah satu senapan yang digunakan untuk rekreasi berburu atau
alat olah raga menembak. MANuk ini sudah dibuat oleh industri kecil di kawasan Cipacing dan Cikeruh, akan tetapi
kualitas MANuk yang dihasilkan masih rendah dan peruntukan MANuk masih terbatas hanya pada kebutuhan hobi
atau sebatas barang souvenir saja. Rendahnya kualitas MANuk tersebut selain akibat keterbatasan peralatan proses,
juga akibat tidak adanya standarisasi komponen, sehingga kualitas MANuk yang dihasilkan sangat tergantung
kepada siapa pengrajin yang membuatnya. Usaha perbaikan yang telah dilakukan adalah dengan membuat alat bantu
kaliber yang dapat digunakan untuk memilih jenis pegas yang digunakan pada senapan jenis mekanik. Usaha yang
lain adalah dengan membuat mesin pembuat alur rifling yang dapat bekerja secara semiotomatis. Untuk melihat
seberapa besar peningkatan kualitas senapan angin akibat beberapa usaha perbaikan yang telah dilakukan perlu
dibuat alat ukur kecepatan gerak pelet yang keluar dari laras senapan angin. Proses pengukuran kecepatan gerak
pellet merupakan proses akhir dalam melihat kerja tiap komponen yang sudah dibuat dalam bentuk prestasi kerja
senapan dalam melontarkan pellet/pelurunya. Metoda pengukuran yang sudah dilakukan adalah metoda beda suara
dan metoda lontaran. Kedua metoda ini sangat tidak efektif jika diterapkan di lokasi pengrajin. Oleh karenanya
perlu dibuat alat ukur kecepatan gerak pelet yang dapat digunakan oleh para pengrajin senapan angin di lokasi
pembuatan. Alat ukur ini harus dapat secara langsung menunjukkan kecepatan gerak pelet setelah proses
pengukuran dilakukan. Makalah ini akan menjelaskan proses pembutan dan pengujian alat ukur kecepatan gerak
pellet dengan menggunakan bantuan sensor tirai cahaya dan mikrokontroller sebagai perangkat untuk mengukur
selang waktu yang diperlukan oleh suatu pelet untuk melintasi dua posisi yang berbeda. IR LED-Phototransistor
digunakan sebagai sensor yang dilengkapi mikrokontroller ATMega 8535 sebagai pengendali dan pengolah data
pada sistem pengukurannya. Hasil penguran selanjunya dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan
menggunakan alat ukur yang berbeda (X CORT TECH).
Keywords: kecepatan, gerak, pellet, sensor, cahaya, mikrokontrol

Analisa Hasil Pengelasan Gesek Pada Sambungan Sama Jenis Baja ST 60
[MAN 18]
Hermawan Widi Laksono1, Sugiyanto2
1

Mahasiswa JurusanTeknikMesin, FakultasTeknik, UniversitasDiponegoro
2
Dosen JurusanTeknikMesin, FakultasTeknik, UniversitasDiponegoro
Jl. Prof. Sudharto, SH., Tembalang-Semarang 50275, Telp. +62247460059
*E-mail: widilaksono@rocketmail.com
Abstrak
Pengelasan gesek langsung adalah pengelasan yang mampu menyambung material tanpa menggunakan filler dan
memiliki kualitas kekuatan sambungan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengelasan
gesek putaran langsung dan untuk mengetahui kualitas sambungan dengan melakukan pengujian tarik, kekerasan
mikro dan struktur mikro. Proses yang dilakukan adalah dengan melakukan pengelasan gesek sama jenis baja ST
60 dengan tekanan gesek 2,757 MPa, tekanan upset 4,136 MPa dengan waktu gesek 10 detik dan kecepatan putar
3350 rpm. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu gesek dan gaya tekan berpengaruh terhadap kekuatan
tarik sambungan las gesek. Kekuatan tarik tertinggi pada pengelasan gesek sama jenis baja ST 60 671 MPa. Nilai
kekerasan mikro Vickers pada daerah las sama jenis baja ST 60 tertinggi 243,8 HVN. Sedangkan struktur mikro
terlihat batas butirnya semakin rapat dari bagian luar ke bagian tengah las.
Keywords: steel ST 60, AISI 201, tensile strenght, micro hardness Vickers, microstructure
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Perancangan dan Pembuatan Micro Milling-Turning Machine serta Pengujian Pada Benda Kerja
Aluminium Dengan Diameter EndMill 400 mikrometer
[MAN 19]
1,*
1
Muslim Mahardika , Andi Sudiarso , M. Arvand Firmansyah1, Yanuar Sustya Adi1, Ragil Anindita1,
Kevin Wijaya1, Gunawan Setia Prihandana1,2, Norihisa Miki2
1

Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik,
Universitas Gadjah Mada, Jalan Grafika No. 2 Yogyakarta, 55281
2
Department of Mechanical Engineering, Keio University, 3-14-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama, 223-8522,
Japan
E-mail: * dr064588@gmail.com
Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut adanya usaha-usaha untuk perbaikan proses sebagai
upaya untuk peningkatan MANuktivitas dan efisiensi terutama beberapa sektor seperti micromachining. Tujuan
berkembangan teknologi ini adalah menciptakan alternatif dalam memMANuksi komponen–komponen yang rumit,
meminimalkan biaya MANuksi serta memiliki akurasi pengerjaan yang tinggi dan kualitas yang bagus. Penelitian
yang di lakukan adalah untuk membuat sebuah alat dengan hasil pengerjaan ukuran micro dan memiliki tingkat
kepresisian tinggi. Setelah itu, dilakukan pengujian alat terhadap sembilan benda uji alumunium dengan ukuran
benda kerja yang sama yaitu panjang, lebar, dan tebal masing-masing 35, 10, 1 mm. Dari kesembilan benda uji
tersebut dilakukan pengujian menggunakan micro milling–turning machine yang dibuat dengan 3 variasi
permesinan yaitu depth of cut, spindle speed, dan feed rate. Akibat proses pemakanan konvensional, terjadi keausan
pada endmill yang dipakai, hal ini diketahui dari mengecilnya diameter dari benda kerja pertama sampai benda
kerja. Selain itu munculnya fenomena waviness pada hasil permesinan benda kerja yang disebabkan kurangnya kerigid-an dari konstruksi alat tersebut.
Keywords: micromachining, depth of cut, spindle speed, feed rate, waviness dan keausan endmill

Pengaruh Tingkat Keausan Cetakan Pada Performa Proses Cold Upsetting
Untuk Pembuatan Miniatur MANuk
[MAN 20]
Norman Iskandar, Rusnaldy, Ismoyo Haryanto
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Jl. Prof Sudarto S.H. Tembalang, Semarang 50275
E-mail : norman.undip@gmail.com
Abstrak
Dalam proses cold upsetting, komponen dies atau cetakan merupakan komponen yang sangat vital, sehingga setiap
permasalahan yang terjadi pada cetakan menjadi hal yang sangat krusial. Ditambah lagi jika proses cold upsetting
dilakukan dalam rangka proses miniaturisasi MANuk. Cetakan untuk membuat komponen berukuran mini memiliki
tantangan tersendiri dalam proses pembuatannya dan secara umum harga cetakan mahal. Dalam proses pembuatan
cetakan untuk MANuk skala mini, dituntut ketelitian dan keakurasian yang tinggi dalam pembuatannya. Namun
setelah cetakan telah berhasil dibuat akan ada permasalahan lain yang muncul, yaitu permasalahan berkaitan dengan
terjadinya cacat pada cetakan akibat proses pemakaian atau kerja.Tingkat toleransi terhadap cacat yang diijinkan
jauh lebih kecil dibandingkan untuk cetakan skala besar atau makro. Sehingga bisa berakibat umur pakai cetakan
menjadi jauh lebih pendek. Melihat permasalahan ini maka Lab Metrologi Industri Teknik Mesin Undip telah
melakukan penelitian untuk mencari dan melihat efek apa saja yang terjadi ketika muncul fenomena keausan pada
cetakan untuk proses cold upsetting dalam proses miniaturisasi MANuk. Penelitian dilakukan secara eksperimen
dan simulasi. Benda kerja yang digunakan adalah aluminium murni kategori jenis komersil dengan diameter 1,5
mm dan tinggi 5,06 mm, untuk cetakan adalah jenis Baja SKD 11. Untuk proses simulasinya dilakukan dengan
menggunakan software berbasis FEM. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa akibat tingkat keausan cetakan yang
semakin tinggi, maka akan muncul fenomena cacat lipatan pada MANuk cold upsetting. Cacat ini agak sulit
teridentifikasi saat akhir proses karena posisinya tertutup. Selain itu ada perubahan pola distribusi gaya yang terjadi
ke arah horisontal dan vertikal ketika dibandingkan cetakan dalam kondisi ideal dengan cetakan yang telah
mengalami berbagai tingkat keausan. Selain itu yang pasti terjadi adalah dengan adanya perubahan dimensi dan
penampang pada cetakan mengakibatkan volume material benda kerja yang telah diset up tidak lagi bisa mengisi
secara penuh volume cetakan.
Keywords: Cold upsetting, Dies, Aus, Miniaturisasi, Aluminium
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Pengaruh Perubahan Parameter Pemesinan Terhadap Surface Roughness MANuk Pada Proses
Pemesinan dengan Single Cutting Tool
[MAN 21]
1,
Sally Cahyati , Triyono,2 M Sjahrul Annas3, A.Sumpena4
1,2,3

Jurusan Teknik Mesin, FTI, Universitas Trisakti, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No1 Jakarta-Indonesia 11440.
4
Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus U-Depok
E-mail: sally_cahyati@yahoo.com
Abstrak
Karakteristik metrologi merupakan salah satu karakter mesin perkakas yang menentukan kualitas dari MANuk yang
dihasilkannya. Kualitas MANuk tersebut terlihat pada tingkat keakurasian dimensi dan surface roughness dari
MANuk. Parameter pemesinan spindle speed, feed rate dan depth of cut, memiliki peranan penting dalam
pencapaian surface roughness dari suatu MANuk. Eksperimen dilakukan dengan mengubah beberapa nilai
parameter pemesinan tersebut untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap surface roughness. Al, S45C dan
VCN merupakan tiga jenis material benda uji yang digunakan pada eksperimen ini. Penggunaan tiga material yang
berbeda adalah untuk mewakili sampel benda uji dengan material logam non besi dan besi dengan tingkat kekuatan
tarik rendah dan medium. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penambahan depth of cut (a) dan feed rate (f),
berbanding lurus terhadap kenaikan nilai surface roughness, sedangkan penambahan spindle speed (n) berbanding
terbalik dengan surface roughness yang diperoleh. Kenaikan maupun penurunan surface roughness MANuk
tersebut mengikuti trend polinomial.
Keywords: surface_ roughness, pemesinan, parameter, green_machining

Rekayasa Model Penilaian Kinerja Operasional Berwawasan Eco-Maintenance
Mesin–Mesin Perkakas
[MAN 22]
Sally Cahyati, Triyono, M Sjahrul Annas
Jurusan Teknik Mesin, FTI, Universitas Trisakti, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No1 Jakarta-Indonesia 11440.
E-mail: sally_cahyati@yahoo.com
Abstrak
Kinerja operasional suatu mesin perkakas umumnya dapat dievaluasi berdasarkan tiga karakteristik penilaian yaitu
karakteristik mekaniknya, karakteristik kelistrikannya dan karakteristik metrologinya. Karakteristik ramah
lingkungan dari mesin sudah sepatutnya ditambahkan pada penilaian suatu mesin sejalan dengan bertambah
tingginya kesadaran dari pengguna industri terhadap pelestarian lingkungan. Model penilaian kinerja operasional
berwawasan eco-maintenance mengakomodir kebutuhan akan penilaian karakteristik ramah lingkungan dari mesin
perkakas. Karakteristik tersebut dituangkan dalam indikator konsumsi energinya, dan peluang pengurangan
terbentuknya gas CO2 pada pembangkitan listriknya, serta minimalisir polutan dan limbah yang terjadi saat mesin
tersebut beroperasi.
Keywords: kinerja, operasional, eco-maintenance, mesin, model
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Perancangan Ulang Proses Manufaktur Komponen Collar Decomp pada Sepeda Motor
[MAN 23]
Sri Raharno, Yatna Yuwana M., Jeffry Aditya Cipta Wijaya
Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
Jln. Ganesa No. 10, Bandung 40132
E-mail: harnos@ftmd.itb.ac.id
Abstrak
Collar decomp adalah komponen pada sepeda motor yang terletak pada bagian handle switch lever. Komponen ini
berfungsi untuk menghindari gesekan langsung antara stang rem dengan pin yang terdapat pada handel lever. Pada
saat ini, komponen ini dibuat melalui proses pemesinan. Waktu proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu
komponen adalah 37 detik dan jumlah material yang terbuang selama proses pemesinan sebesar 60% dari volume
billet awal. Hal ini menyebabkan proses pemesinan kurang efisien untuk diterapkan sebagai proses manufaktur
komponen ini. Pemilihan proses manufaktur yang tepat sangat penting agar dapat dihasilkan MANuk yang
berkualitas dengan ongkos MANuksi seminimal mungkin. Pada makalah ini dilakukan perancangan ulang proses
manufaktur melalui proses forging. Proses forging adalah proses pembentukan dengan memberikan gaya kompresi
tinggi pada benda kerja yang menyebabkan terjadinya deformasi plastis sehingga logam mengalir mengisi cetakan.
Jika dibandingkan dengan proses pemesinan, proses forging memiliki beberapa keunggulan yaitu waktu proses yang
singkat, jumlah material yang terbuang rendah, dan sifat mekanik MANuk yang dihasilkan lebih baik. Penelitian
ini dilakukan untuk menentukan fisibilitas proses forging pada komponen ini melalui simulasi dengan perangkat
lunak. Simulasi dimulai dengan mendesain cetakan awal dan menentukam parameter proses. Fisibilitas proses
ditentukan berdasarkan iterasi hasil simulasi. Berdasarkan iterasi proses simulasi, diperoleh hasil bahwa komponen
ini dapat dibuat melalui proses forging dengan menentukan parameter proses yang tepat. Hal ini ditandai dengan
kondisi akhir cetakan yang dapat terisi penuh tanpa terjadi cacat permukaan. Waktu proses yang diperlukan untuk
membuat satu buah komponen adalah 6 detik dengan memperkirakan waktu untuk peletakan dan pengambilan
komponen pada mesin. Langkah akhir dari penelitian ini adalah menghitung biaya MANuksi dan
membandingkannya antara proses pemesinan dan proses forging. Berdasarkan hasil perhitungan biaya MANuksi
dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah komponen yang diMANuksi maka harga komponen per unit pada
proses forging akan semakin rendah.
Keywords: perancangan ulang, proses manufaktur, collar decomp, proses forging

Fabrication and Characterizatio of PLA Scaffolds for Bone Tissue Engineering
[MAN 24]
Yudan Whulanza, Jos Istiyanto, Taufiq Ramadhan
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kampus UI Depok, Indonesia 16424
E-mail: yudan@eng.ui.ac.id
Abstrak
In order to regenerate damaged tissue in human, a method termed as tissue engineering uses scaffolds as cell
pathway to reconnect with original tissue was introduced [Langer]. Recently, additive manufacturing technique
allows MANuction of 3D scaffold construct where biomaterial and cells can be directly located in predetermined
spatial arrangement [Hutmacher]. In this research, a commercial fused deposition modeling system, ReprapproTM,
is employed so that it enables us to realize microenvironment composed of biodegradable material i.e. polylactic
acid. Furthermore, simple geometries are proposed and later mechanically characterized in term of stiffness and
porosity. This research focuses on the design and realization of 3D scaffold with various sizes and geometries.
Variations of these parameters will result in scaffolds with porosity correlated to the value of the modulus of
elasticity (E).. The measurement shows that our scaffolds have a porosity ranging from 24% -77% with a modulus
of elasticity ranging from 1.6 to 4.5 MPa.
Keywords: tissue engineering, scaffolds fused deposition modeling, polylactic acid
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Korelasi Kekasaran Permukaaan MANuk Pemotongan
Dengan Faktor Redaman Struktur Mesin Perkakas
[MAN 25]
Susilo Adi Widyanto, Achmad Widodo
Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro
E-mail: Susilo70@yahoo.com
Abstrak
Tuntutan kualitas, MANuktivitas dan efisiensi MANuksi mendorong industri menerapkan proses MANuksi
terotomasi. Demikian halnya dalam proses pemesinan, penggunaan mesin-mesin CNC telah terbukti mampu
memberikan dampak yang besar pada perkembangan industri manufaktur. Penggunaan bahan baku alternatif yang
murah dan mudah dibuat berpeluang besar pada penurunan ongkos MANuksi mesin perkakas, karena berdasarkan
analisis ongkos MANuksinya, 80% harga mesin perkakas CNC ditentukan oleh ongkos MANuksi struktur utama
mesin (Kushnir and Sheehan, 2003). Lintasan luncur prototipe mesin terbuat dari bahan baja profil yang dibaut
dengan struktur kayu. Sebelum diuji pemotongan, prototipe mesin dirakit dan diuji ketelitian geometrisnya
berdasarkan standar Schlesinger (1978) kemudian diuji getaran untuk menghitung faktor redaman struktur.
Accelerometer diletakkan pada beberapa posisi meja mesin sedangkan stimulasi gaya diberikan pada ujung pahat
end mill. Kurva hasil pengukuran getaran tersebut digunakan untuk menentukan harga faktor redaman struktur
mesin. Uji pemotongan dilakukan dengan variasi kecepatan makan (20, 50 dan 80 mm/min) dan kedalaman potong
(0,2; 1,2; 1,3 dan 1,65 mm). Hasil pengujian getaran menunjukkan bahwa faktor redaman prototipe mesin kayu
lebih rendah dibandingkan mesin milling besi cor, yaitu 0,0416 dan 0,0642 (faktor redaman rata-rata). Dari hasil
pengujian faktor redaman pada dua posisi yang berbeda diperoleh bahwa harga faktor redaman mesin kayu pada
masing-masing posisi menunjukkan perbedaan yang relatif besar, yaitu 0,0436 dan 0,0397. Hal ini menunjukkan
bahwa harga faktor redaman ditentukan oleh kondisi struktur antara accelerometer dengan ujung pahat termasuk
didalamnya kondisi sambungan antar sumbu gerak terutama pada bidang kontak lintasan luncur. Hasil pengujian
kekasaran permukaan MANuk pemotongan dengan variasi kecepatan makan dan kedalaman potong antara prototipe
mesin kayu dan mesin besi cor menunjukkan kecenderungan yang sama, tetapi pengaruh dua parameter pemotongan
tersebut pada prototipe mesin kayu lebih besar dibandingkan mesin besi cor. Permukaan MANuk yang dihasilkan
oleh mesin kayu lebih kasar dibandingkan MANuk mesin besi cor. Kondisi kekasaran permukaan MANuk
dipengaruhi oleh faktor posisi pemotongan terhadap mekanisme dudukan bearing leadscrew.
Keywords: struktur kayu, mesin perkakas CNC, kekakuan, faktor redaman, uji getaran

Otomasi Sistem Distribusi MANuk Dengan Menggunakan
Programmable Logics Controller
[MAN 26]
Tono Sukarnoto, Carmen, Soeharsono
Laboratorium Kontrol & Otomasi Industri Jurusan Teknik Mesin Universitas Trisakti
Kampus A Jl Kiai Tapa no1, Jakarta 11440
E-mail: tsukarnoto@trisakti.ac.id
Abstrak
Makalah di bidang mekanika terapan ini membahas tentang sistem otomasi distribusi benda kerja di industri.
Tujuannya adalah membuat sebuah sistem guna mensimulasikan proses otomasi distribuasi benda kerja yang ada di
industri. Sistem ini berupa peralatan distribusi yang dimodelkan dalam skala laboratorium. Peralatan disusun secara
modular yang terdiri atas modul feeding, modul lifting, modul buffering dan modul transferring. Dalam modul
lifting berupa susunan palet tiga tingkat di mana setiap tingkat diisi enam buah benda kerja. Modul feeding
dilengkapi dengan sebuah silinder pneumatik dan berfungsi untuk mendorong benda kerja tahap demi tahap dari
modul lifting ke modul buffering. Modul buffering dilengkapi dengan sebuah pintu dan sebuah pendorong yang
masing-masing dioperasikan oleh sebuah silinder pneumatik. Modul transferring berfungsi untuk memindahkan
benda kerja dari modul buffering ke tahap proses MANuksi berikutnya. Semua proses otomasi dikendalikan oleh
sebuah programmable logics cotroller (PLC) 40 I/O dan diprogram dengan menggunakan bahasa ladder.
Pengendalian meliputi proses start, stop, single, continuous, emergency, stop dan reset. Dalam pengujian tercatat
waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian semua benda kerja di modul lifting selama 3 menit 55 detik. Secara
keseluruhan, peralatan dan program simulasi telah berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
Keywords: otomasi, sistem distribusi, modular, programmable logics controller dan bahasa ladder.
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Rancang Bangun dan Unjuk Kerja Mesin Pengupas Kulit Biji Kopi Basah
Sistem Rol Karet Yang MANuktif
[MAN 27]
Arinal Hamni1), Suryadiwansa Harun2), Danan3)
1,2,3

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik-Universitas Lampung
Kampus Hijau Jl.Soemantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung
E-mail: Arinal.hamni@yahoo.com

Abstrak
Salah satu bagian proses MANuksi kopi adalah pengolahan kopi basah, yang bertujuan untuk mengurangi waktu
pengeringan yang terlalu lama, sehingga pertumbuhan jamur okhratoksin yang dapat merusak mutu biji kopi dapat
diminimalkan. Tahapan dalam penelitian ini adalah pemilihan pisau pengupas dengan metode weighted rating
method). Hasil penelitian menunjukkan spesifikasi mesin dengan panjang dinding 420mm, lebar kaki mesin
610mm, lebar mesin 490mm, tinggi mesin 1200mm yang disesuaikan dengan ukuran antropometry orang Indonesia.
Kapasitas mesin 600kg/jam dengan penggerak mesin adalah motor listrik 1 phase dan putaran 1400 rpm. Sistem
transmisi menggunakan V-belt yang dihubungkan ke gigi reduksi kemudian ditransmisikan ke sproket yang
dihubungkan ke porossilinder pengupas yang berdiameter 32mm. Silinder pengupas memakai rol karet (natural
rubber, NR) dengan sudut silinder 450 dan jarak pisaunya 7mm. Kontruksi rangka dari profil siku 70mm x 70mm
x7mm dan casing menggunakan pelat dengan tebal 7mm dengan baja AISI 1045 dan 1015. .
Keywords: Kopi basah, Sistem rol karet, Antropometry, Natural rubber, Baja AISI 1045 dan 1015, Elektro motor

Small Format Aerial Photography dengan Auto Kite Aerial Photography berbasis Arduino
[MAN 28]
Martinus, M.Sc dan Ir. Anshori Djausal M.T.
Fakultas Teknik Universitas Lampung
Abstrak
Monitoring Habitat dan Penggunaan Lahan biasanya menggunakan foto satelit atau menggunakan foto udara dengan
pesawat atau helikopter atau dengan UAV. Foto satelit dan foto udara dengan helikopter maupun pesawat biasanya
sangat mahal. Sementara foto udara menggunakan UAV investasi awal biasanya cukup mahal. Solusi murah
ditawarkan untuk SFAP dengan menggunakan auto KAP KAP adalah jenis foto udara murah dengan memanfaatkan
layang-layang sebagai pengangkut kamera. KAP yang digunakan sudah dilengkapi otomasi berbasis arduino dengan
inti microcontroler ATMEL ATmega328 untuk menggambil gambar secara kontinyu. Rig KAP dilengkapi dengan
tiga motor servo masing-masing untuk motor panning, motor tilting dan motor shutter. Setelah gambar diambil
maka dilakukan post processing agar gambar bisa disusun menjadi sebuah foto udara beresolusi tinggi.
Keywords : KAP, SFAP, Arduino, Otomasi
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Korelasi Variabel Proses Pengelasan
Terhadap Mutu Pengelasan Pada Proses Pengelasan SMAW
[MAN 29]
1)
Tarkono, 2) Deni Wilman P., 3) Sugiyanto
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung (1), (2), (3)
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 34145
E-mail : tarkono@unila.ac.id
Abstrak
Parameter pengelasan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi hasil pengelasan. Welder pemula dalam
melakukan proses pengelasan masih banyak yang menggunakan perasaannya dalam melakukan pekerjaan, ini
tentunya akan memberi efek yang negatif terhadap hasil pengelasan. Pengelasan yang dilakukan dengan tanpa
memperhatikan bagaimana cara melakukan pengelasan yang benar berdasarkan standard hasilnya akan lebih jelek.
Kuat arus merupakan salah satu variabel proses pengelasan yang selalu dijadikan patokan dalam proses pengelasan.
Tujuan dari pemilihan parameter pengelasan adalah untuk mendapatkan hasil pengelasan yang sesuai dengan yang
diharapkan. Pengelasan dilakukan dengan menggunakan las SMAW dengan pemilihan arus variatif dari yang
terkecil sesuai dengan aturan penggunaan elektroda sampai batas maksimum. Laju pengelasan dilakukan dengan
kecepatan rendah sampai kecepatan sedang. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara kuat arus yang
digunakan pada proses pengelasan dengan laju pengelasan. Bila arus yang digunakan terlalu rendah akan
menyebabkan sulitnya penyalaan busur listrik. Panas yang terjadi tidak cukup untuk melelehkan elektroda dan
bahan dasar sehingga hasilnya merupakan rigi-rigi las yang kecil dan tidak rata serta penembusan kurang dalam.
Hal inilah yang menyebabkan kecepatan pengelasan harus mengikuti arus pengelasan yang digunakan. Jika arus
yang digunakan semakin tinggi maka kecepatan pengelasan juga harus ditambah begitu juga sebaliknya.
Disimpulkan bahwa penurunan kekuatan hasil pengelasan dengan tanpa mengacu pada standard bisa mencapai
40%.
Keywords : Kuat arus, laju pengelasan, parameter pengelasan

Studi Pengaruh Variasi Waktu Pencelupan dan Konsentrasi
Larutan Pada Proses Chemical Machining
[MAN 30]
Hendra Dwipayana
Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tamansiswa Palembang
Jl. Tamansiswa No. 1 Palembang - 30118
E-mail: hrd_dwipayana@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian mengenai pengaruh larutan FeCl3 dan HNO3 sebagai media perendam material baja karbon rendah telah
dilakukan. Kualitas benda kerja yang dibuat menggunakan proses chemical machining tergantung dari beberapa
factor yaitu: jenis material dari benda kerja, jenis dan konsentrasi zat pelarut kimia, lamanya pencelupan, kecepatan
pemakanan, kedalaman pemakanan yang diinginkan, serta temperatur lingkungan pada saat proses berlangsung.
Konsentrasi FeCl3 dan HNO3 yang digunakan adalah 10% , 15% dan 20% (v/v) selama 2, 4, 6 jam pada temperatur
ruang (30o). Pada penelitian ini rate of metal removal yang terjadi adalah sekitar 15 mm3/menit dan pemakanan
permukaan antara 1,1 – 2,5mm. Kecenderungan hasil studi ini yaitu bagian baja yang tidak dilapisi epoksi akan
semakin kasar dan semakin tipis dengan naiknya parameter konsentrasi FeCl3 dan HNO3, waktu kontak, dan
temperatur.
Keywords: Baja karbon rendah, Oksidasi reduksi, FeCl3, HNO3, tekstur permukaan
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Pengaruh Kecepatan Putar Dan Penambahan Unsur Mangan Dalam Paduan Al-7%Si Terhadap
Pembentukan Lapisan Intermetalik Pada Fenomena Die Soldering
[MAT-01]

Abdul Hay, M
Jurusan Teknik Mesin Fakultas TeknikUniversitas Hasanuddin
Email: Abdulhay_mukh@yahoo.co.id
Abstrak
Die soldering adalah fenomena melengketnya produk cor dengan cetakan akibat reaksi interface antara aluminium
cair dengan material cetakan.Akibat tingginya afinitas aluminium terhadap besi, unsur besi dari material cetakan
berdifusi menuju aluminium cair membentuk lapisan intermetalik pada permukaan cetakan, sehingga aluminium
cair menempel pada permukaan cetakan dan tertinggal setelah pelepasan hasil pengecoran. Fenomena ini
mengakibatkan terjadinya kegagalan cetakan dan menurunnya kualitas permukaan hasil coran, sehingga mengarah
kepada penurunan produktivitas dan peningkatan biaya produksi pengecoran. Untuk mencegah terjadinya die
soldering, pembentukan lapisan intermetalik pada permukaan cetakan harus dihindari atau diminimalisir. Penelitian
ini dilakukan untuk mempelajari morfologi dan karakteristik lapisan intermetalik Al xFeySiz yang terbentuk selama
proses reaksi antar muka pada saat pencelupan. Sampel uji yang digunakan yaitu baja perkakas jenis H13 hasil
temper, yang dicelup pada paduan Al-7%Si yang telah ditambah 0,1%, 0,3%, 0,5%, dan 0,7% Mn pada temperatur
tahan 7000,C , dengan putaran 2500, 3000, 3500 rpmHasil penelitian menunjukkan dua lapisan intermetalik
terbentuk pada permukaan baja perkakas H13 yakni compact intermetallic layer dan broken intermetalik layer
dengan fasa intermetalik AlxFey, ketebalan lapisan broken layer rata-rata lebih tebal dibanding compact layer.
Demikian pula kekerasancompact layer lebih tinggi dibandingkan broken layer. Penambahan 0.3 - 0.5 %Mn pada
paduan Al-7%Si pada suhu 7000C, , menunjukkan hasil signifikan dalam menurunkan lapisan intermetalik, pada
rentang kecepatan 2500 - 3000 rpm, dan pada penambahan 0.1 Mn. Pada suhu 7000C ketebalan lapisan intermetalik
meningkat dengan meningkatnya kecepatan, dan kekerasan temper lebih besar dibandingkan dengan kekerasan over
temper.
Keywords:Heat treatment, die soldering, lapisan intermetalik, Penambahan Mn, Al-Si

Pengaruh Proses Annealing Dan Pwht Terhadap Struktur Mikro
Dan Sifat Mekanik Pada Baja S45c
[MAT-02]
Adi Ganda Putra, Martijanti, Septa Berti Santosa
Jurusan TeknikMesin Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahcmad Yani
Jl. Trs. Jend. Gatot Subroto PO. Box 807 Bandung 40285
Email : adigandaputra@yahoo.com
Abstrak
Baja S45C umumnyadigunakandiberbagaiindustryotomotifuntukbahanbakukomponenataustrukturmesinmelalui
proses pembentukanpanassepertipengerolandanpenempaan.Baja S45C yang digunakan umumnya hasil proses cold
rolling, untuk mengembalikan kondisi baja cold rolling ke kondisi normal, maka dilakukan proses annealing. Bila
dilakukan proses pengelasan, logam sekitar lasan akan mengalami siklus thermal yang relatif cepat sehingga dapat
menyebabkan terjadinya perubahan sifat mekanik dan struktur mikro. Proses Post Weld Heat Treatment (PWHT)
dilakukan agar hasil pengelasan memiliki sifat dan struktur mikro yang seragam.Proses pengelasan dilakukan pada
sampel baja S45C kondisias rolled dengan anneal.Baja S45C as rolled memiliki nilai kekerasan rata-rata 241,9 HVN
dengan fasa yang muncul seimbang antara ferrite dengan pearlite. Setelah melalui proses anneal nilai rata-rata
kekerasan turun menjadi 205,7 HVN, hal ini sesuai dengan struktur fasa ferrite yang menjadi lebih besar. Setelah
melalui proses pengelasan nilai kekerasan akan meningkat sebanding dengan perubahan fasa pearlite dan ferrite
yang terjadi. Kekerasan dan struktur mikro akan lebih stabil setelah diberi perlakuan PWHT.
Keywords:Baja S45C,as rolled, anneal, ferrite, pearlite, PWHT
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Efek Hidrogen Pada Void Coealescence : Sebuah Studi Numerik
[MAT-03]
Agung Premono
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220
E-mail : premono.agung@gmail.com; agungpremono@yahoo.com
Abstrak
Hidrogen merupakan salah satu sumber energy yang dikembangkan sebagai energy alternatif.Dibalik keunggulan
sebagai alternative energy, hydrogen memiliki sifat negative yang disebut dengan hydrogen embrittlement.
Walaupun masih banyak kontradiksi tentang efek hydrogen pada material, tetapi menurut teori Hydrogen Enhanced
Localized Plasticity (HELP), hydrogen akan mempercepat kegagalan material ulet. Studi ini bertujuan untuk
mensimulasikan efek hydrogen pada salah satu tahapan kegagalan material ulet yaitu void coalescence. Metode
yang digunakan adalah metode elemen hingga dengan couple analysis antara beban gaya dan beban difusi hydrogen.
Ada dua model yang digunakan dalam simulasi tersebut yaitu model yang hanya diberikan gaya tanpa adanya
penambahan beban hydrogen dan model yang diberikan pembebanan gaya ditambah dengan beban hydrogen (difusi
hydrogen). Hasil simulasi menunjukkan bahwa ultimate stress pada model yang ditambah dengan beban hydrogen
terjadi lebih cepat dibandingkan dengan model yang tanpa diberikan beban hydrogen. Dari hasil ini terlihat bahwa
hydrogen akan mempercepat kegagalan material ulet.
Keywords:Hydrogen Embrittlement, Void Coalescence, HELP theory ,Metode Elemen Hingga, Couple Analysis

Pengaruh Temperatur Tuang Terhadap Kerentanan Hot Tearing Pada Paduan Al-Si
[MAT-04]
Akhyar1 dan Suyitno2
1 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Syech Abdurrauf, No. 7, Darussalam, Banda Aceh 23111
2 Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Jl.Grafika No.2 Kompleks UGM Yogyakarta 55281
Email :akhyarhasan@yahoo.com
Abstrak
Hot tearing merupakan salah satu cacat pengecoran logam dan sering dijumpai pada produk cor yang berupa retakretak pada permukaan. Pembekuan logam cair menyebabkan terjadinya kontraksi termal dan penyusutan, ketika
terjadi kontraksi dan penyusutan jika paduan logam tertahan oleh desain cetakan maka akan terjadi hot tearing. Hot
tearing dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya komposisi kimia paduan, temperatur penuangan, temperatur
cetakan, constrain cetakan, pembekuan cepat atau lambat, pembekuan tidak seragam, dan sebagainya. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan temperatur tertentu yang menyebabkan cacat hot tearing maksimum, sehingga dapat
direkomendasikan pada industri pengecoran logam aluminium-silikon untuk menghindari temperatur penuangan
tersebut.Tiga variasi temperatur penuangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 710 oC, 760 oC, dan
810 oC. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah paduan Al-1,19%Si (persen berat). Metode visual
dengan menggunakan cetakan CRCM (Constrain Rod Casting Modified) Horizontal yang digunakan untuk analisis
indeks HTS (Hot Tearing Susceptibility). Hasil yang didapat antara lain yaitu indeks HTS maksimum sebesar 45
pada temperatur tuang 760 oC dan indeks HTS minimum sebesar 32 pada temperatur tuang 810 oC. Tear yang
terbentuk pada produk mulai dengan kategori halus (retak rambut) sampai kategori komplit (spesimen putus).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hot tearing memuncak seiring dengan peningkatan temperatur penuangan,
selanjutnya hot tearing menurun seiring dengan ditingkatkan temperatur penuangan.
Keywords: hot tearing, pengecoran logam, temperatur tuang, CRCM Horizontal, HTS
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Sifat Fisik Dan Mekanik Papan Partikel Menggunakan Perekat Damar
[MAT-05]
Akram, Samsul Rizal, Syifaul Huzni dan Zahrul Fuadi
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala
E-mail : akram_roses@yahoo.com
Abstrak
Papan partikel merupakan produk hasil pemamfaatan limbah pengolahan kayu yang dapat digunakan pada berbagai
konstruksi bangunan maupun lainnya.Produk papan partikel pada umumnya menghasilkan emisi formaldehid yang
dapat merugikan kesehatan manusia. Untuk mengurangi emisi formaldehid, perekat yang ramah lingkungan perlu
digunakan, yaitu Damar (Shorea Javanica). Dalam penelitian ini, Perekat Damar dipakai sebagai bahan perekat
untuk papan partikel kayu Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan papan partikel dari limbah kayu
Meranti menggunakan perekat Damar, kemudian untuk mengetahui pengaruh penggunaan damar sebagai perekat
papan partikel terhadap kekuatan fisik dan mekanik papan partikel serbuk kayu tersebut. Pembuatan spesimen
mengikuti Standar SNI No. 03-2105- 2006 melalui metode cetak bertekanan sebesar 1,33 MPa. Partikel kayu yang
digunakan berukuran (0,315-5 mm), dicampurkan dengan persentase berat damar sejumlah 5 %, 10%, 15% dan
20%. Temperatur pemanasan adalah 150 oC selama 15 menit. Dari pengujian didapatkan kekuatan tarik tertinggi
yaitu 0.516 MPa nilai kerapatan 0,989 g/cm.3 Hasil tersebut diperoleh dari spesimen yang memiliki komposisi
perekat Damar terhadap partikel kayu Meranti dengan perbandingan 20:80 dengan nilai kerapatan 0,989 gr/cm,
sedangkan untuk penambahan berat dan pengembangan tebal menghasilkan nilai sebesar 42 %, dan 27 % lebih
rendah dari pada spesimen uji lain. Sedangkan nilai modulus elastisitas untuk komposisi yang sama adalah 1642
MPa. Berdasarkan persentasenya, semakin tinggi penggunaan Damar akan didapatkan, nilai kekuatan tarik,
modulus elastisitas dan kerapatan semakin tinggi. Sedangkan nilai kadar air dan pengembangan tebal semakin
menurun.
Keywords: Papan partikel, Perekat Damar, Partikel Kayu Meranti, KekuatanTarik, Perendaman

Pengaruh Perlakuan Permukaan Plasma Nitro-Karburasi Terhadap Kekerasan Dan Ketahanan
Korosi Pada Ss 316
[MAT-06]
Aris Widyo Nugroho1, Sigit Prabowo2, Tjipto Sujitno3
1.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2. Alumni Universitas Muhammadiyah
3.P3TM Batan Yogyakarta
Abstrak
Baja tahan karat SS 316 banyak digunakan diberbagai industri karena mempunyai ketahanan korosi sangat baik
yang disebabkan oleh pembentukan lapisan permukaan pasif, namun mempunyai kelemahan antara lain kekerasan
yang rendah dan sifat tribologis yang kurang baik. Paper ini membahas, pengaruh perlakuan permukaan plasma
nitrocarburing dengan variasi waktu proses terhadap kekerasan dan ketahanan korosi material SS 316. Spesimen
dengan diameter 14 mm dan tebal 3 mm dipotong dengan menggunakan gergaji mesin dari batang baja pejal.
Permukaan spesimen dihaluskan menggunakan dengan kertas amplas dengan mesh 400, 600, 800, 100, 1200 secara
berurutan, kemudian dipoles dengan pasta intan.Spesimen kemudian dicuci dengan alkohol dan bersihkan dengan
Ultrasonic cleaner dan dikeringkan. Proses nitro-karburasi dilakukan pada tekanan vakum 2,5 x 10-1 mbarr,
menggunakan campuran gas N2, H2 dan CH4 dengan komposisi CH4 = 3.05%, H2 19,31%, dan N2 balance. Durasi
proses nitrocarburising divariasi yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 jam, sedangkan temperatur proses dijaga konstan pada
temperatur 500˚C. Struktur mikro dari specimen amati dengan menggunakan mikroskop optik tipe Digital Optilabe
Microscope dan mikrsoskop electron (SEM). Komposisi kimia lapisan nitro-karburasi diperoleh dengan EDX yang
dikopel dengan SEM .Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan Microhardness Tester MMT-X7
Matsuzawa sedangkan uji korosi dalam larutan NaCl menggunakan Potensiostat/Galvanostat PGS-201T. Hasil
pengamatan mikrostruktur menunjukkan bahwa pada spesimen yang telah dinitrocarburizing pada waktu 5 jam
terlihat jelas adanya lapisan atom-atom N dan C di dalam spesimen stainless steel AISI 316 dengan komposisi
nitrogen sebesar 29,5% massa dan karbon sebesar 49,69% massa. Sedangkan tebal lapisan nitrida maupun karbida
yang terdifusi sekitar 29,9 µm. Hasil uji kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan rata-rata awal stainless steel AISI
316 adalah 641,47 VHN.Setelah dilakukan proses nitro-karburasi diperoleh kekerasan tertinggi pada nitro-karburasi
5 jam dengan kekerasan meningkat 64,5% atau (1055,27 VHN).
Keywords:Plasma nitro-karburasi, SS 316, plasma, korosi, kekerasan
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Efek Kondisi Lingkungan Komposit Serat Sabut Kelapa Sebagai Penguat Terhadap Kekuatan
Impak Untuk Aplikasi Baling-Baling Kincir Angin
[MAT-07]
Bakri 1, Sri Candrabakty 2, dan Andi Dahyar3
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tadulako1, 2, 3
Kampus Bumi Tadulako Tondo, Palu, 94118
E-mail: bakri_bkr@yahoo.com

Abstrak
Serat alam sebagai penguat komposit telah menjadi perhatian dalam beberapa dekade terakhir dalam
berbagai aplikasi. Hal ini disebabkan serat alam memiliki keunggulan dibanding dengan serat sintetik
seperti kekuatan spesifik dan modulusnya yang tinggi, densitas rendah, harga rendah, melimpah di banyak
negara, emisi polusi yang lebih rendah dan dapat di daur ulang. Salah satu serat alam yang mempunyai
potensi sebagai penguat komposit adalah serat sabut kelapa yang melimpah di Sulawesi Tengah. Tujuan
penelitian adalah mengetahui kekuatan impak komposit serat sabut kelapa yang dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan. Dalam penelitian ini, serat sabut kelapa digunakan sebagai penguat komposit yang dapat
diaplikasikan untuk baling-baling kincir angin dan matriksnya adalah resin epoxy merk AVIAN. Sebelum
serat sabut kelapa digunakan sebagai penguat, serat sabut kelapa di rendam NaOH 5% selama 24 jam.
Selanjutnya, komposit dicetak dengan fraksi volume serat 17% dan fraksi volume resin epoxy 83% .
Sampel dibuat sesuai dengan standar ASTM D5942-96.Pengujian dilakukan dengan menggunakan Mesin
Uji Impak.Untuk analisis terhadap ikatan antar muka dilakukan pengamatan foto SEM (Scanning Electron
Microscopy) yang telah mengalami pengujian impak. Variasi sampel komposit yang diuji impak terdiri
dari sampel komposit tanpa perlakuan, perlakuan dengan kondisi cuaca selama 10 hari dan selama 20 hari
(sampel dibiarkan diruang terbuka). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel yang tidak mengalami
perlakuan memiliki kekuatan impak sebesar 385 kJ/m2, sedang sampel yang mengalami perlakuan kondisi
cuaca selama 10 hari 328,13 kJ/m2 dan selama 20 hari adalah 395,58 kJ/m2. Dari hasil ini di harapkan
dapat menjadi dasar dalam pembuatan prototipe baling-baling kincir angin.
Keywords:Serat sabut kelapa, epoksi, komposit, kekuatan impak, pengaruh cuaca.

Analisa Kegagalan Pengecoran Logam Kuningan Pada Pembuatan Talempong Dan Canang
[MAT-08]
Burmawi
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Bung Hatta Padang
Email: burmawi_koto@yahoo.com
Abstrak
Kuningan adalah logam yang pemakaiannya cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk peralatan
rumah tangga, aksesories dan benda seni. Penelitian ini dilakukan bertujuan menganalisa kegagalan yang terjadi
setelah dilakukan pengecoran kuningan untuk membuat benda seni talempong,dari hasil pengamatan dan pengujian
dilapangan ternyata dari hasil pengecoran terdapat persentase kegagalan rata-rata sebesar 10 %, penyebab
kegagalan itu antara lain: pembuatan cetakan yang kurang baik, temperatur peleburan kuningan yang kurang sesuai
dan laju pengecoran
Keywords : Pengecoran, kuningan , talempong
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Pembuatan Roda Sudu Turbin Mikrohidro 550 Watt Dengan Teknik Vari
[MAT-09]
Dedi Lazuardi, Herman Somantri, Aditya Prayoga
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Unpas
Jl. Setiabudhi 193, Bandung, 40153
Email: Delazu14@yahoo.com
Abstrak
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik di Indonesia.Salah satu komponen utama dari PLTMH adalah roda sudu turbin.Sudu turbin
yang digunakan sekarang terbuat dari aluminum. Kendala dengan dibuat dari material tersebut adalah dalam proses
produksinya yang harus dibuat di bengkel khusus. Untuk mengatasi kendala tersebut serta untuk mengurangi bobot
roda sudu turbin, sudah dikembangkan roda sudu turbin dari bahan material komposit oleh Jurusan Teknik Mesin
Unpas.Material yang dikembangkan adalah serat ijuk dengan matriks poliester.Adapun teknik produksinya mulai
dari teknik hand lay up, kemudian dikembangkan dengan teknik vacuum bag. Pada penelitian ini material yang
digunakan masih sama, yaitu serat ijuk-poliester, tetapi proses produksinya dilakukan dengan teknik VARI (vacuum
assisted resin infusion). Dengan menggunakan teknik VARI, diperoleh roda sudu turbin yang porositasnya lebih
sedikit dari pada dua teknik yang digunakan sebelumnya. Dari pengujian kinerjanya, daya yang dihasilkan dapat
dikatan sama dengan daya yang dihasilkan oleh sudu Aluminium.
Keywords: Roda Sudu Turbin, compisite, VARI

Pengaruh Temperatur PemanasanTerhadapKekuatan Geser Sambungan Difusi Antara
Aluminium Al 5052 – Dan Tembaga Murni Komersil
[MAT-10]
Ferly Wahyudhi, Jon Affi, Zulkifli Amin, Dedison Gasni
Jurusan Teknik MesinFakultas TeknikUniversitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang, 25163
Email: jon_affi@ft.unand.ac.id
Abstrak
Bimetal Al – Cu banyak digunakan sebagai konektor pada sistem transformasi kabel listrik. Proses penyambungan
kedua logam yang biasanya dilakukan dengan las gesek (Friction welding). Proses las gesek memerlukan proses
penyelesaian permukaan finishing sehingga mempengaruhi dimensi yang dihasilkan pada akhir prosesnya. Salah
satu proses penyambungan alternatif yaitu dengan free vacuum diffusion bonding merupakan penyambungan padat
yang menjanjikan. Sedangkan kekuatan sambungan proses penyambungan difusi ini dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya temperatur proses dan tekanan yang diberikan pada bidang kontak yang disambung. Pada
penelitian ini, Aluminium Al 5052 telah disambung dengan tembaga murni komersil pada berbagai temperatur
proses yaitu 430 oC, 450 oC, 470 oC. Semua proses dilakukan dengan tungku perlakuan panas induksi dengan waktu
penahanan selama 6 jam. Untuk melindungi proses dari kontaminasi oksigen, gas pelindung argon telah dialirkan
kedalam tungku dengan laju 0,25 liter permenit selama 15 detik dengan selang waktu setiap 15 menit. Tekanan
kontak antara material adalah 2,5 ton. Sampel selanjutnya dipotong dengan wire cutting untuk disiapkan menjadi
sampel uji geser untuk mengevaluasi sifat mekanik sambungan.Sebagian sampel disiapkan juga untuk pemeriksaan
struktur mikro. Penampang patahan juga diamati untuk melihat pengaruh temperatur proses terhadap kekuatan
sambungan.Dari hasil penelitian diperoleh kekuatan geser rata – rata menurun seiring dengan meningkatnya
temperatur. Sebaliknya pengamatan struktur sambungan menunjukkan interlayer yang lebih tipis memberikan
kekuatan sambungan yang lebih baik. Tidak terlihat perbedaan yang signifikan pada semua penampang patahan
dengan berbagai temperatur proses difusi.
Keywords:Bimetal, Penyambungan difusi, Temperatur , kekuatan Geser, Penampang patahan
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Komposit Matriks Keramik Produk Directed Melt Oxide (Dimox)
[MAT-11]
G.N. Anastasia Sahari
Jurusan Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.13 Daya-Makassar-Sulawesi Selatan 90243
Email: tasya_metalUI@yahoo.com
Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan yang telah dicapai, mendorong terciptanya suatu teknologi yang maju untuk
menghasilkan suatu material yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.Untuk memenuhi kebutuhan
teknologi modern akan material maka komposit merupakan salah satunya. Komposit adalah material hasil
kombinasi makroskopik dari dua atau lebih komponen yang berbeda, memiliki antarmuka diantaranya dan dengan
tujuan mendapatkan sifat-sifat fisik dan mekanis tertentu yang lebih baik daripada sifat masing-masing komponen
penyusunnya. Komposit matriks keramik (KMK) menjadi salah satu material alternatif yang digunakan pada
temperatur tinggi karena memiliki sifat yang superior, seperti kekakuan, kekuatan yang tinggi dan densitas yang
rendah, namun juga memiliki ketangguhan retak yang tinggi dibandingkan dengan keramik monolitik. Dalam
penelitian ini diteliti bagaimana pengaruh temperatur terhadap kekerasan dan nilai fracture toughness komposit
keramik Al2O3/Al hasil proses dimox Temperatur proses yang digunakan 1100oC, 1200oC dan 1300oC dengan
lamanya pemanasan 24 jam dalam lingkungan atm dengan persentase 5 % Mg sebagai dopant. Hasil penelitian
menunjukkan kedalaman infiltrasi maksimum dicapai pada temperatur 1300oC sebesar 24,368 mm, kekerasan
mikro optimum dicapai pada temperatur 1100oC sebesar 938 VHN, nilai fracture toughness maksimum pada
temperatur 1300oC sebesar 8,25 MPa.m1/2.
Keywords:Komposit Matriks Keramik, dimox, Vickers, fracture toughness,Infiltrasi

Pengaruh Slag Ball Blasting Terhadap Kekerasan Femoral Head Hip Joint Prosthesis Aisi 316l
[MAT-12]
Gerald Adityo Pohan, Suyitno
Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Universitas Gadjah Mada
Email: gerald.pohan@gmail.com
Abstrak
Kekerasan merupakan salah satu sifat permukaan yang penting untuk material femoral head hip joint prosthesis.
Kekerasan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan aus material di mana keausan dapat
menyebabkan kegagalan implan berupa loosening (pengenduran) dan menghasilkan debris yang dapat
menyebabkan peradangan, alergi, carcinogen (penyebab kanker), dan gangguan pada organ tubuh seperti ginjal dan
hati. Baja tahan karat AISI 316L merupakan salah satu jenis material yang banyak dipakai untuk aplikasi tersebut
karena memiliki ketahanan korosi dan oksidasi yang baik serta biokompatibel. Kelebihan lain yang dimiliki oleh
material ini adalah harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan material lainnya yang digunakan untuk
aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh perlakuan slag ball blasting terhadap
kekerasan femoral head hip joint prosthesis yang terbuat dari baja tahan karat AISI 316L. Perlakuan slag ball
blasting dilakukan dengan menembakkan material abrasif berupa partikel slag ball melalui aliran udara bertekanan
ke permukaan spesimen yang berputar selama durasi tertentu di dalam sebuah chamber tertutup.Ukuran partikel
slag ball yang digunakan adalah 1-2 mm. Tekanan udara kompresor berkisar antara 5-8 kg/mm2. Spesimen yang
digunakan untuk mewakili bentuk femoral head hip joint prosthesis berbentuk disc dengan diameter 38 mm dan
tebal 5 mm. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kecepatan putaran spesimen dan durasi
perlakuan. Variasi kecepatan putaran spesimen adalah 60, 200, 400, dan 600 rpm, sedangkan variasi durasi
perlakuan adalah 5, 10, dan 15 menit.Pengujian kekerasan dilakukan pada kedalaman 50-1000 μm untuk
mengetahui distribusi nilai kekerasan di bagian permukaan spesimen.Hasil pengujian menunjukkan bahwa
kekerasan di bagian permukaan spesimen mengalami peningkatan akibat perlakuan slag ball blasting. Nilai
kekerasan permukaan yang lebih tinggi dihasilkan oleh durasi perlakuan yang lebih lama.Variasi kecepatan putaran
hanya sedikit memberikan pengaruh terhadap distribusi kekerasan di permukaan spesimen. Hasil penelitian ini
menunjukkan potensi perlakuan slag ball blasting dalam peningkatan kekerasan di bagian permukaan femoral head
hip joint prosthesis yang terbuat dari baja tahan karat AISI 316L.
Keywords:slag ball blasting, slag ball, femoral head hip joint prosthesis, AISI 316L, kekerasan
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Some Optimization In Production Of Alumunium Metal Matrix Composites
(AMMC) By Stir Casting Process
[MAT-13]
H. Budiman
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Industrial Technology
University of Bung Hatta, Padang, Indonesia
e-mail: hendri_hb@bunghatta.ac.id
Abstract
Many processing were developed in production alumunium metal matrix composites. Stir casting is one of methods
that used it, but still have problem in processing. Generally, the problems was found such as the distribution of
reinforcement materials, wettability between reinforcement material and matrix alloy and porosity in cast
alumunium metal matrix composites. The problems can be reduced by optimization of process in production
alumunium metal matrix composites, such as stirrer and stirring optimization, pre-treatment of reinforcement,
wetting agent and stirring in semisolid condition. The optimization will promoted wettability between reinforcement
and matrix, particle distribution and decreasing of porosity. This paper attempts to review and analyze some of result
of experiment in production aluminium metal matrix composites for optimization of processing in stir casting
technique.
Keywords:Alumunium metal matrix composites, stir casting, wettability, stirrer, wetting agent, pre-heated of particle.

KarakteristikKomposit Al+ Abu Dasar Batubara Dengan Variasi Temperatur
Dan WaktuTahan T6
[MAT-14]
Harjo Seputro, I Made Kastiawan, Zainun Akhmad
UNTAG Surabaya, Teknik Mesin,
Surabaya, 60118, Indonesia
E-mail : harjo_sp@yahoo.com
Abstrak
Material komposit memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan material yang sudah ada, selain memiliki
daya tahan tinggi terhadap kerusakan, juga lebih ringan. Berdasarkan hal ini, material komposit banyak digunakan
pada beberapa industri, antara lain industri pesawat terbang dan industri otomotif . Karaktistik material sangat
penting. Karena dengan mengetahuinya kita dapat mengaplikasikan material tersebut dengan tepat. Karakteristik
yang dimaksud adalah termal/panas, fisik dan mekanik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
karakteristik panas komposit Al 6061 + abu batubara yang meliputi : muai panas linier, konduktifitas panas, dan
titik cair, densitas porositas serta kekerasan. Pembuatan komposit dilakukan dengan metode HAS. Sebelum
dilakukan pengujian material kita tingkatkan kekuatannya dengan perlakuan T6. Dimana material dilarutkan pada
temperatur 538 selama 16 jam, didinginkan dengan cepat lalu diproses penuaan. Variasi temperatur dan waktu tahan
pada proses penuaannya yaitu 200oC, 225oC,dan 250oC, dengan waktu tahan 8, 12, 16 jam. Pengujian dilakukan
dengan DSC (Differential Scanning Calorimetry) untuk konduktifitas panas dan TDA (Thermal Dilatometry
Analysis) untuk muai panas linier serta trial and error untuk uji titik cair, uji densitas porositas dengan prinsip
archimedes sedangkan uji kekerasan dengan metode brinnel.Dari penelitian ini didapatkan hasil pengujian
konduktifitas panas dengan nilai minimum sebesar 5,703 W/moK, dan maksimum sebesar 8,314 W/moK. Hasil
pengujian Muai Panas Linier memiliki nilai minimum sebesar 4,6238 !0-4/oC dan maksimum sebesar 7,7312 104 o
/ C. Untuk pengujian Titik Cair mempunyai hasil yamg sama yaitu sebesar 700-1000oC. Nilai densitas yang dicapai
adalah 2,4044 gr/cm3 Nilai optimum pengujian porositas yang dicapai adalah 2,8876 %.Semakin tingginya
temperatur aging dan waktu tahan lebih lama yang diberikan pada material pada saat aging, maka difusi yang terjadi
akan semakin besar sehingga penyusutan yang terjadi pun lebih besar sehingga akan terjadi pengurangan volume
pori yang besar. Kekerasan maksimal 62,4 kg/mm2 (BHN).
Keywords: karakteristik, komposit, Al 6061, abu dasar batubara
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Pengaruh Kekasaran Permukaan Terhadap Kekuatan Geser Sambungan Antara Al 5052 dan Cu
Murni Komersil Menggunakan “Free Vacuum Diffusion Bonding”
[MAT-15]
Heryanda ,Jon Affi, Dedison Gasni, Zulkifli Amin
Jurusan Teknik Mesin-Fakultas Teknik-Universitas Andalas
Abstrak
Penyambungan dua atau lebih material logam bertujuan untuk mendapatkan semua sifat unggul material yang
digabung.Salah satu contoh pengabungan material adalah aluminium dan tembaga yang digunakan pada komponen
pendistribusian listrik tegangan tinggi. Penyambungan kedua material dapat dilakukan dengan proses
penyambungan difusi dengan tunggu vakum. Namun proses ini tergolong mahal karena peralatannya dan waktu
proses yang lama saat mengkondisi tekanan tungku.Penggunaan tungku perlakuan panas induksi komersial menjadi
artenatif yang menjanjikan untuk penyambungan difusi tanpa ruang vakum.Namun karakteristik sambungan perlu
diteliti dengan baik menggunakan pengujian mekanik ataupun pemeriksaan struktur mikro.Pengujian sifat mekanik
telah dilakukan dengan uji geser dengan memvariasikan kekasaran permukaan sebelum disambung.Sampel uji geser
dengan ketebalan 4 mm telah dipotong dengan menggunakan “wire cutting” untuk meminimalkan efek deformasi
dari pemotongan mekanik. Uji geser dilakukan menggunakan alat bantu tambahan yang dibuat sendiri berupa
penjepit yang dikencangkan dengan baut. Alat bantu dipasangkan pada “mini universal testing machine” sehingga
“blade” uji geser dapat diposisikan sejajar dengan bidang sambungan. Kekuatan geser didefinisikan sebagai
besarnya gaya geser terhadap bidang sambung. Pengamatan struktur mikro pada sambungan juga telah diamati
menggunakan mikroscop optik dan mikroscop skanning elektron.Pemetaan atom-atom yang berdifusi juga telah
dilakukan dengan spektroskopi dispersi elektron yang terpasang pada mikroskop skanning elektron. Pengamatan
intesif pada interlayer juga telah dilakukan.Dari hasil penelitian ini telah diperoleh bahwa kualitas sambungan difusi
sangat tergantung pada kualitas persiapan permukaan sebelum disambung.Telah diperoleh bahwa kekuatan geser
tertinggi sambungan yaitu pada kekasaran permukaan yang paling halus. Hal ini disebabkan dengan semakin
luasnya bidang kontak kedua material sehingga proses difusi berlangsung lebih sempurna. Namun pengamatan
struktur sabungan memperlihatkan hal yang kontradiktif dimana kekuatan geser lebih tinggi diperoleh pada lapisan
interlayer yang lebih tipis. Terdapat 3 interlayer yang terbentuk pada sambungan. Kesemua interlayer adalah pada
sisi aluminium. Interlayer dibedakan oleh persentase atom tembaga yang berhasil masuk ke sisi aluminium.
Presentase tembaga tertinggi adalah yang terdekat dengan tembaga.Pada sisi tembaga, tidak ditemukan adanya
aluminium yang berdifusi ke tembaga.
Keywords: Aluminium, Tembaga, penyambungan difusi ,Uji Geser, 3 Interlayer, presentase atom.

Analisis Cacat Produk Coran Logam Kuningan Pada Industri Pengecoran Tradisional
[MAT-16]
Is Prima Nanda
Mahasiswa Magister Teknik Mesin Universitas Andalas
Abstrak
Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu pusat kerajinan tangan
berbahan dasar logam kuningan yang dikerjakan dengan proses pengecoran. Karena masih menggunakan metode
dan teknologi konvensional, menyebabkan produk coran seringkali mengalami cacat, terutama cacat misrun. Hal
itu menyebabkan produktifitas para pengrajin logam kuningan menurun serta menambah biaya produksi untuk
proses perbaikan. Karena itu perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui faktor penyebab cacat misrun pada
proses pengecoran tradisional ini, sehingga dapat ditemukan solusi pencegahan untuk meminimalisir terjadinya
cacat misrun. Penelitian tersebut meliputi tingkat ketebalan coran, temperatur, laju penuangan, serta sistem saluran
cetakan terhadap persentase jumlah cacat yang terjadi. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa penyebab
cacat misrun pada kasus ini adalah temperatur penuangan yang rendah, laju penuangan yang lambat, serta sistem
saluran cetakan yang kurang baik. Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan untuk memperkecil kemungkinan
terjadinya cacat misrun adalah dengan cara menjaga temperatur logam cair yang akan dituang tetap di atas 1100C,
memperbesar lubang saluran pada cetakan, melakukan penuangan dengan tekanan dan merubah susunan pola pada
cetakan yang semula sejajar menjadi melingkar supaya penuangan logam cair merata.
Keywords:Pengecoran ,Tradisional, Logam kuningan, Misrun
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Simulasi Numerik Perilaku Tumbukan Pelat Baja Terhadap Berbagai Konfigurasi Proyektil
[MAT-17]
Ismoyo Haryanto, Rusnaldy, Prasetiyo Adi Prabowo, Achmad Widodo, Toni Prahasto
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, 50275
E-mail:ismoyo_h@undip.ac.id; prasetiyoadi21@gmail.com
Abstrak
Penelitian dengan simulasi numerik 3-D dilakukan untuk mempelajari ketahanan balistik pada target ulet yang
bertumbukan dengan proyektil dalam arah normal. Pada penelitian ini pelat target yang digunakan adalah pelat
dengan material baja Weldox 460 E tebal 12 mm yang bertumbukan dengan proyektil dengan konfigurasi hidung
flat, hemispherical dan conical yang terbuat dari material hardened Arne tool-steel berdiameter 20 mm. Pada
penelitian ini proyektil disimulasikan meluncur dengan kecepatan tembak 175 sampai 600 m/s. Simulasi numerik
untuk mengetahui penyerapan energi dan modus kegagalan pada pelat dilakukan dengan menggunakan kode elemen
hingga ABAQUS-Eksplisit. Adapaun perilaku thermoviscoplastic material dari pelat ditentukan dengan
menggunakan model Johnson-Cook. Selanjutnya model perilaku homogen digabungkan dengan kriteria kegagalan
Johnson-Cook untuk memprediksi proses perforasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk hidung
proyektil sangat mempengaruhi penyerapan energi dan modus kegagalan dari target saat penetrasi. Prediksi hasil
numerik pada perilaku proyektil-pelat yang diperoleh juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil eksperimen yang
dilaporkan oleh peneliti lain.
Keywords: elemen hingga, model Johnson-Cook, perforasi, proyektil, thermoviscoplastic.

Analisis Umur Pakai Hilecal Gear Pada Sistem Speedometer Kendaraan Roda Dua
Material Acetal Resin
[MAT-18]

Joko Sarwono Utoyo, Tachli Supriyadi, Gatot Eka Pramono
Material and Manufacturing Process Research Laboratory
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Jl.K.H.Sholeh Iskandar Km 2 kd badak kota Bogor - 16162
Email: sarwnonojoko@gmail.com
Abstrak
Hilecal gear pada sistem speedometer kendaraan roda dua berfungsi mentransmisi gerak motor kedalam sistem
sensor magnet yang merupakan indikator deteksi laju kecepatan motor per km/jam, telah ditemukan
ketidakakurasian antara kecepatan motor dengan aktual indikator pada speedometer, Untuk mengetahui letak
kegagalan diperlukan data pengujian serta mengkaji umur pakai hilecal gear dan inspeksi visual sekitar area hilecal
gear. Penelitian ini menggunakan Torque meter, Mechine Endurance daya 5 HPdan material hilecal gear acetal
resin Tipe M90. Hasil penelitian ditemukan adanya kinerja hilecal gear yang hilang sekitar 35 % saat dilakukan uji
endurance 1420 Rpm pada temperature 800 C hal ini disebabkan adanya area mating gear ditemukan pecah (Crack)
dan dalam pengujian static breaking oleh torque meter ditemukan pecah saat diputar sebesar 3,9 N.m serta dalam
perhitungan bending stress strength memiliki safety factor gear dibawah 1,0 namun safety factor pinion 3,72 pada
jumlah cycle 20 x 105. Hasil penelitian pada variasi tingkat kekerasan berkisar 300 HBN hingga 1200 HBN 1420
Rpm pada jumlah cycle 105 ~ 1010 cycle ditemukan pada kekerasan 500 HBN hingga 900 HBN pada perhitungan
bending stress strength gear memiliki nilai safety factor 1,09~1,48 sedangkan safety factor pinion 4,033 dan lainya
berada pada Zona kritis safety factor gear dibawah 1,0 sedangkan safety factor pinion masih tetap dalam zona
aman. Maka ketidakakurasian yang terjadi pada system speedometer disebabkan oleh tingkat kekerasan yang terlalu
tinggi berkisar tinggi aktual 1577 HBN dan timbulnya crack pada gear dipengaruhi oleh Hasil pengukuran Gear
box yang mana pada area pinion mengalami penyempitan hal ini menyebabkan Fractional Gear mesh frequency
saat sistem tersebut running, Ratio gear terabaikan sehingga membuat determasi pergerakan atau laju antara pinion
dan gear terhambat.
Keywords :Hilecal gear, Speedometer, Safety factor, acetal resin, tingkat kekerasan
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Analisis Pengaruh Cacat Pin Hole
Terhadap Laju Korosi Pada Pelapisan Electrodisposition Coating Material Ezda 3
[MAT-19]
Joko Sarwono Utoyo, Tachli Supriyadi, Gatot Eka Pramono
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Abstrak
Fenomena korosi yang sering kita jumpai pada produk-produk metal dan jenis paduan lainnya merupakan suatu hal
yang lazim, dampak dari timbulnya korosi merupakan hasil dari lingkungan asam dan adanya unsur yang memiliki
sifat korosif seperti sulfat, nitrit dan klorida serta suatu problem yang mana tidak bisa terdeteksi oleh visual pada
umumnya (Pin hole). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh cacat pin hole terhadap
timbulnya korosi, hal ini diperlukan data pengujian serta analisis terhadap laju korosi yang timbul pada produk Base
stay mirror pada pelapisan tahan karat Electrodisposition Coating dengan base materials menggunakan material
paduan EZDA 3 atau Zamak 2 density 6,6 g/cm3 dan alat uji yang digunakan mesin Salt spray test, spectro meter
(OES SPARK) serta Scanning electron metalograph. Penelitian ini dilakukan pada dua variasi sample (1)produk
cacat pin hole dengan ketebalan coating 14,41  dan (2)produk tanpa cacat pin hole dengan ketebalan coating 16,8
. Hasil uji prodak dengan metode salt spray test dengan spesifikasi temperatur saturator 47 0C, temperatur chamber
37 0C, konsentrasi PH salt 7.0, serta perbandingan antara salt : air sebesar 50 gr : 1 ltr dan waktu inspeksi interval
10 jam sekali selama 100 jam menghasilkan nilai laju korosi sebesar 112 MDD pada produk tanpa cacat pin hole
dengan distribusi laju korosi relative stabil dan mengalami penurunan massa hingga 0,0308 gr dari 0,871 Kg
sedangkan nilai laju korosi sebesar 454,84 MDD pada produk cacat pin hole dengan distribusi laju korosi yang
relative naik turun sehingga mengalami penurunan massa hingga 0,125 gr dari 0,866 Kg hal ini disebabkan adanya
porositas serta retak intergranular pada base material paduan serta pada uji SEM ditemukan layer korosif antara
base material paduan dengan layer coating hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya unsur anti korosif yakni Cu pada
base material paduan ezda 3 yang mana sudah dispesifikasikan sebesar 2,5 – 3,0 % dan pada lapisan coating sudah
terimpuritas adanya unsur sulfat serta ferro yang mana unsur tersebut memiliki sifat korosif
Keywords:pin hole, Korosi, Electrodisposition coating, Laju korosi, Retak intergranular

Penggunaan Gas Argon sebagai Pelindung Proses pada “Free Vacuum Diffusion Bonding".
Studi Kasus SambunganAluminium Al 5052 dan Tembaga Murni Komersil
[MAT-20]
Jon Affi, Febriyandi, Dedison Gasni, Zulkifli Amin
Jurusan Teknik Mesin-Fakultas Teknik-Universitas Andalas
Abstrak
Penyambungan dua material logam secara permanen biasanya dilakukan dengan cara pengelasan fusiyaitusebagian
kecil dari kedua logam dicairkan dan disatukan. Pencairan sebagian logam ini berakibat terjadinya perubahan
struktur mikro logam pada bagian yang mencair ataupun pada daerah HAZ. Selain itu, secara makro akan terjadi
perubahan dimensi dan distorsi akibat panas pengelasan yang digunakan. Untuk dua material logam yang memiliki
perbedaan sifat fisik yang berbeda jauh,pengelasan fusi ini sulit dilakukan. Penyambungan difusi merupakan
alternatif untuk menyambung kedua material tersebut secara padat (Solid state Welding). Penyambungan difusi bisa
dilakukan di ruangan vakum atau tidak. Difusi di ruangan vakum dengan temperatur tertentu dan dengan menekan
kedua logam sehingga berkontak sesamanya, bertujuan menekan pertumbuhan oksida di antara kedua logam yang
disambung. Dengan menekan pertumbuhan oksida, proses difusiantar logam bisa berlangsung lebih baik. Ruang
tungku yang terkondisi ini bisa digantikan dengan tungku komersil menggunakan gas pelindung argon. Pada
penelitian ini digunakan gas argon 3 lt/min dan 5 lt/min selama proses difusi berlangsung, dibandingkan dengan
proses difusi tanpa gas pelindung. Preparasi permukaan sambungan dilakukan dengan mengunakan mesin poles dan
alumina terlarut dalam air. Proses difusi dilakukan dengan tungku perlakuaan panas induksi skala laboratorium.
Kekuatan sambungan dievaluasi dengan uji geser menggunakan universal testing machine. Struktur mikro
sambungan dan migrasi atom-atom diamati dengan mikroskop optik logam, mikroskop skanning elektron dan
spektroskopi elektron difraksi.Hasil pengujian menunjukkan bahwa kekuatan geser tertinggi diperoleh jika
menggunakan gas argon dengan laju 5 lt/min. Hal ini disebabkan oleh terhalangnya pertumbuhan oksida karena
gas oksigen susah masuk di aliran gas argon. Perbedaan nilai kekuatan geser diprediksi disebabkan oleh konsentrasi
atom-atom tembaga yang bermigrasi melewati permukaan kedua logam menuju aluminium sehingga
mempengaruhi besarnya tegangan geser yang diperlukan untuk memisah material.
Keywords: Penyambungan difusi,Gas argon, kekuatan Geser, konsentrasi migrasi atom.
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Pengaruh Lingkungan Terhadap Sifat Tarik dan Bending Komposit Serat Glass
[MAT-21]
Kristomus Boimau1, Jamasri2, Verdy A. Koehuan3
1. Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana
2. Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik – Universitas Gadjah Mada
email: boimau_mesinunc@yahoo.com
Abstrak
Model analisis perilaku mekanik komposit polimer yang sering disajikan oleh peneliti didasarkan pada asumsi
kondisi lingkungan (hygrothermal) yang konstan.Namun dalam kenyataannya, aplikasi material komposit sering
kali berada pada kondisi lingkungan yang tidak konstan atau selalu berubah seperti pada blade turbin angin, panel
cool box ikan dan perahu berbahan fiber glass yang selalu bekerja pada kondisi kelembaban dan temperatur yang
berubah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar air terhadap sifat tarik dan sifat bending
komposit serat glass dengan fraksi volume serat (Vf) sebesar 40%. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah
serat glass dan resin poliester. Specimen uji tarik dibuat sesuai standar ASTM D638 sedangkan spesimen uji bending
sesuai standar ASTM D790. Spesimen uji dicetak dengan metode hand lay up diikuti dengan penekanan dan
dibiarkan selama 24 jam. Selajutnya komposit hasil cetakan dipotong sesuai standar uji tarik dan bending, kemudian
spesimen uji tersebut diberi perlakuan yang berbeda yakni perendaman dalam air dan air laut serta di lingkungan
terbuka (di atap rumah) selama 30 hari. Proses pengujian tarik dan bending dilakukan sesaat setelah spesimen
dikeluarkan dari dalam air, dengan terlebih dahulu ditimbang sehingga dapat diketahui persentase penyerapan
air.Hasil pengujian tarik menunjukkan bahwa spesimen yang direndam dalam air selama 30 hari memiliki kekuatan
tarik terendah yakni sebesar 85,45 Mpa, sedangkan kekuatan tarik tertinggi sebesar 179,95 Mpa yang diperoleh
pada spesimen uji tanpa perlakuan perendaman. Hasil uji bending pun menunjukkan bahwa spesimen dilingkungan
terbuka selama 30 hari memiliki kekuatan bending terendah yakni sebesar 102 Mpa, sedangan kekuatan bending
tertinggi sebesar 206,58 Mpa yang diperoleh pada spesimen uji tanpa perlakuan. Hasil foto makro menunjukkan
adanya retak pada specimen uji bending, sedangkan pada spesimen uji tarik terlihat adanya fiber pullout.
Keywords: Komposit, Serat Glass, Kekuatan Tarik, Kekuatan Bending, Lingkungan

Pengaruh Kandungan Dan Ukuran Partikel Terhadap Konduktifitas Panas Komposit Serbuk
Genteng Sokka –Bisphenolic
[MAT-22]
Kuncoro Diharjo1 dan Ridwan Afandi2
1

2

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
Mahasiswa Magister Teknik Mesin Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Abstrak
Aplikasi material komposit mengalami peningkatan kualitas sifat dan manfaat, mulai dari fungsinya sebagai panel,
struktur hingga kemampuan menghambat panas.Penelitian ini bertujuan menyelidiki pengaruh kandungan dan
ukuran partikel terhadap ketahanan panas bahan komposit Serbuk Genteng Sokka (SGS) bermatrik bisphenolic.
Matrik bisphenolic yang digunakan ditambah dengan 1% hardener dan 0,5% promotor. Variabel pertama penelitian
adalah kandungan partikel SGS terhadap matrik bisphenolic (10-40%, v/v) dengan ukuran partikel lolos mesh 150
mesh dan tertahan mesh 200, sedangkan variabel kedua adalah ukuran partikel SGS (177-74 µm) dengan fraksi
volume partikel 40%. Sebelum dilakukan pencampuran SGS dengan matrik, SGS dilakukan pemanasan untuk
menguapkan kandungan uap air yang terikat oleh partikel.Pembuatan komposit dilakukan dengan metode cetak
tekan dan spesimen dibentuk dengan pisau potong khusus.Pengujian hambatan panas dilakukan dengan Thermal
Conductivity Measuring ApparatusOSK 4565-A sesuai standarASTM E 1225.Pada variasi kandungan partikel
hingga 40% (v/v), peningkatan kandungan partikel menyebabkan meningkatnya hambatan panas komposit SGSbisphenolic.Untuk variasi ukuran partikel (177-74 µm), semakin kecil ukuran partikel SGS semakin tinggi nilai
hambatan panasnya.Dalam uji konduktivitas panas ini, peningkatan hambatan panas ditunjukkan dengan penurunan
konduktivitas panas.Dengan demikian, penambahan SGS dipandang lebih menguntungkan karena sifat komposit
menjadi lebih tahan panas dan lebih murah.
Keywords: komposit, hambatan panas, Serbuk Genteng Sokka (SGS), bisphenolic.
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Penyerapan Air Dan Uji Toksisitas Komposit Bis-Gma/Tegma/Clay Sebagai Material Tambal Gigi
[MAT-23]
Kusmono
Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, UGM
Abstrak
Salah satu aplikasi dari material komposit dengan penguat partikel adalah sebagai material tambal gigi. Hal ini
karena komposit memiliki sifat unggul antara lain mudah di dalam preparasi, estetisnya baik, biokompatibel,
warnanya sesuai warna gigi, memiliki sifat fisis dan mekanis yang baik serta dapat digunakan untuk menambal
semua bagian gigi. Namun, komposit memiliki kelemahan yaitu adanya penyusutan selama proses polimerisasi dan
menyerap air. Komposit tambal gigi komersial biasanya mengandung partikel silika dengan kandungan 50-70%
berat.Clay montomorillonite (MMT) yang berukuran nanometer berpotensi sebagai penguat komposit tambal
gigi.Studi perilaku penyerapan air dan sifat biokompatibilitas dari komposit Bis-GMA/TEDGMA/clay menjadi
fokus pada penelitian ini.Pembuatan komposit diawali dengan mencampur resin triethylene glycol dimethacrylate
(TEGDMA) dengan clay(0,1,3,5 wt%), camphorquinone (CQ) dandimethylaminoethylmethacrylate (DMAEMA).
Selanjutnya, diaduk dengan magnetic stirrer pada suhu 60C selama 3 jam.Campuran ini ditambahkan resin
bisphenol a glycol dimethacrylate (Bis-GMA) dan butyl hydroxyl toluene (BHT) dan diaduk pada suhu 60C selama
1 jam.Selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan akrilik untuk memperoleh benda uji tarik, bending, dan tekan.
Komposit dikeraskan dengan cara disinari menggunakan peralatan light curing selama 1 menit. Spesimen uji tarik,
bending, dan tekan selanjutnya direndam di dalam air aquades pH 7 dan beratnya ditimbang secara periodik tiap 34 hari sampai beratnya konstan. Pengaruh penyerapan air terhadap sifat mekanis komposit dipelajari melalui
pengujian tarik, bending, dan tekan. Sifat biokompatibel dipelajari melalui uji toksisitas secara in vitro pada sel vero
dengan metode 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT).Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyerapan air komposit Bis-GMA/TEGMA/clay menurunkan kekuatan tarik, kekuatan
bending, dan kekuatan tekan. Dari hasil uji toksisitas diketahui penambahan komposit Bis-GMA/TEGDMA/clay
sebanyak 2,5 mg ke dalam sel vero telah mengakibatkan peningkatkan jumlah sel vero sebesar 161,94%. Ini
menunjukkan komposit Bis-GMA/TEGDMA/clay bersifat biokompatibel dan memiliki potensi aplikasi sebagai
material tambal gigi.
Keywords: komposit, Bis-GMA, TEGDMA, clay, penyerapan air, toksisitas

Kaji Eksperimental Pengaruh Material Perekat Terhadap Degradasi Briket Kokas
Pada Temperatur Rendah
[MAT-24]
Khairil dan Sarwo Edhy
Departement of Mechanical Engineering, Syiah Kuala University
Jl. Tgk. Syech Abdurrauf No. 7 Darussalam – Banda Aceh 23111, INDONESIA
Phone/Fax : +62-651–7552222,
e-mail : khairil@msn.com
Abstract
The fundamental study on the effect of material binder to coke briquette degradation under low
temperature was investigated by using a laboratorium scale petroleum furnace. In this experiment was
carried out the mass decreasing fraction of coke briquette during carbonization and the degradation
bahaviour of coke briquette. The asphal and ter were selected as binder materials for making coke
briquette. The quality of coke briquette was investigated by using I – Type Thumbler test. The
experimental result shows that the mass decreasing fraction of coke briquette was increased with the
carbonization periode. The mass decreasing fraction of coke briquette by using tes as binder material was
faster than that for asphal binder. The coke briquette by using ter is easily fragile compare to that the coke
briquette by using asphal binder
Keywords: Coke briquette, material binder, carbonization, coke quality.
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Pengaruh Implantasi Ion Titanium Nitrida dan Ion Nitrogen Terhadap Kekerasan dan Ketahanan
Aus Material Axial Ball BearingMRK 51104
[MAT-25]
Priyo Tri Iswanto
Jurusan Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Email; priyotri@yahoo.com
Abstrak
Salah satu tujuan dari rekayasa material adalah untuk mengeliminasi kegagalan struktur. Kegagalan struktur ini
menyebabkan banyak kerugian finansial. Kegagalan tersebut salah satunya adalah fatigue, yang disebabkan oleh
beban berulang. Kegagalan fatigue ini mempunyai andil kira-kira 90% dari seluruh kegagalan struktur yang
umumnya berakhir pada perpatahan (fracture). Fatigue pada materialdipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah
satunya adalah kondisi permukaan dari material tersebut. Kondisi permukaan yang buruk dapat mengakibatkan
konsentrasi tegangan. Retak pada daerah dengan konsentrasi tegangan yang tinggi dapat tumbuh dengan berbagai
ukuran karena adanya pembebanan dinamis. Retak mikro adalah penyebab utama dari suatu kegagalan fatigue. Oleh
karena itu permukaan material yang bergesekan perlu direkayasa dengan diperkeras dan dibuat menjadi lebih tahan
aus, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan implantasi ion titanium nitrida dan ion nitrogen. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh implantasi ion titanium nitrida dan ion nitrogen terhadap kekerasan dan
ketahanan aus permukaan material axial ball bearingMRK 51104.Benda uji dibentuk sesuai dengan tempat benda
uji pada mesin implantor ion.Proses implantasi dilakukan pada material penyusun axial ball bearing menggunakan
mesin implantor ion dengan energi 100keV dan arus 10µA. Besarnya energi ion akan menentukan ketebalan lapisan
yang ingin dicapai sedangkan dosis ion yang berbanding lurus dengan waktu implantasi ion akan menentukan
jumlah atom yang diimplantasikan. Pada penelitian ini dipilih dua jenis ion dopan yaitu titanium nitrida dan nitrogen
dengan variasi waktu implantasi ion 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, dan 150 menit. Setelah diimplantasi
ion specimen diuji kekerasan dengan menggunakan alat mickro Vicker hardness testerdan diuji keausan dengan
menggunakan alat Ogoshi high speed universal wear testing machine type OAT-U.Selain itu juga dilakukan uji
komposisi kimia pada base material dan pengamatan struktur mikro.Kekerasan optimum pada material yang telah
diimplantasi titanium nitrida terjadi pada saat lama implantasi 75 menit. Pada kondisi ini tingkat kekerasannya
mencapai 180% dari base metal. Sehingga material yang telah diimplantasi ini memiliki kekerasan 1.8 kali dari
material yang belum diimplantasi. Sedangkan material yang diimplantasi ion nitrogen, kondisi optimum diperoleh
pada saat lama implantasi 60 menit, dengan tingkat kekerasan mencapai 608,8 VHN. Keausan optimum yang
diperoleh dari material yang diimplantasi titanium nitrida terjadi pada saat lama implantasi 75 menit dengan specific
abrasion sebesar 0,829453.10-7mm2/kg. Sedangkan nilai optimum pada material yang diimplantasi nitrogen adalah
0,965343.10-7mm2/kg terjadi saat lama implantasi 60 menit.
Keywords: Implantasi ion, TiN, Nitrogen, keausan, kekerasan

Failure Analysis OfSubsea Api 5l X 46Gas Pipeline

[MAT-26]
M. N. Ilman*) , Riswanda
Department of Mechanical and Industrial Engineering, Gadjah Mada University
Jl. Grafika No.2, Kampus UGM, Yogyakarta 55281
*)
Email : ilman_noer@ugm.ac.id
Abstract
A subsea API 5L X46 gas pipeline developed corrosion pits after 27 years of service leading to gas leakages. The
pits were found to nucleate locally at the internal surface of the pipeline. The present investigation aims to
investigate the cause of corrosion failure using standard failure analysis techniques including visual examination,
chemical and mechanical characterizations, metallurgical examinations using light optical microscopy, scanning
electron microscopy (SEM) microanalysisequipped with energy dispersive X-ray (EDX) and corrosion test using a
three-electrode potential technique. Results showed that natural gas inside the pipeline was identified to contain a
small amount of steam and free condensed water formed as the temperature of the natural gas dropped below the
water dew point. As a result, the internal surface of the pipeline was water wetted. Due to its high percentage of
aggressive chloride ions (Cl-), this water acted as electrolyte resulting in pitting corrosion which attacked locally.
Such corrosion attack led to leakages in the pipeline. The mechanism of corrosion failure is proposed and some
techniques for control of corrosion are recommended in the present investigation.
Keywords : Gas pipeline; pitting corrosion; chloride ions; corrosion control
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Pengaruh Thermal Cyclic Terhadap Kekakuan Komposit Hibrid Berbasis Serat Gelas dan Coir
[MAT-27]
Mastariyanto Perdana
Jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Padang,
Padang - Sumatera Barat
Abstrak
Komposit merupakan salah satu material teknik yang banyak dimanfaatkan.Ini disebabkan komposit memiliki sifat
ringan dan relatif kuat.Namun, komposit yang berbasis serat sintesis dikurangi penggunaannya untuk mendapatkan
sifat ramah lingkungan sehingga penelitian ini menggunakan serat hibrid dengan fraksi volume yang terdiri dari
12% fiber glass dan 18% coir.Fraksi volume antara serat hibrid dan epoksi adalah 30:70.Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perubahan kekakuan (stiffness) dari komposit hibrid akibat pengaruh lingkungan (thermal
cyclic).Pengaruh thermal cyclic diuji dengan pemanasan 800C dan pendinginan dengan siklus 5, 10, 15, dan
20.Setelah perlakuan thermal cyclic, komposit hibrid diberikan beban dinamis dengan variasi siklus 500, 1000,
1500, dan 2000 siklus.Hasil pengujian menunjukkan degradasi kekakuan dari komposit hibrid.Penurunan kekakuan
dilihat dari nilai rasio E/Eo.Jumlah siklus beban dinamis menyebabkan terjadinya penurunan kekakuan komposit
hibrid. Penurunan kekakuan komposit hibrid akibat perlakuan thermal cyclic mencapai 15,15%.
Keywords:Komposit hibrid, Thermal cyclic, Kekakuan, Beban dinamis

Pengaruh Tegangan Listrik Pada Proses Pelapisan Chrome Terhadap Ketebalan Lapisan,
Kekerasan dan Laju Korosi Baja HQ760 di Lingkungan Air Laut
[MAT-28]
Muhammad Budi Nur Rahman(1), Aris Widyo Nugroho(2)
(1)(2)

Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jln Lingkar Selatan, Tamantirto,Kasihan Bantul, Yogyakarta 55183
E-mail :nurrahman_umy@yahoo.co.id

Abstrak
Korosi merupakan salah satu dari penyebab dari penurunan mutu logam. Terdapat beberapa cara yang
dapatdigunakan untuk melindungi logam dari pengaruh korosi, salah satunya dengan metode pelapisan, selain
menghasilkan keindahan dari segi dekoratif. Air laut merupakan lingkungan yang sangat korosif terhadap baja dan
paduan karena kadar garam yang cukup tinggi. Korosi yang terjadi di lingkungan laut kebanyakan korosi sumuran
akibat tingginya konsentrasi ion-ion klorida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi
tegangan pada proses elektroplating krom terhadap ketebalan lapisan, kekerasan dan laju korosi yang dihasilkan.
Pada penelitian ini material baja HQ (High Quality) 760, dilakukan proses elektroplating dengan bahan pelapis yang
digunakan adalah nikel sebagai lapisan dasar dilanjutkan pelapisan krom dengan variasi tegangan 5; 7,5, 10 dan
12,5 volt, menggunkan rapat arus 2,5 A dan waktu celup selama 6 detik. Spesimen yang telah dilapisi krom
dilakukan pengamatan dengan pembesaran 200X. Uji kekerasan mikro Vickers menggunakan pembebanan 200 gf
dan waktu identasi 5 detik.Uji korosi dengan metode sel tiga elektroda, dengan larutan elektrolit dari air laut yang
telah dilakukan pemurnian sebanyak 5 kali (P.5X). Hasil penelitian menunjukkan peningkatan tegangan listrik pada
proses elektroplating khrom dapat meningkatkan ketebalan lapisan, pada tegangan 5 V ketebalan lapisan 12,5 µm
sedangkan pada tegangan 7,5 V menjadi 20µm sedangkan untuk tegangan lebih besar cenderung konstan. Hal ini
disebabkan jika tegangan lebih besar maka ion-ion yang mengalir ke katoda akan semakin banyak dan semakin
cepat menempel ke katoda, namun jika terlalu besar tegangan diberikan mengakibatkan terbakar. Peningkatan
tegangan listrik akan meningkatkan kekerasan permukaan, pada tegangan 5 V kekerasannya 307,4 kg/mm2
sedangkan pada tegangan 7,5 V menjadi 434,8 kg/mm2 sedangkan untuk tegangan lebih besar peningkatannya
relative kecil. Ketebalan lapisan mempengaruhi kekerasan material, dimana semakin tebal lapisan material, nilai
kekerasan semakin meningkat. Peningkatan tegangan listrik akan menurunkan laju korosi, pada tegangan 5 V laju
korosi sebesar 72,34 mpy sedangkan pada tegangan 7,5 V sebesar 69,68 mpy dan pada tegangan 12,5 V sebesar
58,97 mpy. Peningkatan ketebalan lapisan pasif kromium oksida (CrO3 ) akan mampu memperlambat laju korosi
material.
Keywords:elektroplating, baja HQ760, krom, air laut P.5X
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Analisis Sifat Kekerasan dan Struktur Mikro Baja Karbon Rendah dengan Proses Pack
Carburizing Media Arang Kayu Asam
[MAT-29]
Muhammad Iqbal1, Bakri 2, dan Irfan3
Jurusan Teknik Mesin Universitas Tadulako1, 2, 3
Kampus Bumi Tadulako Tondo, Palu, 94118
E-mail: Iqbaluntad@yahoo.com
Abstrak
Baja merupakan salah satu jenis logam yang banyak digunakan di bidang konstruksi mesin. Secara umum, sifatsifat mekanik logam meliputi: kekuatan tarik, kekerasan, kekuatan tekan, kekuatan bentur, ketahanan lelah, mampu
mesin, tahan aus dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sifat kekerasan dan kondisi struktur mikro pada baja karbon
rendah yang mengalami prosespack carburizing dengan media arang kayu asam diuji dan juga menganalisis
seberapa besar efek yang diberikan dengan penambahan CaCO3 kedalam media karbon. Pada penelitian ini
spesimen dibagi menjadi tiga bagian yaitu spesimen raw material, spesimen pendinginan dalam kotak, dan
spesimen quenching temper.Media karbon yang digunakan adalah arang kayu asam dengan presentase berat sebesar
80% dan CaCO3 sebesar 20%. Proses carburizing dilakukan pada temperatur 900ºC dan 9500C dengan waktu
penahanan selama 3 jam setelah proses pack carburizing kemudian dilakukan pengujian kekerasan dan pengujian
foto struktur mikro. Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat Hardness Tester dan foto struktur
mikro dengan menggunakan mikroskop optik.Hasil penelitian menunjukan nilai kekerasan penambahan
CaCO3pada temperatur 900°C untuk proses pendinginan dalam kotak 221,262 kg/mm2 dan quenching temper
sebesar 487,004 kg/mm2. sedangkan pada temperatur 950°C untuk proses pendinginan dalam kotak 259,110
kg/mm2 dan quenching temper609,739 kg/mm2.. Penambahan zat pengaktif ke dalam media karburasi memberikan
perbedaan nilai kekerasan permukaan, ini terjadi karena penambahan zat pengaktif CaCO3 kedalam bubuk arang
aktif kayu asam menjadikan pemicu dan mempercepat proses difusi gas karbon masuk kedalam permukaan
spesismen. Namun jika dilihat dari struktur mikro, hasil pengujian metalografi terlihat pembentukan struktur mikro
baik proses karburasi menggunakan zat pengaktif maupun yang tidak menggunakan memperlihatkan bentuk
struktur butir perlit dan ferrit yang hampir seimbang
Keywords: pack carburizing, arang kayu asam, baja karbon rendah, kekerasan, struktur mikro.

Pengaruh Variasi Inokulan Al-Ti-B Dan T6 Pada Centrifugal Casting Terhadap Karakteristik
Perambatan Retak Fatik Velg Dari Bahan Aluminium Skrap
[MAT-30]
NUGROHO, E.1 dan ISWANTO, P.T.2
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Abstrak
Bahan baku pengecoran pada industri lokal tidak semuanya menggunakan bahan murni (aluminium ingot), tetapi
memanfaatkan aluminium dari peleburan sebelumnya atau skrap. Remelting dapat menurunkan ketangguhan paduan
aluminium yang merupakan bahan baku velg (Budiono & Jamasri, 2004). Kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa velg mengalami pembebanan dinamis yang mengakibatkan retak, seiring perjalanan waktu velg akan patah
walaupun beban yang bekerja masih dalam kondisi normal. Spesimen dibuat dari bagian terluar velg (bagian rim)
dengan pertimbangan bahwa pada bagian ini lebih banyak mendapatkan beban saat digunakan sehingga yang paling
rawan terhadap perambatan retak.Spesimen untuk uji rambat retak fatik mengikuti standar ASTM E 647 dengan
model compact tension specimen (CTS). Pengujian perambatan retak dilakukan pada material paduan aluminium
A356 dengan variasi penambahan inokulan 0; 4; 5 ; 7.5 gram Al-TiB. Pengecoran menggunakan metode centrifugal
casting pada putaran 1000 rpm suhu penuangan 750 0C serta pemanasan awal cetakan 2500C. Perlakuan panas T6
untuk solution treatment pada suhu 540 0C dengan waktu tahan 4 jam dan di quenching dengan air. Artificial aging
diambil suhu 1750C atau 2000C yang memberikan hasil uji tarik tertinggi setelah itu didinginkan pada suhu kamar.
Pengujian laju perambatan retak dipilih pada R=0,1, dengan frekwensi 11 Hz. Metoda yang digunakan untuk
menganalisis perambatan retak adalah metode polynomial incremental. Laju perambatan retak ditentukan dari kurva
da/dn terhadap ΔK yang didapat.
Keywords : Aluminium skrap, solution heat treatment, artificial aging, perambatan retak fatik
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Penerapan Simulasi Numerik Penentuan Defleksi Pada Profil Hs- 75
[MAT-31]
Onny S Sutresman1, dan Thomas Tjandinegara2
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Jl.Perintis Kemerdekaan km 10, Makassar, Sulawesi Selatan (90245)
2
Jurusan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin
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E-mail:onny.sutresman@gmail.com
Abstrak
Salah satu profil baja ringan yang mempunyai bentuk hat (topi) adalah HS - 75. Profil ini sering digunakan pada
rangka atap suatu bangunan.Penggunaan baja ringan sebagai rangka utama suatu atap merupakan hal yang sangat
penting diaplikasikan mengingat penggunaan kayu yang mempunyai beberapa kekurangan, yaiturangka kayu
mudah lapuk sehingga mempunyai umur yang tidak terlalu panjang dan kayu bersifat getas sehingga mudah patah.
Sedangkan profil HS- 75 mempunyai beberapa kelebihan yaitu berat dari profil lebih ringan, mudah dipasang dan
dipindahkan dan lapisan dari aluminium yang membuat tahan terhadap korosi.Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis defleksi yang terjadi pada profil HS - 75 dengan menggunakan metode elemen hingga dan simulasi
pada Inventor Ansys.Tumpuan yang digunakan dalam penelitian adalah tumpuan engsel – rol, menggunakan profil
baja ringan HS-75 dengan panjang 1500 mm dengan tebal 0,8 mm. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Komputer yang dilengkapi dengan Software Inventor Ansys, untuk mengolah dan mensimulasikan data, Alat tulis,
untuk mencatat data yang diperoleh dari pengolahan data, printer untuk mencetak data.Metode penelitian ini
melakukan perhitungan manual secara metode elemen hingga dan menggunakan software Inventor Ansys secara
simulasi. Pada metode elemen hingga, rumus defleksi diperoleh dengan cara menurunkan persamaan defleksi,
kemudian menentukan defleksi yang terjadi sesuai dengan syarat jenis tumpuan yang digunakan yaitu tumpuan
engsel – rol. Sedangkan pada simulasi Inventor Ansys, melalui tahapan seperti berikut : membuat sketch seperti
gambar yang direncanakan; save part dengan nama hat section; lalu masuk ke menu assembly; mencari nama hat
section; masukke beam and column; menyimpan data (save) dengan nama analysis hat; menentukan jenis material
yang digunakan pada kolom material; pindah ke tab beam calculation untuk menentukan beban; isikan nilai pada
kotak dialog radial force sesuai gambar yang direncanakan lalu klik Ok; pindah ke tab beam graphs dan masukkan
data yang dibutuhkan, pilihlah dalam arah XZ Plane; selesai.Hasil penelitian diperoleh bahwa baja ringan dengan
profil HS- 75 dapat menahan beban maksimum sebesar 1862 N dengan besar defleksi 2,6178 mm. Hal ini terjadi
baik pada perhitungan metode elemen hinggamaupun pada simulasi pada Inventor Ansys. Berdasarkan data
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa baja ringan profil HS- 75 layak dijadikan material pengganti dalam sistem
truss menggantikan material kayu.
Keywords:Defleksi, Profil HS - 75, engsel-rol

Uji Sifat Mekanik Bahan Termoplastik HDPE (High Density Polyethylene)
[MAT-32]
Lies Banowati, Robby Zieda Hilmi, Bambang Kismono Hadi, dan Rochim Suratman
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung, 40132
Email: liesbano@gmail.com
Abstrak
Bahan komposit yang menggunakan matriks berupa polimer termoplastik semakin banyak digunakan di dunia
penerbangan. Aplikasinya mulai dari interior yang tidak membutuhkan kekuatan tinggi sampai struktur inti seperti
keel beam, leading edge, rudder, serta elevator. Pada penelitian ini dilakukan pengujian sifat mekanik terhadap
bahan termoplastik HDPE (High Density Polyethylene). Pengujian yang dilakukan adalah uji kekuatan tarik, uji
kekuatan lentur, uji kekuatan charpy impact, dan uji massa jenis. Standar yang digunakan dalam pengujian ini adalah
ASTM D638-03 untuk uji kekuatan tarik, ASTM D790-03 untuk uji kekuatan lentur, ASTM D6110-04 untuk uji
kekuatan charpy impact, dan ASTM D792-00 untuk uji massa jenis. Hasil pengujian yang didapatkan kemudian
diolah menggunakan metode distribusi Weibull untuk mendapatkan diagram keandalan di setiap pengujian.
Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data yang telah dilakukan, bahan termoplastik HDPE yang digunakan
memiliki kekuatan tarik sebesar 29 MPa, kekuatan lentur sebesar 32 MPa, dan kekuatan charpy impact sebesar 2,6
J/cm2, dengan keandalan sebesar 50%.
Keywords: HDPE, kekuatan tarik, kekuatan lentur, kekuatan charpy impact, distribusi Weibull.
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Pengaruh Jenis Larutan, Kuat Arus dan Waktu Pelapisan Nikel Pada Aluminium terhadap
Kekerasan
[MAT-33]
Reny Afriany1), Kusmono2), R. Soekrisno2)
1) Staf Pengajar Program Studi Teknik Mesin, Universitas IBA, Palembang
2) Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Universitas GadjahMada
E-mail : soekrisno@ugm.ac.id
Abstrak
Penggunaan lapisan nikel krom pada aluminium telah banyak dilakukan pada dunia industri terutama industri
otomotif. Melapisi aluminium dengan nikel atau krom bertujuan untuk mendapatkan sifat aluminium yang lebih
baik lagi sesuai keperuntukannya. Secara umum nikel plating akan memperbaiki kekerasan aluminium, laju korosi
dan memperbaiki penampilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis larutan, kuat arus dan
waktu pelapisan nikel pada aluminium terhadap kekerasan.Aluminium dilapisi nikel pada temperatur 30 0C, proses
pelapisan dilakukan dengan memvariasikan kuat arus pada 0,2, 0,3, & 0,4 A dan variasi waktu pelapisan 10, 15 &
20 menit. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan Watts ( 330g/L nikel sulfat, 4,5 g/L nikel khloride, 38
g/L boric acid ) dan larutan Chlorid sulfate ( 200 g/L nikel sulfat, 175 g/L nikel khloride, 40 g/L boric acid ). Setelah
dilapisi dilakukan pengujian kekerasan permukaan menggunakan indentasi mikro Vickers dengan pembebanan 10
gram.Pelapisan nikel pada aluminium telah menyebabkan kenaikan nilai kekerasan yang sangat signifikan. Nilai
kekerasan tertinggi terjadi pada kuat arus 0,4 A selama 20 menit di dalam larutan Chloride sulfate yaitu mencapai
815% ( 32.90 ke 269.04 VHN0.01 ). Secara umum, hasil pelapisan menunjukkan larutan Chloride sulfate memberikan
nilai kekerasan yang lebih tinggi dibanding larutan Watts seiring dengan peningkatan waktu pelapisan dan
peningkatan kuat arus.
Keywords:nikelplating, kuat arus, larutan, waktu pelapisan, kekerasan

Pengaruh Lokasi Eksposur dari Garis Pantai terhadap Laju Korosi Atmosferik Baja Konstruksi
[MAT-34]
S. Fonna1, J. Supardi2, R. Suvera1, S. Huzni1, dan M. Ridha1,*
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2
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Abstrak
Penelitian sebelumnya telah mendapatkan data laju korosi atmosferik di beberapa lokasi dekat garis pantai dalam
wilayah terdampak tsunami 2004 di Banda Aceh dan Aceh Besar.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi
pengaruh lokasi eksposur dari garis pantai terhadap laju korosi atmosferik baja konstruksi.Spesimen uji yang
digunakan adalah baja yang tersedia di pasaran yang berbentuk plat, strip, siku, segi empat dan tulangan dengan
jumlah total 90 spesimen.Pengambilan data dilakukan satu bulan sekali dengan masa eksposur selama enam bulan
untuk enam lokasi eksposur dengan jarak dari garis pantai yang berbeda. Jarak terdekat dari pantai adalah 0,37 km
dan yang terjauh adalah 5,56 km. Metode pemaparan spesimen dan pembersihan spesimen serta perhitungan laju
korosi mengacu pada standard ASTM G-1 dan ASTM G-50. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju korosi yang
terjadi berada dalam kategori rendah (< 5 mpy), dimana laju korosi yang terjadi pada setiap lokasi pemaparan
terhadap lima bentuk baja konstruksi berada antara (0,235 – 2,538) mpy. Hal ini menunjukkan bahwa untuk lokasi
eksposur yang kurang dari 6 km dari garis pantai tidak memberi pengaruh yang berarti terhadap laju korosi
atmosferik baja konstruksi tersebut.
Keywords:korosiatmosferik, bajakonstruksi,laju korosi, pengaruh lokasi, tsunami aceh
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S-N Curve Estimation of AISI 304 in Air and Corrosive Environment
Using Finite Element Method
[MAT-35]
S. Huzni, J. Rahmaddireja, S. Fonna and M. Ridha
Department of Mechanical Engineering, Syiah Kuala University
Jl. Tgk. Syech Abdurrauf No. 7 Darusslam – Banda Aceh 23111, INDONESIA
Phone/Fax : +62-651-7428069, E-mail : syifaul@gmail.com
Abstract
Endurance limit that can be predicted from the S-N curve has become an interesting issue for reliability and quality
purposes of stainless steel especially in corrosion environment. However, the study of corrosion mechanism related
to S-N curve has not well established. This paper discuss about application of finite element method for S-N curve
estimation of AISI 304 in air and corrosive environment. Finite element simulation was carried out using ANSYS
Release 13. An experimental work using fatigue rotary bending machine based on ASTM E466 standard is used to
validate the simulation result. In the air environment, endurance limit obtained from finite element analysis is similar
to references. In the corrosive environment, even though the endurance limit obtained by finite element analysis is
lower than that obtained by experimental work, the trend line of S-N curves for both works and analyses are the
same. Therefore, finite element simulation result can be used to estimate S-N curve as good as the experimental
work.
Keywords:finite element method, fatigue life, AISI 304, and corrosive environment

Analisa Umur Fatik Hip Stem Prosthesis dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga
[MAT-36]
S. Huzni,Fitri Handayani, S. Fonna dan M. Ridha
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Syech Abdurrauf No. 7 Darussalam – Banda Aceh 23111, INDONESIA
Phone/Fax.: +62-651-7555874
E-mail: syifaul@gmail.com
Abstrak
Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisa umur fatik tulang panggul buatan (hip stem prosthesis) model AML
(Anatomic Medullary Locking) dengan menggunakan metode elemen hingga.Panjang stem dan diameter ball head
divariasikan mengikuti dimensi prosthesis yang umum digunakan di Indonesia. Analisis statik dan dinamik
dilakukan terhadap prosthesis yang terbuat dari titanium alloy Ti-6Al-4V.Analisis statik mewakili aktivitas berdiri
tegak dan tidak bergantung terhadap waktu, sementara analisis dinamik mewakili aktivitas berjalan normal yang
tergantung dengan waktu (time history).Distribusi tegangan maksimum, faktor kemanan minimum dan siklus
minimum yang diperlukan dalam estimasi umur fatik diperoleh dari hasil simulasi dengan menggunakan perangkat
lunak ANSYS R13.Hasil analisis menunjukkan bahwa model hipstem prosthesis yang dianalisa dalam kajian ini
memiliki umur fatik yang serupa dengan referensi, dan berada dalam kisaran yang aman untuk digunakan.
Keywords:Hip Stem Prosthesis, Ti4Al6V,Fatik, Metode Elemen Hingga
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Analisis Striasi Dan Creep Sudu Turbin Gas Pltgu Muara Tawar Unit Ii
[MAT-37]
Sahlan
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Jln. Lingkar Luar Barat, Jakarta Barat
Email :sahlan_1956@yahoo.com
Abstrak
Dengan pengamatan mikroskop optik pada kaki sudu (the blade root) tingkat 2 turbin gas PLTUG Muara Tawar
Unit II,sisi bagian dalam aliran gas panas masuk, teramati adanya kerusakan awal (minor) yaitu kerusakan striasi.
Striasiyang terjadi menunjukkan alur kerusakannya menyebar kesisi samping kiri dan kanan. Dan dengan
pengamatan SEM (Scanning Electron Microscope) dengan pembesaran 30.000x, sisi tengah pada sudu yang sama,
terindifikasi adanya kerusakan yang serius (mayor) yaitu adanya kerusakan creep dan jenis creep butiran
(intergranular).Saat sampel diterima dari pihak PLTGU, visualisasinya memperlihatkan kondisi yang sudah hampir
terbelah terbuka. Striasi terjadi akibat penjalaran kerusakan lanjutan dari kerusakan creep didaerah kritis, dan creep
bisa terjadi akibat kondisi kerja yang berlebihan, bisa beban kejut atau beban lebih (over load) pada suhu tinggi.
Keywords: Striasi, creep, sudu turbin

Analisis Abrasif Tube Dinding Boiler Pltu Tarahan
[MAT-38]
Sahlan
Jurusan Teknik Mesin, STT-PLN
Jln. Lingkar Luar Barat, Jakarta Barat
Email :sahlan_1956@yahoo.com
Abstrak
Analisis abrasif tube dinding boiler PLTU Tarahan merupakan penelitian yang menyeluruh pada kerusakan abrasif
permukaan tube dinding air (The water wall tubes), yang terkikis akibat abrasi aliran gas panas (bed material) yang
melewatinya. PLTU Tarahan merupakan desain boiler yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan boiler tipe CFB
(Circulating Fluidized Bed), dimana proses pembakarannya menggunakan perisidu polutan (inner bed) berupa pasir
silika, batu kapur (lime stone) dan udara, sehingga bed material atau gas asap kecerobong menjadi bersih, gas
polutannya terikat oleh inner bed. Oleh karena itu, masalah yang sering di hadapi adalah tube dinding terabrasi
menjadi tipis, dan pecah karena sifat abrasif dari inner bed itu sendiri. Ini terjadi pada tube dinding didaerah
ketinggian atau elevasi 14 m, yang mana pada elevasi ini, tube dinding, desain konstruksinya melengkung maka
disanalah gesekan abrasive bed material terjadi.
Pertimbangan mengapa desain boiler dipilih tipe CFB,
pertimbangannya adalah bahan bakar atau batu bara yang dipergunakan dalam pembakaran boiler berkalori rendah.
Dan ini pertimbangan pula agar dapat memanfaatkan batu bara yang berlimpang di wilayah Sumatra Bagian Selatan.
Untuk mendapatkan kriteria laju pengikisan tube dinding, dilakukan perhitungan berdasarkan pada data mapping
thickness waterwall tube unit 3 elevasi 14 diatas, dan hasilnya diterakan dalam Grafik Laju Pengikisan tube dinding.
Keywords : Analisis abrasif, tube dinding air.
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Analisis Kekuatan Tarik dan Lentur pada Komposit Epoxy Resin/Serat Batang Melinjo dan
Polyester/Serat Batang Melinjo untuk Aplikasi Komponen Otomotif.

[MAT-39]
Sri Candrabakty 1, Leo Soemardji2, Bakri3 , Anwar Badaruddin4, Sadri5, Zulkifli6
Jurusan Teknik Mesin Universitas Tadulako1, 2, 3,4,5,6
Kampus Bumi Tadulako Tondo, Palu, 94118
E-mail: chandrabakty@untad.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan material bio-komposit yang baru dengan bahan dasar dari alam, selain
itu untuk mengeksplorasi kekuatan serat batang melinjo (gnetum gnemon) sebagai penguat komposit dengan
menggunakan matrik epoxy-resin dan polyester untuk diaplikasikan sebagai material pada bagian interior
komponen otomotif.Proses penelitian diawali dengan memberikan perlakuan permukaan pada serat melinjo, yaitu
perendaman dengan media air dan media NaOH 5% masing-masing selama 24 jam. Proses selanjutnya adalah
pembuatan komposit serat batang melinjo dengan matrik masing-masing resin epoxy merk AVIAN dan polyester
YUKILAC dengan volume fraksi 30%. Sebagai variabel dalam pengujian ini, dilakukan dalam dua kondisi yaitu
tanpa pemanasan (NH) dan pemanasan dengan temperatur 60ºC selama 6 jam (N60) dalam oven. Spesimen
pengujian tarik dibuat dengan mengikuti standard ASTM D638 dan spesimen pengujian lentur mengikuti standard
ASTM D790. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Mesin Universal Testing Machine (UTM). Untuk
mengoptimalkan analisis terhadap interface bonding, dilakukan pengamatan foto SEM (Scanning Electron
Microscopy).Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil kekuatan tarik komposit N60 yang diperkuat serat batang
melinjo dan matrik resin epoxy 13,12 MPa dibanding komposit yang diperkuat serat batang melinjo dan matrik
polyester 12,04 MPa. Dan kekuatan kekuatan tarik komposit NH yang diperkuat serat batang melinjo dan matrik
resin epoxy 22,00 MPa dibanding komposit yang diperkuat serat batang melinjo dan matrik polyester 15,07 MPa.
Sementara, hasil pengukuran kekuatan lentur (flexure strength) pada komposit N60 yang diperkuat serat batang
melinjo dan matrik resin epoxy 69,9 MPa, dibanding komposit yang diperkuat serat batang melinjo dan matrik
polyester 55,47 MPa. Kekuatan lentur pada kompositNH yang diperkuat serat batang melinjo dan matrik resin
epoxy 76,9 MPa, dibanding komposit yang diperkuat serat batang melinjo dan matrik polyester 59,67 MPa. Dari
nilai kekuatan tarik dan lentur yang di dapatkan tersebut komposit yang diperkuat serat batang melinjo dengan
matrik epoxy-resin atau polyester dapat memenuhi syarat untuk di gunakan sebagai material untuk aplikasi interior
komponen otomotif.
Keywords: komposit, serat batang melinjo, epoxy-resin, polyester, kekuatan tarik, kekuatan lentur.

Pembuatan Piston Secara Hot Preesing (Powder Metallurgy)
[MAT-40]
Subarmono
Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
E-mail :barmono_sbr@yahoo.com
Abstrak
Aluminium adalah logam ringan yang banyak digunakan sebagai bahan untuk pembuatan piston.Untuk
meningkatkan ketahanan aus pada bahan aluminium ditambahkan penguat berupa abu terbang. Supaya bahan
penguat tidak mengelompok proses pembuatan piston dilakukan secara hot pressing. Pada penelitian ini bahan yang
digunakan adalah aluminum fine powder sebagai matrik dan 5 % berat abu terbang sebagai penguat.Kedua bahan
dicampur sampai homogin dilanjutkan penekanan di dalam cetakan piston pada tekanan 100 MPa dan pemanasan
pada temperatur 600⁰C selama 30 menit.Piston yang dihasilkan diukur dimensinya dan diuji kekerasannya. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa diameter piston sama di sepanjang piston, ovalitas terbesar adalah 21 μm dan
kekerasan pada kepala piston adalah 70 VHN.
Keywords : aluminum fine powder, abu terbang, hot pressing
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Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Diameter Serat Terhadap Kuat Geser Rekatan pada Antarmuka Serat Sabut Kelapa-Poliester
[MAT-41]
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Abstrak
Serat alami, termasuk serat sabut kelapa, sebagai bahan penguat komposit makin banyak digunakan sebagai
substitusi serat sintetis.Selain karena jumlahnya yang relatif banyak, mudah didapat secara lokal dan murah, juga
karena lebih mudah terurai di alam pasca masa pakainya.Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui pengaruh
konsentrasi alkali dan diameter serat terhadap kuat geser rekatan pada antar muka serat sabut kelapa dengan matrik
poliester. Dengan demikian maka akan dapat diketahui panjang minimum serat tersebut untuk dapat memanfaatkan
secara optimal potensi kekuatan sabut kelapa tersebut dengan biaya dan upaya penyiapan serat seminimal
mungkin.Serat sabut kalapa, diperoleh dari serat sabut kelapa lokal yang sudah tua namun belum kering.Setelah
dicabut dari gumpalan sabutnya satu persatu, serat-serat tersebut dicuci dengan air mengalir agar kotoran yang
masih tercampur dengan sabut bisa terbuang. Setelah bersih, serat tersebut dikeringkan kemudian direndam dalam
larutan NaOH dengan konsentrasi 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% berat, selama dua jam untuk membersihkan lignin
yang masih tersisa. Selanjutnya dinetralisir dengan cara merendamnya dalam air selama dua hari dengan catatan
setiap enam jam rendaman diaduk dan air perendamnya diganti. Akhirnya serat-serat tersebut dibilas dengan air
mengalir, kemudian dikeringkan pada suhu kamar.Sebelum dibenamkan ke dalam matrik poliester Yukalac C 108
B, serat-serat tersebut dikelompokkan menurut diameternya dan diambil sampel untuk diukur diameternya melalui
foto mikronya. Diperoleh diameter rata-rata 22040 m untuk serat kecil, 44468 m untuk serat sedang, dan
652116 m untuk serat besar.Pembuatan spesimen ini dilakukan dengan cetak secara individual. Pengujian
dilakukan dengan cara menarik spesimen. Sedangkan untuk menhetahui moda gagal pada dan di sekitar antarmuka
dilakukan analisis foto makro yang diambil segera setelah dilakukan pengujian.Dari penelitian diperoleh bahwa
semakin besar diameter serat maka kuat geser rekatan pada antar-muka semakin rendah. Untuk serat kecil dan
sedang semakin tinggi konsentrasi alkali akan semakin rendah kuat geser rekatan pada antar-mukanya, tetapi
berlaku sebaliknya untuk serat besar. Nilai kuat geser rata-rata tertinggi diperoleh untuk serat kecil dengan
perendaman pada larutan dengan konsentrasi NaOH 0% (direndam pada air tanpa NaOH) yaitu sebesar 2,08 MPa,
dan terendah untuk serat besar dengan perendaman pada larutan dengan konsentrasi NaOH 5% yaitu sebesar 0,27
MPa. Untuk serat sedang diperoleh kuat geser tertingginya sebesar 0,69 MPa, dan untuk serat besar diperoleh nilai
kuat geser tertingginya sebesar 0,45 MPa.
Keywords: konsentrasi alkali, diameter serat, serat sabut kelapa, matrik poliester, kuat geser antar-muka

Electrochemical Performance and Corrosion Reserve of Al-Mg-Si in Seawater

[MAT-42]
1

Suditama , R. Rosliza2, S. F. Sinaga3
Mechanical Engineering Department of Engineering Faculty Universitas Medan Area
Jalan Kolam No. 1 Medan Estate 20223 Sumatera Utara, Indonesia
2
TATi University College Jalan Panchor, Teluk Kalong 24000 Kemaman, Terengganu,Malaysia
3
Material Engineering Researcher
E-mail:suditama@yahoo.com
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Abstract
The electrochemical behavior and corrosion inhibition of Al-Mg-Si aluminium alloy (AA6063) in seawater was
investigated using weight loss, linear polarization resistance (LPR), potentiodynamic polarization (PP) and their
morphology study was characterized by the scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the
presence of sodium benzoate as an inhibitor significantly decrease the weight lost, corrosion current densities (icorr)
and corrosion rates, whilst increasing the polarization resistance (Rp). The SEM images indicated that the
mechanism of charge transfer and the formation of thin film have been taken place on the specimens.
Keywords :
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Morphological Behavior Of Polyester/Rubek (Calotropis Gigantea) Fruit Fiber Composites
[MAT-43]
Sulaiman Thalib1*, Husni2, Samsul Rizal3
1,2,3

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala
E-mail : sulaimanthalib@gmail.com

Abstract
The Morphological behavior of Polyester/rubek (calotropis gigantea) fruit fiber composite was evaluated as a
function of compositions fiber. The composites were prepared in four compositions respectively 0,5, 1, 1,5 and 2 %
fiber using hand lay-up method. The morphology behaviour of composites were observed using scanning electron
microscope. The interpretations of morphology for all composites showed the composites to be of continuous
matrix with the fiber dispersed throughout of observations surface. Micrographs of composites showed that
morphology of the composite are gaps on interface of fiber and matrix and the hollow of fiber could not enclosed
in a polyester matrix while processing the composites. the hollow contained in the fiber can be used to lower the
weight of the composite, in order to obtain composite materials that are lighter.
Keywords: Composite, rubek fruit fiber, polyester, morphology

Simulasi Efektifitas Peralatan Keselamatan Kebakaran Pada Kapal Penyeberangan Roro
Penumpang
[MAT-44]
Sunaryo, Yulianto Sulistyo Nugroho, Akhmad Fahri Iqbal
Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424
E-mail: naryo@eng.ui.ac.id
Abstrak
Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia keberadaan kapal penyeberangan memainkan peranan yang sangat
penting di dalam menunjang system transportasi nasional, baik untuk angkutan barang maupun angkutan
penumpang.Salah satu faktor terpenting di dalam moda angkutan penyeberangan adalah keselamatan, khususnya
keselamatan manusia.Menurut laporan KNKT dari data kecelakaan laut yang tercatat sebanyak hampir 41%
merupakan kecelakaan kebakaran.Kebakaran pada kapal penyeberangan perlu mendapatkan perhatian yang khusus
karena umumnya menimbulkan korban manusia dan materi yang sangat banyak. Korban biasanya terperangkap
pada ruang yang dipenuhi asap dan tingkat panas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan daya pandang yang
rendah yang menyulitkan penumpang untuk melakukan evakuasi dan terhirupnya asap beracun yang menyumbat
system pernafasan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pola perambatan panas dan asap dari berbagai
sumber kebakaran yang biasanya terjadi pada kapal penyeberangan yang menuju ruang penumpang, dan
mengidentifikasi peranan dari peralatan keselamatan kebakaran dalam memperlambat proses perambatan panas dan
asap sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi penumpang untuk menyelamatkan diri ke tempat yang
lebih aman. Metodologi yang pakai pada penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan simulasi dengan
menggunakan software Pyrosim danFire Dynamic Simulator yang beroperasi berdasarkan model Computational
Fluid Dynamic untuk menyelesaikan persamaan – persamaan yang relevan dengan aliran massa, energi, dan
momentum pada daerah komputasi, yang telah didiskritisasi, khusus untuk aliran yang disebabkan oleh api, untuk
menganalisis konfigurasi penempatan dan penggunaan alat keselamatan kebakaran yang paling efektif pada saat
terjadi kebakaran. Simulasi yang dilakukan didasarkan pada observasi yang dilakukan pada tiga kapal
penyeberangan yang berbeda dan tata letak dari ketiga kapal tersebut, sedangkan skenario pemicu kebakaran di
dasarkan pada informasi yang telah diidentifikasidari berbagai peristiwa kebakaran yang menimpa kapal
penyeberangan dan mempunyai tingkat resiko yang besar yakni kebakaran yang berasal dari kendaraan yang
diparkir pada geladak kendaraan pada berbagai posisi perletakan atau dari kamar mesin kapal yang menjalar ke
geladak kendaraan, pengaruh dari peralatan keselamatan kebakaran terhadap penjalaran panas dan asap, serta
pengaruhnya terhadap daya pandang diskenariokan menjadi tanpa perlengkapan keselamatan kebakaran; dengan
mengandalkan sprinkler saja; dengan menggunakan sprinkler dan smoke exhaust; dan dengan menggunakan
sprinkler, smoke exhaust, dan fresh air supply fan. Hasil analisis dari simulasi ini menyimpulkan bahwa penggunaan
sprinkler akan menurunkan tingkat intensitas panas yang disebabkan oleh kebakaran, sedangkan penambahan
smoke exhaust serta fresh air supply fan akan membantu memperpanjang waktu terjadinya peningkatan kepekatan
asap sehingga menyediakan daya pandang yang lebih lama kepada penumpang untuk melakukan evakuasi.
Keywords: kebakaran, kapal penyeberangan, simulasi, peralatan keselamatan, asap
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Analisa Struktur Mikro dan Sifat Mekanik Steel Pipe STAM 390G PT.X (Impor) dan PT.Y
(Lokal) hasil proses Expand dan Extrude
[MAT-45]
Syaeful Aziz, ahsan, Qamarudin
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Islam “45” Bekasi
Email: ah_sun69@yahoo.com
Abstrak
Penggunan material pada produksi masal di industri harus berdasarkan fungsi dan penggunaan produk tersebut.
Dalam pembuatan suatu Produk, engineer harus mengenal terlebih dahulu karakteristik material yang akan dibuat
dan untuk mengetahui karakteristik material tersebut dapat diketahui dengan bermacam pengujian.
Pengujian dilakukan terhadap sampel material dari awal proses produksi sampai dengan beberapa perlakuan proses
pada material hingga jadi barang finish. Material steel Pipe STAM 390G sebagai material produk steering stem
diambil lalu dilakukan pengujian.Pengamatan struktur mikro dan pengujian kekerasan serta fiber flow dilakukan
sebagai pengujian awal pada proses expad dan extrude, dari ketiga pengujian dan pengamatan ini dapat dihasilkan
struktur Mikro dan sifat-sifat mekanik yang ada pada material steel Pipe STAM 390G.Hasil pengamatan terhadap
material steel pipe STAM memilki jenis spheroidite, harga kekerasan pada daerah expand ternyata lebih tinggi
sebagai akibat dari pemadatan, sementara kekerasan hasil proses extrude memilki nilai lebih endah dari nilai
kekerasan awal benda uji. Dari pengamatan terhadap nilai kekerasan, struktur mikro dan fiber flow pada material
uji diindikasikan bahwa material lokal dapat menggantikan material import untuk shaft stem.
Keywords :struktur mikro, expand,extrude, kekerasan.

Analisis Tegangan di Sekitar Lubang pada Pelat Komposit
Pin-loaded dengan Pendekatan Numerik dan Eksperimental
[MAT-46]
Syarif Hidayat1), Bambang K Hadi2), Hendri Syamsudin2)
1)

JurusanTeknikMesin – PoliteknikNegeri Bandung
Jl. Geger Kalong Hilir-Ds.Ciwaruga Bandung
2)
FakultasTeknikMesindanDirgantara - InstitutTeknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 Bandung
Email: syarhidayat@yahoo.com
Abstrak
Sambungan secara mekanik (mechanical joint) dengan fastener seperti bolt, pin, screw dan rivet merupakan jenis
sambungan yang paling banyak dipakai dalam assembly komponen komposit sebagai bagian dari struktur utama
Pembuatan lubang pada struktur menyebabkan terjadinya kerusakan local dan tegangan terpusat (stress
concentration) dan juga akan menyebabkan menurunnya kekuatan material. Failure mode dari bolted composite
plate yang mendapat beban Tarik pada umumnya akan mengalami kerusakan diantara 4 jenis kerusakan yaitu,
clevage, net-tension, shear-outd an bearing. Diberbagai literatur, beberapa metoda yang digunakan untuk
menganalisis failure strength dan failure load pada kasus sambungan baut/pin ini, diantaranya adalah criteria TsaiWu, Yamada-Sun, Whitney-Nuismer dll. Analisis dilakukan baik dengan cara eksperimental, numerik, maupun
analitik. Penelitian ini akan mencoba menemukan metoda/teoribaru untuk dapat memperkirakan failure mode dan
failure strength di sekitar lubang sambungan baut, dengan melihat berbagai teori yang sudah ada. Tahapan yang
akan dilakukan adalah stress analysis dilanjutkan dengan strength analysis.
Keywords:pin loaded, failure load, failure strength, komposit
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On Prepraration of Advance Ceramic for Single-edge V-Notch Beam Fracture Toughnes Test of
ISO/FDIS 23146:2008(E) Standard
[MAT-47]
Tjokorda Gde Tirta Nindhia
Department of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, Udayana University,
Jimbaran, bali, Indonesia, 80361
Phone/FAX: 0062-361-8953472 , E-mail: nindhia@yahoo.com
Abstract
With establishment of fracture toughness test for advance ceramic according ISO/FDIS 23146:2008(E) with the
sample test of Single-edge V-Notch Beam/SEVNB, then the researcher related this activity should understand and
able to realize how to prepare the sample of advance ceramic in order the requiremenst of the standard are fulfilled.
In contrary with metals and polymers that usually easy to cut as the standard size for testing, the advance ceramics
are found much more difficult to prepare since it is very hard and brittles. More even, specifically for fracture
toughness test, the level of difficulty is added since the sharp initial crack should introduce in the edge of the sample.
This article introduce method on preparation of advance ceramic for the purpose of fracture toughness test
completed with method to introduce the initial sharp V-notch crack which is valid and possible to be measured its
length and angle of the corner that yield valid result of fracture toughness test.
Keywords:Test, toughness, crack, advanced ceramic, valid

Model Kegagalan Sambungan Las Titik (Resistance Spot Welding) Material Baja Tahan Karat
[MAT-48]
Triyono1,Yustiasih Purwaningrum2
1

2

Jurusan Teknik Mesin, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email :triyonomesin@uns.ac.id

Abstrak
Diameter nugget minimum sambungan las titik menurut standar AWS (American Welding Society) dinyatakan
dengan 𝑑 = 4√𝑡 dengan t adalah tebal plat yang disambung. Diameter nugget minimum adalah diameter terkecil
yang menyebabkan sambungan las titik mengalami model kegagalan pullout, yang menunjukkan bahwa kekuatan
sambungan lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan plat yang disambung. Sambungan las titik dengan dimater
lebih kecil dari diameter minimum akan mengalami model kegagalan interfacial, yang menunjukkan bahwa
kekuatan sambungan lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan plat yang disambung. Standar ini digunakan untuk
material yang mempunyai tegangan luluh 140-420 Mpa dan tebal 0,6-3,0 mm. Baja tahan karat banyak digunakan
pada struktur yang mempersyaratkan kekuatan dan ketahanan korosi misalnya pada gerbong kereta api. Struktur ini
biasanya terdiri dari frame dan sheet dimana keduanya mempunyai ketebalan yang berbeda. Dalam kasus seperti
ini, seorang welding engineer dan operator biasanya mengalami kesulitan jika menggunakan standar AWS ketika
memilih tebal plat yang tebal, yang tipis atau rata-rata tebal dari kedua plat yang disambung, yang dimasukkan ke
rumus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formula AWS jika diterapkan pada sambungan las titik baja
tahan karat dengan tebal yang berbeda. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja tahan karat
SUS304. Tiga pasang sambungan las titik dengan ketebalan berbeda yaitu 1-1 mm, 2-1 mm dan 3-1 mm dilas titik
dengan menggunakan arus listrik yang bervariasi dari 1,79 Volt sampai dengan 2,30 Volt untuk membuat diameter
sambungan las titik bervariasi. Sambungan las titik ini diuji tarik-geser dan dievaluasi model kegagalannya serta
diukur diameter sambungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter nugget minimum hasil formulasi
AWS lebih kecil dari diameter nugget minimum hasil pengujian dan tidak bisa menjamin sambungan gagal pullout
walaupun tebal plat yang dimasukkan dalam rumus adalah tebal plat yang terbesar. Ini menunjukkan bahwa
penggunaan formula AWS untuk aplikasi sambungan las titik material beda tebal harus hati-hati.
Keywords:Las titik, baja tahan karat, pullout, interfacial, diameter nugget minimum, beda tebal.
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Analisa Pemanfaatan Palm Oil Fly Ash Sebagai Bahan Alternatif Pada Pembuatan Metal Matrix
Composite (MMC) Menggunakan Metode Stir Casting
[MAT-49]
Tugiman1, Suprianto2,Ramadhan Daulay3
1,2,3

Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik USU
Jl.Almamater Kampus USU Medan
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Abstrak
Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan sebaran utama di pulau sumatera dan
Kalimantan. Proses pengolahan kelapa sawit di PKS memanfaatkan sumber energi yang berasal dari cangkang dan
fiber kelapa sawit dimana proses pembakaran bahan bakar cangkang dan fiber di ruang bakar boiler menghasilkan
sisa hasil pembangkaran berupa fly ash yang jumlahnya cukup banyak. Fly ash ini biasanya dibiarkan begitu saja
di areal pabrik kelapa sawit yang tentunya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan ketidaknyamanan
terhadap para pekerja. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melihat peluang pemanfaatan fly ash sebagai
bahan pemerkuat pada pembuatan metal matrix composite (MMC) dengan berbagai variasi komposisi fly ash . Fly
ash yang digunakan pada penelitian ini diambil dari Pabrik kelapa Sawit (PKS) di daerah kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara dengan ukuran 74m dan sebelum digunakan fly ash ini dipanaskan hingga 800oC didalamfurnace
untuk menghilangkan moisture dan fraksi yang masih bisa terbakar. Pada pembuatan MMC variasi komposisi fly
ash dilakukan mulai 2.5, 5, 7.5, 10 dan 12,5% proses pencampuran fly ash dilakukan pada saat aluminium telah
mencair di dalam crusibel grafit diikuti proses pengadukan selama 5 menit, penambahan Mg sekitar 1,5% dilakukan
pada cairan untuk memperbaiki wettability dari fly ash dan penuangan dilakukan pada temperatur 760oC. Hasil
penelitian memperlihatkan penambahan fly ash pada pembuatan MMC dapat meningkatkan kekerasan, dimana
kekerasan tertinggi 82,6 BHN diperoleh pada komposisi 10% fly ash dan terendah pada komposisi 2,5% fly ash.
Hasil pengujian impak memperlihatkan secara umum penambahan fly ash tidak menurunkan kekuatan impak secara
signifikan. Hasil pengujian mikrostruktur dapat dilihat fly ash terdapat diantara matrik aluminium tetapi distribusi
fly ash tersebut belum merata pada semua bagian. Hasil penelitian diatas memperlihatkan bahwa palm oil fly ash
dapat dimanfaatkan untuk pembuatan metal matrix composite dengan aluminium sebagai matrix, tetapi metode
pembuatan perlu disempurnakan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih optimum karena metode stir
casting belum dapat mencapai distribusi fly ash yang homogen.
Keywords :Palm Oil Fly Ash, stir casting, MMC

Pengaruh Persentase Komposisi Reinforce
Terhadap Kekuatan Tarik dan Impak pada Komposit Kayu Plastik
Bermatrik Polipropilena dari Jenis Kayu Jabon
[MAT-50]
Tulus Swasono
Dosen program studi perawatan dan Perbaikan Mesin Politeknik Kampar Riau
Abstrak
Hutan memiliki peran yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kebutuhan manusia dapat diperoleh dari hasil hutan.
Besarnya kebutuhan manusia terhadap kayu sebagai bahan bangunan dan meubel tidak diimbangi dengan upaya manusia
menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kayu. Pemanfaatan limbah kayu untuk dijadikan komposit kayu plastik (wood
plastic composite) yang telah lama dikembangkan merupakan salah satu alternatif penyelesaian. Polimer yang sering
digunakan sebagai matrik antara lain polipropilena, polietilena, polivinilklorida dan polisterin. Pada penelitian ini digunakan
serbuk kayu jabon sebagai reinforcedan maleic anhidrid Polipropylen (MAPP) sebagai wetting agen. Proses pembuatan
komposit menggunakan metode mixing dan hotpress pada temperatur 180 oC dan tekanan 1000 psi. Perbandingan komposisi
antara polipropilena dengan serbuk kayu jabon yang berukuran 60, 80 dan 100 mesh adalah : 50/50, 60/30 dan 70/30 %.
Kekuatan tarik maksimum sebesar 20,96 Mpa dihasikan komposit kayu plastik pada ukuran serbuk 80 mesh dengan
perbandingan komposisi Polipripilena terhadap serbuk kayu 50/50 %. Kekuatan impak maksimum sebesar 6,23 joule
dihasilkan pada komposit kayu plastik pada ukuran serbuk 80 mesh dengan perbandingan komposisi polipopilena terhadap
serbuk kayu 60/40 %.
Keywords : komposit kayu plastik, polipropilena, kayu jabon, kekuatan tarik, kekuatan impak.
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Kajian Proses Ekstraksi Serat Batang Pisang Kepok
Sebagai Fiber dengan Matriks Recycled Polypropylene (rpp)
Material Komposit
[MAT-51]
Tumpal Ojahan R1, Pratiwi D K2
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2.Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang,
Email : tumpal_ojahan @yahoo.com
Email : pratiwi.diahkusuma@yahoo.com
Abstrak
Limbah pelepah batang pisang kepok dan plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia. Serat
pelepah batang pisang kepok memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi fiber material komposit
yang bernilai tinggi, diantaranya adalah sebagai bahan pengganti dalam bidang Industri dan Medis. Penelitian ini
mengkaji secara eksperimental tentang proses ekstraksi serat pelepah batang pisang kepok yang terbukti sebagai
material komposit yang kuat dan mampu untuk menggantikan serat sintetik. sebagai fiber dan Recycled
Polypropylene (RPP) sebagai matriks yang dapat digunakan menjadi material komposit yang ramah lingkungan.
Keywords: komposit, recycled polypropylene (rpp), serat ,ekstraksi

Kekerasan Pada Lubang Baja Aisi 316l Yang Dideformasi Plastis
[MAT-52]
1)
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Abstrak
Komponen-komponen mesin yang mempunyai lubang berpotensi mengalami kegagalan lebih awal dari pada bagian
yang lain. Selain diakibatkan oleh konsentrasi tegangan, kegagalan itu dapat bermula dari terbentuknya cacat mikro
akibat proses permesinan. Cacat-cacat mikro itu dapat merambat melalui mekanisme perambatan retak dan
kelelahan.Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kegagalan adalah dengan menerapkan
deformasi plastis pada lubang (pengerjaan dingin).Pendeformasian secara plastis yang dilakukan pada penelitian ini
menggunakan sebuah mandrel berkepala bola yang terbuat dari baja amutit dan berkontak langsung dengan lubang
benda kerja yang terbuat dari baja AISI 316L. Diameter kepala bola dibuat berturut-turut 5 mm, 5.5 mm, dan 6 mm.
Sedangkan benda kerja terbuat dari baja AISI 316L dengan ketebalan 3 mm dan lubang berdiameter 4 mm.Semakin
besar diameter kepala bola yang digunakan semakin besar pula perluasan lubang yang dihasilkan. Peningkatan
kekuatan daerah di sekitar lubang dievaluasi menggunakan angka kekerasan vickers. Dari data pengujian
menunjukkan bahwa tingkat kekerasan pada bagian yang dekat dengan lubang lebih tinggi dari pada daerah yang
jauh dengan lubang. Peningkatan kekerasan bahan disebabkan oleh mekanisme pemecahan butiran (butiran menjadi
lebih kecil) dan pembentukan bidang-bidang slip secara meluas.
Keywords: perluasan lubang, AISI 316L, deformasi plastis, kekerasan, bidang slip
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Studi Korosi Lapisan Plasma Nitriding dan Plasma Nitrocarburising
pada Permukaan Baja AISI 410

[MAT-53]
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Viktor Malau , Clara Nova2, Edy Iriyanto3, Tjipto Sujitno4
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Abstrak
Baja tahan karat martensitik AISI 410 banyak diaplikasikan dalam bidang industri maupun peralatan kedokteran /
orthodental. Pemakaian baja ini dalam bidang kodokteran masih memiliki kelemahan dalam hal kekerasan dan
ketahanan korosinya. Kekerasan dan ketahanan korosi baja AISI 410 dapat ditingkatkan dengan memberikan
perlakuan permukaan berupa pemberian lapisan tertentu pada permukaannya. Salah satu cara untuk meningkatkan
kekerasan dan ketahanan korosi baja ini adalah dengan melakukan proses nitriding (melapisi permukaan spesimen
dengan nitrogen, N2) atau proses nitrocarburising (melapisi dengan campuran nitrogen dengan karbon, N2 + C).
Proses pelapisan dilakukan dengan teknik plasmanitriding atau plasma nitrocarburising. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh lapisan tipis nitrogen (N2) dan nitrocarburising (N2 + C) yang dilapiskan dengan teknik
plasma terhadap kekerasan dan laju korosi baja AISI 410 dalam larutan 0,9 % NaCl.Proses plasma nitriding
dilaksanakan dengan mengalirkan gas nitrogen (N2) kedalam dapur plasma, sedang proses plasma nitrocarburising
dilakukan dengan mengalirkan gas berupa campuran CH4, H2 dan N2 dengan perbandingan 3,08 : 19,31 : 77,61.
Plasma nitriding dan nitrokarburising dilakukan dalam dapur pada temperatur konstan 400 oC dengan variasi
tekanan 1,6; 1,8 dan 2,0 mbar serta lama pelapisan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 jam. Pengujian kekerasan dilakukan dengan
menggunakan mikro-Vickers hardness tester, sedangkan pengujian laju korosi dilakukan dengan metode
potensiostat tiga sel elektroda dalam media korosif 0,9 % NaCl. Struktur mikro diamati dengan menggunakan
SEM(Scanning Electron Microscope) dan komposisi kimia permukaan spesimen diamati dengan EDS (Energy
Dispersive Spectroscopy).Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa lapisan tipis plasma nitriding dan
nitrokarburising pada permukaan baja AISI 410 dapat meningkatkan kekerasan permukaan dan menurunkan laju
korosi. Logam dasar (substrate) mempunyai kekerasan sebesar 210 VHN (Vickers Hardness Number) dengan laju
korosi sebesar 1 mpy (mils/year). Kekerasan tertinggi dari lapisan plasma nitriding adalah sebesar 278,5 VHN pada
tekanan 2,0 mbar dengan lama pelapisan 6 jam, sedangkan kekerasan teringgi lapisan nitrokarburising adalah 368
VHN pada tekanan 1,6 mbar dengan lama pelapisan 5 jam. Penurunan laju korosi cukup signifikan jika lama
pelapisan lebih besar dari 5 jam.Laju korosi dari logam dasar (substrate) AISI 410 adalah 0,97 mpy (mils per year).
Lapisan nitriding pada permukaan substrat memberikan laju korosi relatif kecil jika lama pelapisan lebih besar dari
5 jam. Uji komposisi dengan EDS dan uji struktur mikro dengan SEM menunjukkan bahwa kekerasan tertinggi dari
permukaan spesimen terjadi pada saat lapisan mengandung 5,73 % N2. Berdasarkan diagram phase Fe–N , nitrogen
dengan kadungan 5,73 % N2 akan membentuk phase baru berupa Fe4N.
Keywords:nitriding, nitrokarburising, hardness, corrosion rate

Sifat Tarik Komposit HDPE Limbah-Serat Cantala dengan Variasi Panjang Serat
[MAT-54]
a,b
Wijang Wisnu R , Dwi Aries Hb, Rina Fitriyanic,d
Jurusan Teknik Mesin UNS Jl.Ir.Sutami 36A, Surakarta, 57126
E-mail : m_asyain@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini mempelajari pengaruh panjang serat terhadap sifat tarik komposit HDPE limbah-Serat Cantala.
Panjang serat divariasi 1, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10 mm. Komposit HDPE limbah-serat cantala menggunakan HDPE
limbah botol susu sebagai matrik dan serat cantala hasil ekstraksi daun agave cantala roxb sebagai penguat/pengisi.
Sampel komposit diperoleh melalui proses tekan-panas dengan tekanan 15 MPa, temperatur 190°C, dan waktu
penahanan selama 10 menit. Kekuatan tarik dan modulus tarik komposit meningkat ketika panjang serat yang
digunakan bertambah dari 1 mm ke 10 mm. Komposit dengan panjang serat 10 mm mempunyai kekuatan tarik
tertinggi sebesar 23,52 MPa dengan nilai modulus tarik sebesar 2,10 GPa. Kekuatan tarik komposit dengan panjang
serat dibawah 8 mm berada dibawah kekuatan tarik matrik HDPE limbah.Fenomena ini mengindikasikan bahwa.
Panjang serat 8 mm merupakan batas minimum agar serat cantala berfungsi sebagai penguat komposit HDPE
limbah
Keywords: komposit HDPE limbah-serat cantala, panjang serat, serat cantala, HDPE limbah
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Pengaruh Ukuran Partikel Filler Pada Sifat Reologi Bahan Komposit Polipropilen/Grafit
[MAT-55]
Yovial Mahyoedin
Jurusan Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta
Jln Gajah Mada Gunung Pangilun Padang Sumater Barat.
Abstrak
Sejak akhir-akhir ini, perhatian dan kajian terhadap pengembangan polimer komposit berpengisikan grafit sebagai
filler dengan konduktivitas listrik yang tinggi lebih banyak dikaitkan dengan berbagai aplikasi seperti plat bipolar,
yang digunakan dalam teknologi fuel celll.Penelitian ini menumpukan perhatian pada karakteristik reologi polimer
komposit berpengisikan grafit sebagai rujukan untuk pemprosesan lebih lanjut dengan menggunakan mesin injection
molding. Bahan komposit dalam penelitian ini terdiri dari campuran polipropilen (PP) sebagai matriks, serta grafit
(G) sebagai filler, dengan berbagai komposisi mengikut prosentase berat bahan komposit (% wt), iaitu 40, 50 dan
60 (% wt) untuk PP dan 60, 50 dan 40 (% wt) untuk filler. Penelitian ini menggunakan grafit dengan berbagai ukuran
partikel, yaitu 25, 60 dan 100 mesh untuk mengkaji karakteristik reologi bahan komposit tersebut. Pencampuran
bahan dilakukan dengan mesin twin screw extruder untuk menghasilkan kehomogenan terbaiknya.Hasil pengukuran
yang diperoleh dengan peralatan reometer kapiler menunjukkan bahwa peningkatan ukuran partikel meningkatkan
viskositas, meningkatkan energi aktivasi dan secara umum menurunkan fluiditas bahan komposit.Nilai viskositas
campuran yang meningkat seiring peningkatan ukuran partikel, menurunkan kemampuan bahan untuk dibentuk
(moldability). Nilai kelikatan, energi aktivasi, kebendaliran dan kemampuan bahan untuk dibentuk menunjukkan
seberapa besar kesesuaian bahan untuk diproses dengan mesin injection molding.
Keywords: komposit, filler, reologi.

Pengaruh Bahan Pengisi Karbon Tempurung Kelapa Dan Karbon Sintetis Terhadap Sifat
Mekanis Produk Latex
[MAT-56]
1
Yuniati, 2Irwin Syahri Cebro, 3Nurlaili
Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jl.Banda Aceh-Medan km 280 buketrata
E-mail :yuniatihasan@yahoo.co.id
Abstrak
Penambahan bahan pengisi didalam latex dapat menguatkan vulkanisat suatu karet, sehingga dapat meningkatkan
sifat-sifat mekanik nya. Pada penelitian ini digunakan bahan pengisi karbon tempurung kelapa dan sebagai
pembanding karbon sintetis dengan variasi berat 2.5 phr, 7.5 phr, dan 12.5 phr. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetauhi karakteristik sifat mekanikal dari produk yang dihasilkan. Metoda yang dilakukan dengan teknik
pencelupan yang menggunakan plat Aluminium sebagai bahan pencetak, dengan mencelupkan plat ke dalam
kompon yang telah mengalami maturasi selam 24 jam dan dilakukan vulkanisasi. Filem latex karet alam yang di
vulkanisasi dengan cara mengeringkan di oven pada suhu 100°C selama 30 menit. Dari hasil penelitian telah berhasil
di peroleh karakteristik sifat mekanikal seperti uji tarik, modulus dan perpanjangan putus. Hasil uji tarik untuk
penambahan bahan pengisi karbon kelapa berat 2.5 phr sebesar 15.6 MPa, untuk penambahan karbon kelapa 7.5
phr sebesar 19.5 Mpa dan penambahan karbon kelapa 12.5 phr sebesar 20.5 Mpa, sedangkan untuk penambahan
bahan pengisi karbon sintetis berat 2.5 phr sebesar 18.3 Mpa, untuk berat 7.5 phr sebesar 23.9 Mpa dan berat 12.5
phr sebesar 18.2 Mpa. Hasil modulus meningkat dengan penambahan bahan pengisi, untuk karbon kelapa dengan
berat 2.5 phr modulus sebesar 1.3 MPa, penambahan karbon kelapa 7.5 phr sebesar 1.4 Mpa, dan penambahan 12.5
phr sebesar 1.7 MPa. sedangkan untuk penambahan bahan pengisi karbon sintetis berat 2.5 phr sebesar 1.1 MPa,
untuk berat 7.5 phr sebesar 1.5 MPa, untuk berat 12.5 phr sebesar 1.8 MPa. Hasil perpanjangan putus menurun
dengan meningkat nya kandungan pengisi, untuk karbon kelapa berat 2.5 phr sebesar 780%, penambahan 7.5 phr
sebesar 770%, penambahan 12.5 phr sebesar 760%, sedangkan untuk penambahan bahan pengisi karbon sintetis 2.5
phr sebesar 820 %, untuk berat 7.5 phr 780 %, untuk berat 12.5 phr sebesar 720 %. Hasil vulkanisasi bahan pengisi
karbon sintetis memperlihatkan sifat-sifat mekanik yang lebih tinggi bila dibandingkan bahan pengisi karbon
kelapa.
Keywords : latex, pengisi karbon kelapa,pengisi karbon sintetis, sifat mekanik
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Pengaruh Jarak Anoda-Katoda dan Pemerata Aruspada Elektroplating Tembaga terhadap
BajaAISI 1045 terhadap Ketebalan Lapisan dan Efisiensi Katoda
[MAT-57]
Harnowo Supriadi 1), Irwanto 2), Zulhanif 3)
1,2,3

Jurusan Teknik Mesin, FT Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brodjonegoro No. 01 Gedung Meneng, Bandar Lampung, 35145
Email: harnowo1969@gmail.com
Abstrak
Pelapisan dengan menggunakan metode elektroplating secara konvensional memiliki kekurangsempurnaan,
diantaranya adalah adanya distribusi arus yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketidakseragaman ketebalan
dan penampilan permukaan lapisan.Jarak anoda-katoda dan pemerata arus menentukan besarnya hantaran arus
listrik dan sangat berpengaruh terhadap keseragaman tebal lapisan.Untuk itu dilakukan penelitian mengenai
pengaruh jarak anoda-katoda dan pemerata arus terhadap ketebalan lapisan dan efisiensi katoda.Penelitian ini
menggunakan baja karbon sedang AISI 1045. Proses elektroplating dilakukan menggunakan variasi jarak anodakatoda 12, 16, dan 20 cm dan posisi pemerata arus diposisikan seperempat jarak anoda-katoda, setengah jarak
anoda-katoda dan tigaperempat jarak anoda-katoda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa massa lapisan terbesar
ada pada jarak anoda-katoda 20 cm dan posisi pemerata arus 15 cm dari anoda yaitu sebesar 0,137 gram dan massa
lapisan terkecil ada pada jarak anoda-katoda 12 cm dan posisi pemerata arus 6 cm dari anoda yaitu sebesar 0,097
gram. Tebal lapisan terkecil ada pada jarak anoda-katoda 12 cm yaitu sebesar 0,01667 mm. Sedangkan tebal lapisan
yang terbesar berada pada jarak anoda-katoda 20 cm yaitu sebesar 0,02639 mm. Penggunaan pemerata arus juga
berpengaruh terhadap ketebalan lapisan. Dengan menggunakan pemerata arus, tebal lapisan cenderung merata,
sedangkan bila tidak menggunakan pemerata arus tebal lapisan cenderung lebih tebal dibagian ujung atau kutub
katoda. Sebaran tingkat efisiensi katoda pada proses pelapisan tembaga pada baja karbon sedang AISI 1045 berada
pada kisaran 65,54 – 92,57 %.
Keywords:elektroplating, tembaga, baja AISI 1045, jarak anoda-katoda, pemerata arus, ketebalan lapisan, efisiensikatoda

Korosi Temperatur Tinggi Baja AIAI 1020 Yang Dilapisi Aluminium Dalam Lingkungan Yang
Mengandung Klorida Dan Sulfur
[MAT-58]
Mohammad Badaruddin1, Suharno2
1)

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik-Universitas Lampung
Jurusan Teknik Geofisika, Fakultas Teknik-Universitas Lampung
Jalan Prof. S. BrojonegoroNo. 1, Bandar Lampung 35145
E-mail: a)rudin_ntust@yahoo.com

2)

Abstrak
Korosi temperatur tinggi baja AISI 1020 lapis Al-celup panasdengan deposit NaCl dan Na2SO4dipelajari melalui
pengujian oksidasi pada temperatur 700 C selama 149 jam. Fasaintermetalik yang terbentuk Fe2Al5,FeAl2 dan
FeAl pada permukaan baja adalah sama untuk semua spesimen yang dioksidasi dalam lingkungan yang berbeda.
Keberadaan deposit NaCl dan Na2SO4 pada permukaan baja lapis Al dapat mempercepat proses oksidasi pada
temperatur tinggi. Keberadaan gas klor maupun gas sulfur di dalamatmosfer menyebabkan lapisan protektif alumina
(Al2O3) mengalamidegradasi yang lebihcepatdaripada oksidasi yang terjadidalam lingkungan
udarabiasa.Kerusakan lapisan Al2O3diperparah melalui pertumbuhan oksida kaya besi (Fe2O3) pada lapisan
protektif. Pembentukan Fe2O3 dipercepat melalui reaksi pembentukan AlCl3 dan FeCl3pada baja lapis Al dengan
deposit NaCl dan Al-sulfida pada baja lapis Al dengan deposit Na2SO4.
Keywords:baja AISI 1020, Al-celup panas,deposit NaCl, deposit Na2SO4, alumina, oksida besi .
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Pengaruh Komposisi Deposit Nacl/Na2so4 Terhadap Korosi Temperatur Tinggi Baja Aisi 4130
Yang Dilapisi Aluminium
[MAT-59]
Mohammad Badaruddin1danYudhistyra Saputra2
1,2)JurusanTeknikMesin-FakultasTeknikUniversitas Lampung
Jalan Prof. S. Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 3545
Email: rudin_ntust@yahoo.com
Abstrak
Baja AISI 4130 adalah baja paduan Cr-Mo banyak diaplikasikan untuk komponen heat axchanger dan pipa uap
boiler. Namun pada temperatur tinggi dan mengandung gas Pkorosif seperti klor dan sulfur, ketahanan korosi baja
AISI 4130 menurun. Perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan ketahanan korosi baja AISI 4130 dengan lapis
Al celup panas. Pengujian korosi dilakukan dengan variasi deposit NaCl/Na2SO4 pada permukaan baja AISI 4130
lapis Al dan dioksidasi pada temperatur 750 C selama periode 1-49 jam. Hasil penelitian menunjukan keberadaan
deposit NaCl/Na2SO4 pada baja lapis Al sangat besar mempengaruhi kinetika oksidasi baja, terbukti dari nilai
terbesar konstanta parabolik baja AISI 4130 lapis Al dengan perbandingan deposit NaCl/Na2SO4 (gr): 30/70 adalah
6,89 × 10-9 g2cm–4s–1 Sedangkan nilai konstanta parabolik dengan perbandingan deposit (gr): 100/0 adalah 2,71
× 10-9 g2cm–4s–1, 50/50 adalah 6,15 × 10-9 g2cm–4s–1 , 70/30 adalah 2,97 × 10-9 g2cm–4s–1 dan 0/100 adalah
sebesar 2,60 × 10-9 g2cm–4s–1. Pengerusakan lapisan protektif Al2O3 pada lapisan aluminida disebabkan oleh
keberadaan klor dan sulfur dari deposit NaCl/Na2SO4 yang memicu pertumbuhan oksida kaya besi (FeO3).
Keywords :baja AISI 4130, Al-celup panas, deposit NaCl, deposit Na2SO4, Al2O3, oksida besi

Analisa Permukaan Aus BajaStainless Steel SUS304
Pada Pelumasan Menggunakan Bio-Diesel Minyak Sawit
[MAT-60]
Z.Fuadi1*),T. Takeno2), K. Ito3), K. Adachi2), T. Takagi4), M. Tadjuddin1)
1)

2)

JurusanTeknikMesin, UniversitasSyiah Kuala,
Jl. Tgk. Syech. Abdul Rauf No. 7 Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia
Nanointerface Engineering Lab., Division of Mechanical Engineering, Tohoku University, Japan
3)
Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, Nihon University, Japan
4)
Institute of Fluid Science, Tohoku University, Japan
*
E-mail: zahrul.fuadi@unsyiah.ac.id

Abstrak
Pemakaian biodiesel pada kendaraan bermotor meningkat dengan sangat drastis. Hal ini menyebabkan pemakaian bahan bakar
diesel menjadi semakin meningkat. Karena alasan kesinambungan bahan baku, bahan bakar diesel saat ini dicampur dengan
methyl ester yang berasal dari minyak sayuran, khususnya yang berasal dari minyak sawit. Saat ini, methyl ester sawit (palm
methyl ester (PME) adalah salah satu sumber methyl ester nabati yang tersedia dalam jumlah yang sangat besar sehingga cocok
digunakan sebagai campuran biodiesel. PME memiliki sifat yang baik untuk mengurangi gesekan dari logam. Dalam penelitian
ini, uji gesekan dengan material gesek baja stainless steel SUS304 dilakukan dengan menggunakan biodiesel sebagai material
pelumas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji pin-on-disk tribometer. Analisis dilakukan terhadap permukaan
aus serta koefisien gesekan. Analisa permukaan aus dilakukan dengan menggunakan confocal microscope. Hasil yang diperoleh
pada pengujian dengan menggunakan biodiesel dibandingkan dengan hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar diesel
biasa. Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien gesekan pada kondisi pelumasan biodiesel sedikit lebih kecil dari pada koefisien
gesekan pada pelumasan minyak diesel biasa. Permukaan aus menunjukkan bahwa pada pelumasan menggunakan biodiesel,
perpindahan material dari disk kepada pin lebih sedikit dari pada kondisi pelumasan diesel biasa. Hal ini menunjukkan bahwa
PME memiliki suatu peran untuk menghambat perpindahan material dari disk kepada pin sehingga daerah aus menjadi lebih
sedikit dan dengan demikian mencegah keausan yang berlebihan. Hasil ini menunjukkan bahwa campuran PME dalam diesel
adalah hal yang menguntungkan. Walaudemikian, mekanisme penghambatan keausan tersebu tperlu diteliti lebih jauh lagi.
Keywords: Gesekan, Keausan, palm methyl
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Tinjauan PerlakuanPanasPermukaanUntuk
MeningkatkanKetahananAusBajaTahan Karat
[MAT-61]
E. Haruman1), ErryY.T. Adesta2)
1)FakultasTeknikdanIlmuKomputer, UniversitasBakrie, Jl. H.R. RasunaSaidKav.C-22, Jakarta 12640,Indonesia
2)FacultyofEngineering, InternationalIslamic University Malaysia,JalanGombak53100, Kuala Lumpur,Malaysia
Abstrak
Melalui tulisan ini perlakuan panas termokimia temperature rendah, yaitu: nitridisasi, karburisasi, dan hibrida,
terhadap baja tahan karat jenis austenitik dan dupleks dijelaska nsecara komprehensif dalam upaya meningkatkan
kekerasan permukaannya. Penelitian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir oleh penulis diungkap yang
telah memberikan hasil memuaskan, yaitu terjadinya peningkatan yang sangat signifikan pada permukaan
bajatahan karat kedua jenis tersebut tanpa menurunkan sifat dasarnya berupa ketahanan karat yangbaik.
Berdasarkan data hasil eksperimen laboratorium yang diungkap pada tulisan ini, maka disimpulkan perlakuan
panas termokimia temperatur rendah 350-450 °C layak dikaji pada skala industri.
Keywords : pelakuan panas, ketahanan aus baja, baja tahan karat
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Pembelajaran Teknologi Nano di Program Studi Teknik Mesin, Universitas Andalas
[PTM 01]
Adjar Pratoto
Jurusan Teknik Mesin, Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang 25163, Indonesia
E-mail: adjar.pratoto@ft.unand.ac.id
Abstrak
Program Studi Teknik Mesin, Universitas Andalas melakukan revisi kurikulum pada tahun 2010. Revisi dilakukan
sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan di Program Studi Teknik Mesin, Universitas Andalas.
Pelaksanaan revisi kurikulum dimaksudkan untuk menanggapi berbagai perubahan baik dalam proses pembelajaran
itu sendiri maupun perubahan-perubahan global atau eksternal, seperti misalnya perkembangan ilmu dan teknologi.
Teknologi nano merupakan teknologi baru yang perannya semakin meningkat dalam pemecahan-pemecahan
masalah yang terkait dengan teknologi serta memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
Berkenaan dengan hal tersebut, lulusan dari program studi teknik mesin diharapkan telah siap untuk beradaptasi
dengan perkembangan teknologi tersebut. Untuk tujuan tersebut, pembelajaran teknologi nano mulai diperkenalkan
dalam kurikulum jenjang sarjana Program Studi Teknik Mesin, Universitas Andalas. Dalam makalah ini dipaparkan
rekonstruksi matakuliah teknologi nano, yang meliputi lingkup dan urutan serta metoda penyampaian dan penilaian.
Pengembangan metoda penyampaian dan penilaian dilakukan dengan menggunakan matrik artikulasi.
Keywords: kurikulum, teknologi nano, matakuliah, rekonstruksi, matrik artikulasi

Strategi Pembelajaran dengan Pendekatan Metode Project Based Learning (PjBL) dalam Mata
Kuliah Termodinamika pada Kurikulum Sarjana (S-1) Teknik Mesin Universitas Andalas
[PTM 02]
Dendi Adi Saputra M, Adjar Pratoto
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang 25163, Indonesia
E-mail: dendi_as@ft.unand.ac.id
Abstrak
Sebagai salah satu mata kuliah inti pendukung kompetensi utama lulusan program studi Teknik Mesin Universitas
Andalas, Termodinamika harus dipahami secara baik dan benar oleh mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah
termodinamika akan memberikan pemahaman mengenai teori-teori maupun ilmu terapan yang terkait dengan
energi. Untuk bidang ilmu terapan termodinamika, pokok bahasan yang menjadi fokus pembelajaran adalah aplikasi
tentang siklus-siklus termodinamika (siklus tenaga uap, siklus tenaga gas, dan siklus refrigerasi), campuran gas,
campuran gas-uap dan pengkondisian udara serta reaksi kimia. Banyaknya pokok bahasan yang diajarkan
menyebabkan sebagian mahasiswa kurang mampu mempelajari dan memahami mata kuliah ini dengan baik. Disisi
lain, kemampuan berpikir dan karakteristik mahasiswa yang berbeda menjadikan proses belajar mengajar sukar
mencapai kompetensi akhir yang dirumuskan oleh program studi. Untuk menindaklajuti permasalahan ini, maka
diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pokok bahasan yang terdapat dalam mata kuliah
termodinamika. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode Project Based Learning (PjBL). Metode PjBL
akan mendorong mahasiswa untuk lebih berperan aktif dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan keteknikan dalam
menyelesaikan permasalahan teknis dari sebuah proyek yang berhubungan dengan mata kuliah yang diajarkan. Pada
makalah ini, akan disajikan metodologi penerapan strategi pembelajaran dengan metode PjBL, sebuah contoh
skenario proyek dan indikator penilaian yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kompetensi akhir
yang didapatkan oleh mahasiswa.
Keywords: Termodinamika, kompetensi, pembelajaran, project-based learning, skenario
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Aplikasi Analisis Faktor Konfirmatori Untuk Mengestimasi Reliabilitas Multidimensi Instrumen
Kepuasan Mahasiswa Sebagai Pelanggan Internal
[PTM 03]
Gaguk Margono
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Jakarta
Gedung B, Kompleks UNJ, Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun, Jakarta 13220
E-mail: g_margono@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan menguji keakuratan atau ketepatan koefisien reliabilitas multidimensi bila dibandingkan
dengan koefisien reliabilitas unidimensi. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat
ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengukuran dan komputasireliabilitas dideskripsikan dalam artikel ini
menggunakan instrumen pengukur kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan internal. Kepuasan mahasiswa sebagai
pelanggan internal adalah perasaan mahasiswa yang dihasilkan dari membandingkan kinerja suatu produk yang
dirasakan (hasil) dalam hubungan dengan harapan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa memiliki lima dimensi yaitu
sesuatu yang terwujud, reliabilitas, ketanggapan, jaminan, dan empati. Metode dalam penelitian ini digunakan
simple random sampling. Instrumen ini telah diuji cobakan di Fakultas Teknik, UniversitasNegeri Jakarta (FT UNJ).
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa instrument pengukur kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan internal
menggunakan koefisien reliabilitas multidimensi yang diestimasi menggunakan analisis faktor konfirmatori
memiliki ketepatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan koefisien reliabilitas unidimensi. Diharapkan dalam
penelitian lanjutan digunakan formula reliabilitas multidimensi yang lainnya baik yang menggunakan analisis faktor
konfirmatori maupun yang tidak.
Keywords: analisis faktor konfirmatori, reliabilitas multidimensi, instrumen kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan internal

Pengembangan Alat Percobaan Multiplane Balancing Machine Untuk Pendidikan Teknik Mesin
Bidang Getaran Mekanis
[PTM 04]
Wahyu Nirbito, Ekania Widyasari
Departemen Teknik Mesin, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat 16424
wahyu.nirbito@ui.ac.id
Abstrak
Salah satu penyebab utama kerusakan pada mesin mesin rotasi (rotating machinery) adalah ketidak-seimbangan
(unbalance) khususnya yang terjadi pada bidang rotor yang berbeda. Kebutuhan yang besar pada untuk mengatasi
permasalahan ini pada berbagai aplikasi industri seringkali tidak diiringi dengan pengetahuan dan keterampilan
tentang menyeimbangkan (balancing) mesin secara baik. Penelitian dalam bentuk pengembangan alat ini ditujukan
untuk dapat menghasilkan suatu alat penyeimbang rotor mesin rotasi pada bidang yang berbeda (multiplane
balancing machine). Alat percobaan ini memiliki diameter maksimum cakram 160 mm, dengan diameter jurnal
antara 20 mm sampai 150 mm, panjang maksimum keseluruhan 450 mm dan berat maksimum 70N. Alat ini
dirancang dapat digunakan dalam skala laboratorium untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di institusi
akademik ataupun aplikasi untuk rotor ukuran kecil terbatas untuk kebutuhan industri. Alat Multiplane balancing
machine ini dikembangkan diatas sisa rangka alat praktikum getaran mekanis yang sudah tua, rusak dan tidak
lengkap sehingga sudah tidak dapat digunakan lagi. Alat ini dikembangkan terdiri dari kotak kontrol, cradle, motor
12 volt DC, accelerometer, lampu stroboscope dengan range frekuensi 8-16 Hz dan tegangan 12 volt yang
tersambung dengan data akuisisi NI 9234 dan NI cDAQ 9174 serta instrumentasi virtual platform NI LabView
2010. Proses penyeimbangan (balancing) dilakukan melalui pembacaan amplitudo dan beda fase serta analisis
penjumlahan vektor untuk mengetahui besar dan lokasi massa penyeimbang (counter balance). Dengan demikian
diharapkan pelaksana akan mendapat juga pemahaman teori nya dengan jelas dan benar disamping ketrampilan
menyeimbangkan rotor walaupun dalam skala kecil. Alat Multiplane balancing machine inipun dirancang dapat
menyeimbangkan rotor hingga amplitudo getaran memenuhi tingkat kualitas G1 dalam ISO 1940, yang
tingkatannya diatas standar secara umum di industri yaitu tingkat kualitas G2.5.
Keywords: balancing, unbalance, balancing machine, multiplane, beda fase
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Development Simulation Model for Charging of Stratified Thermal Energy
Storage Tank in Cogeneration Plant
[JSME 01]
Joko Waluyo
Department of Mechanical and Industrial Engineering,
Faculty of Engineering, Gadjah Mada University
Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta, Indonesia.
Email : jokowaluyo@ugm.ac.id
Abstract
Currently, cogeneration plants technology have been used widely in the world since its advantageous prospect in
generating the extra thermal energy from waste heat of gas turbine chimneys. Stratified thermal energy storage tank
is used incorporated to cogeneration plant for shifting energy by charging the thermal energy during off-peak and
discharging during the on-peak demand. The other advantage utilization tank stratified thermal energy tank is
reducing the size of thermal equipment on the cogeneration plant. However, performance of stratified thermal
energy storage tank is still carried out using an estimation method that has drawback of its inaccurate result and has
difficulties on the measurement. One method used to overcome the drawbacks is formulation based on temperature
distribution that gives beneficial in having characterization precisely and capable to be solved analytically. This
research is aimed to develop a simulation model based on formulation method on the charging of stratified thermal
energy storage tank. The simulation model is enhanced using non linear regression of the temperature distribution.
The model is used to determine the important parameters in the charging of stratified thermal energy storage tank
namely thermocline thickness, empty and full capacity, cumulative cooling capacity as well as half cycle Figure of
Merit (FoM1/2). Validation of the model uses temperature distribution profile, parameters similarity and statistical
test. Simulation results show that the simulation model is enable representing the performance characteristic and
accepted satisfactorily. The model is not only capable for determining the thermocline thickness, empty - full
capacity, cumulative cooling capacity and half cycle Figure of Merit (FoM1/2) but also can be used to determine the
charging duration of stratified thermal energy storage tank exactly. Further, the simulation model is ready to be
implemented for design and operation monitoring of stratified thermal energy storage in a cogeneration plant.
Keywords: simulation model, performance parameters, stratified thermal energy storage tank
An Improved Analytical Method for Obtaining Cutter Workpiece
Engagement In Five-Axis Milling
[JSME 02]
G. Kiswanto1, Hendriko1, E. Duc2
1
Laboratory of Manufacturing Technology and Automation Department of Mechanical Eng. Univ. Indonesia
2
Clermont Université, IFMA, UMR 6602, Institut Pascal, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand, France
Abstract
One of the characteristic of five-axis milling is the tool can be oriented in any direction. And hence the tool
orientation could be changed continuously during free-form machining process. It makes the work to predict Cutter
Workpiece Engagement (CWE) become more challenging. The existence of tool inclination angle and screw angle
will influence the profile of cut geometry. In this paper, an improved method to define lower engagement point (LEpoint) is presented. The algorithm was developed by taken into consideration the existence of inclination angle and
screw angle. The extended method to calculate grazing point in swept envelope development was utilized to define
LE-point. The developed model was successfully implemented to generate CWE data with various combination of
tool orientation angle. From the test it was found that inclination angle gives significant effect to the location of LEpoint. Finally, once CWE data were obtained, feedrate scheduling based on maximum cut area for a given NC code
was applied.
Keywords: Five-axis milling, Cutter workpiee engagement, Grazing point
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Chilled Water Feeder by using Dynamic Ice in a Dairy Product Plant
[JSME 03]
Daisuke Mito 1,*, Tatsunori Mano 1, Masayuki Tanino1,
Masaru Hongo2, Kazuo Wakasa2, Koji Matsumoto3
1
Takasago thermal engineering Co., Ltd. R&D Center, Kanagawa, Japan
2
Takasago thermal engineering Co., Ltd. Sapporo Brunch, Sapporo, Japan
3
Department of Precision Mechanics Chuo University, Japan
Abstract
In Japan, a supercooling-type ice storage system has been introduced for buildings air-conditioning and district
heating and cooling. Ice slurry, which is the thermal storage material of the system, has an excellent melting
characteristic, and is suitable for low-temperature chilled water supply for the food industry. We developed an
operation control technology based on the use conditions, which are different from those for air-conditioning and
unique to food factories, and delivered an ice storage system as a chilled water feeder for a dairy product plant.
This paper presents the design calculation results for determining the refrigerator and storage tank capacity and the
ice packing factor of the thermal storage tank, which is needed to maintain the chilled water temperature.
Furthermore, we show the result of the application of new technologies such as the control in a fully accumulated
state and of the water supply for the actual load processing.
Keywords: Thermal storage, Chilled water, Food industry, Ice packing factor.

Investigation and adjustment of damping of Balinese Gamelan
with various resonators and damping layers
[JSME 04]
I Made Miasa, Taufan ABN and Teguh Pudji Purwanto
Department of Mechanical and Industrial Engineering, Faculty of Engineering,
Gadjah Mada University
Jalan Grafika No. 2, UGM Campus, Yogyakarta, Indonesia 55281
Abstract
Gamelan is part of Balinese culture. As a musical instrument, it plays an important role in Balinese daily ritual and
ceremony. Balinese Gamelan is very popular, famous and has been exported to many countries worldwide.
However, despite its popularity, Balinese gamelan has a classical problem that is out of tune-pitches due to bronze
bar crack and change in resonator characteristics. This problem gets worse for gamelans that have been exported
abroad with extreme weather change. In this research, the potential of synthetic resonators has been investigated
and a special treatment has been applied to obtain a similar damping to that of bamboo resonator. The objective of
this research is to investigate the feasibility of synthetic resonators as alternative materials for Bamboo resonators
currently used. As we know, bamboo is an organic material that is easily destroyed by wood or bamboo eating
insects. In this research, two steps of investigations were carried out. First investigation: The sound of gamelan with
original bamboo resonators were measured for each bar. Then bamboo resonators were replaced with PVC and
Acrylic resonators and the resulted sounds were measured. The damping of sound for each bar for three different
resonators was compared. In general, bamboo resonators have higher damping compared with that of synthetic
resonators. Second Investigation: The low damping of synthetic resonator is then modified further by adding a small
amount of damping layer inside the synthetic resonators. Damping materials used to increase the damping are:
acoustics wool, Dacron and carpet. The results of this investigation showed the potential of synthetic resonator as
an alternative material to replace bamboo resonator, and it is also observed that by adding a small amount of damping
layer on the top-end of synthetic resonators will easily meet the damping value of bamboo resonators. This
investigation also gave guidance how to apply damping layer effectively and efficiently in term of area ratio and
location.
Keywords: Balinese Gamelan, damping, bamboo resonator, synthetic resonator, damping layer
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Thermal Analysis of Cascade Loop Heat Pipes with Biomaterial Wick
[JSME 05]
Nandy Putra2, Wayan Nata Septiadi,Bambang Ariantara, Atrialdipa Duanovsah
Heat Transfer Laboratory, Department of Mechanical Engineering, University of Indonesia
KampusBaru UI-Depok, 16424
Abstract
The development of electronics technology is limited by the heat generationof electronic components. Heat pipesare
heat exchangers which are widely used in electronics cooling system. Loop heat pipe (LHP) is a type of heat
pipeswhichhas a very high thermal performance. Several studies have been conducted to reduce the thermal
resistance ofLHPs. The improvement of LHPs performance can be achieved by developing the design of the shape,
type of material and method of manufacture of the capillary wick. One of the problems in the application of the
LHPs is the high temperature of the condensersthat lead to increasethe ambient temperature so as to interfere with
the performance of electronic devices. Therefore we need a method to reduce the temperature of the condenser of
the LHPs. The results of this study showed that the use of biomaterial wick can reducethe evaporator temperature
by 35.16% and 2.9% at 30W heat load compared to the use of screen mesh and sintered cooper powder wick
respectively. Further application of the cascade loop heat pipe in a cooling system can make a fairly low condenser
temperature. The cascade LHP could reduce the heat discharging temperature through the condenser section by
16.7%, 26.2% and 30.1 % at 10W, 20W and 39W heat load respectively compared to the single stage LHP. The
reduction in the thermal resistance of the cascade LHP achieves 62.23% at 10W heat load compared to the sintered
copper powder. At 30W heat load, the thermal resistance of the cascade LHP with biomaterials wick is reduced by
60% and 25.9% than with the screen mesh and the sintered copper powder wick respectively.
Keywords: Cascade loop heat pipe, Biomaterial, Sintered powder, Screen mesh
Application of vision-based fuzzy control to produce variable cross
sectional profile of tubular part
[JSME 06]
Sugeng Supriadi1,2, Tsuyoshi Furushima2 and Ken-ichi Manabe2
1
Department of mechanical Engineering, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, 16424, Indonesia
2
Depatment of Mechanical Engineering, Tokyo Metropolitan University, Tokyo 192-0397,
E-mail: sugeng@eng.ui.ac.id
Abstract
Dieless tube drawing offers flexibility to reduce the cross-sectional area of a tube only by adopting a drawing speed
higher than the feeding speed without requiring dies or a mandrel. Dieless drawing proses able to produce variable
cross-sectional profile of tubular part without using a die material, but only changing processing parameter.
However, this promising technique faces the technological challenge of enhancing the drawn part accuracy.
Therefore, a vision-based fuzzy control system is employed to control the deformation according to the desired
geometries by adjusting the drawing speed. In this paper described implementation of vision-based fuzzy control to
produce variable cross sectional profile of tubular part. The result shows that dimensional accuracy of the variable
cross sectional profile improved after implementing the proposed control system. It can be concluded that visionbased fuzzy controller is appropriate to control deformation of dieless drawing process to produce variable crosssectional profile of tubular part.
Keywords: Dieless drawing process, vision-based fuzzy control, variable sectional profile.
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Energy Balance of non-catalytic Pyrolysis of Plastic Wastes to produce Liquid Fuel
[JSME 07]
Harwin Saptoadi1*, Anjar Kresna Putra1, Wega Trisunaryanti2,
Zainal Alimuddin3, Mochamad Syamsiro4, Kunio Yoshikawa4
1
Dept. of Mechanical and Industrial Engineering, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
*
Email : harwins@ugm.ac.id
2
Dept. of Chemistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
3
Dept. of Mechanical Engineering, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia
4
Dept. of Environmental Science and Technology, Tokyo Inst. of Technology, Tokyo, Japan
Abstract
A simple pyrolysis of HDPE plastic wastes has been carried out in order to obtain alter-native liquid fuel. About
900 g of plastic was pyrolyzed at constant temperatures varied from 450 oC, 500 oC, 550 oC, 600 oC and 650 oC,
The gases were condensed in two consecutive liquid containers separated by a water-cooled condenser. The liquid
yield rates were observed and concluded that higher temperature delivered higher rate, between 1.1 ml/min and 5.05
ml/min. Higher temperature produced more liquid in the first container but less in the second container. Several
physical characteristics of the liquid were investigated, such as specific gravity. Distillation and GC-MS tests have
been conducted to those oils. All products in the second container contained light fractions of hydrocarbons
(between C5 and C15), thus almost similar to gasoline. Meanwhile those in the first container contained heavier
fractions (between C15 and C24), except pyrolysis at 450 oC, therefore they were closer to diesel fuel. A simple
calculation of energy balance was done, where the pyrolysis at 550 oC seemed to be the best, because the generated
thermal energy from pyrolytic oil was already higher than the required electric energy for pyrolysis. However
several improvements must always be made in order to save more energy and to bring the results into
commercialization.
Keywords: Energy balance, Liquid fuels, Plastic wastes, Pyrolysis, Temperature variation

Convective Cooling on a Heat Sink with a Cross Flow Synthetic Jet
[JSME 08]
Harinaldi*, Arief Randy, Aldy Andika, Damora Rhakasywi
1
Department of Mechanial Engineering, University of Indonesia, Depok, Indonesia
Email: harinald@eng.ui.ac.id
Abstract
Miniaturization of electronic products causes the need for a new cooling system that has high thermal efficiency
and low energy consumption. Synthetic jet which is based on zero net mass input but non zero momentum is a new
approach utilized for cooling system. This research investigated the forced cooling characterization of a cross flow
synthetic jet using a double membrane actuator with two different variations of sinusoidal and square wave and was
conducted both in computational as well as also experimental stage. Computational stage was conducted by a
commercial CFD software of Fluent® with a turbulence model k- ω SST and meshing elements quad type pave. The
experimental work used a function generator to drive the membranes with the variation of sinusoidal and square
wave in three oscillation frequencies i.e 80 Hz, 120 Hz, and 160 Hz at fixed amplitude of 0.002 m/s. The heat flux
at the heat sink was maintained at three variations of 10, 25 and 50 W/m2. The main purpose of this research was to
improve and optimize the process of synthetic jet cooling by suppressing the confinement effect that reduced the
cooling effect which occured in an impinging flow configuration. The results showed significant effect of the
reduction of the confinement effect phenomena by using the cross flow synthetic jet.
Keywords: synthetic jet, heat transfer, wave excitation, heat flux, vortex.
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On Preparation of Advance Ceramic for Single-edge V-Notch Beam Fracture Toughness Test of ISO/FDIS
23146:2008(E) Standard
[JSME 09]
Tjokorda Gde Tirta Nindhia
Department of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, Udayana University, Jimbaran
Bali, Indonesia, 80361
Phone/FAX: 0062-361-8953472 , E-mail: nindhia@yahoo.com
Abstract
With establishment of fracture toughness test for advance ceramic according ISO/FDIS 23146:2008(E) with the
sample test of Single-edge V-Notch Beam/SEVNB, then the researcher related this activity should understand and
able to realize how to prepare the sample of advance ceramic in order the requirements of the standard are fulfilled.
In contrary with metals and polymers that usually easy to cut as the standard size for testing, the advance ceramics
are found much more difficult to prepare since it is very hard and brittles. More even, specifically for fracture
toughness test, the level of difficulty is added since the sharp initial crack should be introduced in the edge of the
sample. This article introduce method on preparation of advance ceramic for the purpose of fracture toughness test
completed with method to introduce the initial sharp V-notch crack which is valid and possible to be measured its
length and diameter of the tip that yield valid result of fracture toughness test.
Key words: Test, toughness, crack, advanced ceramic, valid

The Effect of Bubbling Generation Methods on the Performance of
Microbubble Generator Pressurized Type
[JSME 10]
Anggita Gigih W.I, Pandu Fadlurohman, Deendarlianto, Adhika W
Mechanical and Industrial Engineering Department
Faculty of Engineering, Gadjah Mada University
Jalan Grafika no 2, Bulaksumur Yogyakarta
Abstract
Microbubble generator (MBG) was one of the solutions in the wastewater treatment by using the latest technology
and environmental friendly purposes. Besides it was simpler in construction, it also has the ability to purify the
water better than the other technologies. But until now there is no MBG that can generate an optimum micro-sizes
bubble effectively. A further study has been conducted to analyze the optimum design of MBG. MBG with porous
pipe and orifice, MBG with porous pipe and orifice and microbubble generator with spherical body and drilled holes
were investigated in this experiment. The micro-bubble generator is placed at a depth of H = 40 cm from the surface
of water in the aquarium ( 75 cm x 50 cm x 40 cm). Three different pressure transducers were placed around the
microbubble generator body to analyze the inlet water pressure PL, the air suction pressure, PG, and the pressure at
the outlet of microbubble generator. The output signals from above sensors were sent to a personal computer via an
A/D converter to determine the respective time-averaged values. The water was supplied from centrifugal pump
from QL= 2 m3/hour until QL= .5 m3/hour, with the air suction rate QG was form 0.1 l/min until 0.8 l/min. The water
flow rate ,QG, and the air suction rate, QL, were measured by calibrated flowmeter and controlled by a gate
valve .The bubble diameter was measured by capturing the bubble pictures using digital camera CANON EOS 550
D with additional 100m macro lens, and analyzed by image processing technique using MATLAB. The hydraulic
power, the bubble generation efficiency and dissolved oxygen number were defined as parameters of the
performances of microbubble generator. The study revealed that the bubble intensity increased with the increase of
water supply rate, and found that MBG with porous pipe and orifice was the optimum designs in producing
microbubble, although it required more power. From these experiments, we succeeded in producing microbubble
sizes ranging between 50 to 200 µm.
Keywords: microbubble generator, microbubble generator performances, microbubble, image processing,
hydraulic power, bubble generation efficiency.
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INVESTIGATION OF GAS BUBBLE VELOCITIES FROM EXPERIMENTAL DATA OF ULTRAFAST
TWO-LAYER ELECTRON BEAM X-RAY TOMOGRAPHY
[JSME 11]
Anindityo Patmonoaji1*, Manuel Banowski2, Dirk Lucas2, Deendarlianto1
1
Graduate Department of Mechanical Engineering GadjahMada University
BautznerLandstr, 400, D-01328 Dresden, Germany
Abstract
At the Institute of Fluid Dynamics in Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a unique ultrafast X-ray
tomography named ROFEX (Rossendorffast electron beam X-ray tomography) was developed. This non-intrusive
measurement technique with high spatial and temporal resolution enables to measure gas liquid phase distribution
with frame rate up to 8000 Hz for simultaneous dual layer measurement and a spatial resolution of 2 mm.
Presently gas bubble velocities are determined by performing cross-correlation from dual measurement layers data
which results in radial averaged gas velocity profiles. In this work a new improved method has been developed
which has capability to derive velocities of single gas bubble inside the flow. The new method works by pairing the
correct bubbles that are detected at both measurement layers. In order to acquire the correct bubble pairs, comparison
of bubble parameters such as volume, detected position and resulting bubble velocity are used. When the correct
bubble pair has been found, the difference of bubble time shift between both measurement layers can be determined.
Therefore, gas bubble velocity is obtained by dividing the measurement layer distance with difference of bubble
time detection.
In this paper, detailed explanation of the algorithm working principle is given. The algorithm was validated using
phantom data and was tested for some flow characteristic. Radial average velocity profils obtained by this method
were also compared with the results from the cross-correlation method. The bubble velocity is also computed for
investigation of gas bubbles movement behavior and physical mechanism.
EXPERIMENTAL STUDY ON THE INTERFACIAL BEHAVIOR OF AIR-WATER PLUG TWOPHASE FLOW IN A HORIZONTAL PIPE
[JSME 12]
Deendarlianto1, Okto Dinaryanto1, Ahmad Zidni Hudayah2, Indarto1
1
Department of Mechanical & Industrial Engineering, Faculty of Engineering,
Phone & Fax: (0274) 521 673, Email: deendarlianto@ugm.ac.id
2
Department of Mechanical Engineering, Kudus Muria University, Central Java. Indonesia.
Abstract
When gas flows over a liquid surface with a large slip velocity in horizontal pipes, the interface can become
disturbed and large amplitude waves are generated. If the amplitude of these waves is large enough, therefore, it
will blocks the cross sectional area of the pipelines. Understanding of this flow pattern is essential in addressing
key operational and safety issues relating to the pipeline operation both off and on shores. The interfacial behaviors
of air-water slug two-phase flow in a horizontal pipe have been investigated experimentally. Experiments were
carried out at atmospheric pressure and the effects of superficial liquid and gas velocities were investigated. The
test section used for the experiments is 9.5 m in length, with an internal diameter of 16 mm. A constant electric
current method (CECM) and visual observation were utilized to elucidate the initiation and the subsequent evolution
of hydrodynamic slugs in a horizontal pipeline.
The measured data were processed to obtain the information of the axial distribution of gas void fraction data,
statistical distributions of slug lengths and of the time intervals between slug arrivals. Those data reveals the
influence of the liquid flow field development on the interfacial structure. In particular, the new data of axial void
fraction profiles and interfacial characteristics suggest that the slug flow development is strongly affected by the
liquid flow structure. Next the data are used also to examine the accuracy of available correlations in open literature
to predict the slug flow behavior in a horizontal pipe.
Key Words: Slug flow, Horizontal pipe, Instantaneous gas void fraction, Slug length, Wave velocity
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Investigation and adjustment of damping of Balinese Gamelan
with various resonators and damping layers
[JSME 13]
I Made Miasa, Taufan ABN and Teguh Pudji Purwanto
Department of Mechanical and Industrial Engineering, Faculty of Engineering,
Abstract
Gamelan is part of Balinese culture. As a musical instrument, it plays an important role in Balinese daily ritual and
ceremony. Balinese Gamelan is very popular, famous and has been exported to many countries worldwide.
However, despite its popularity, Balinese gamelan has a classical problem that is out of tune-pitches due to bronze
bar crack and change in resonator characteristics. This problem gets worse for gamelans that have been exported
abroad with extreme weather change. The objective of this research is to investigate the feasibility of synthetic
resonators as alternative materials for Bamboo resonators currently used. As we know, bamboo is an organic
material that is easily destroyed by wood or bamboo eating insects. In this research, two steps of investigations were
carried out. First investigation: The sound of gamelan with original bamboo resonators were measured for each bar.
Then bamboo resonators were replaced with PVC and Acrylic resonators and the resulted sounds were measured.
The damping of sound for each bar for three different resonators was compared. In general, bamboo resonators have
higher damping compared with that of synthetic resonators. Second Investigation: The low damping of synthetic
resonator is then modified further by adding a small amount of damping layer inside the synthetic resonators.
Damping materials used to increase the damping are: acoustics wool, Dacron and carpet. The results of this
investigation showed the potential of synthetic resonator as an alternative material to replace bamboo resonator, and
it is also observed that by adding a small amount of damping layer on the top-end of synthetic resonators will easily
meet the damping value of bamboo resonators. This investigation also gave guidance how to apply damping layer
effectively and efficiently in term of area ratio and location.
Keywords: Balinese Gamelan, damping, bamboo resonator, synthetic resonator, damping layer
Investigation of Geometric Error Management with Respect to Compensatable and Uncompensatable
Error on the Three Degree of Freedom Spherical Parallel Mechanism
[JSME 14]
Syamsul Huda*, Lovel Son, Syafri and Mulyadi Bur
Structural Dynamics Laboratory Mechanical Engineering Department Andalas University
Abstract
This paper deals with geometric error management of spherical parallel mechanism. The mechanism is composed
of three identical limbs connecting platform to base symmetrically. The error management was done in the
dimensional synthesis, mechanical components (joints and links) design, manufacturing, and assembly steps. In the
dimensional synthesis was obtained set of kinematic constants of the mechanism to provide large workingspace
which is free from singularities. The synthesis was carried out based on the evaluation index (EV) generated by
velocity transmission and force constraint. The mechanical components design was focused on avoiding the
interference between the limbs especially on large inclination angle of platform. Geometric errors physically was
maintained in the manufacture and assembly process. The effect of geometric errors and effectiveness of proposed
step of design were evaluated experimentally. The achieved workingspace and appearance of uncompensatable error
represented by position error of center of platform rotation were used as indicator of effectiveness of using EV to
design a lower degree of freedom parallel mechanism especially decouple of platform motion. Evaluation of
performance proposed mechanism was done based on static condition. The mechanism can hold external load equal
to weight of all moving parts of the mechanism caused 0.9 mm vertical deflection. Based on the facts, using
evaluation index, EV is effective to manage the geometric error in the dimensional synthesis of spherical parallel
mechanism to yield large workingspace.
Keywords: Kinematics, parallel mechanism, spherical mechanism, workingspace
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Wall Stress Prediction of Abdominal Aortic Aneurysm: Influence of Geometry and Curve-Fitting
Experimental Data
[JSME 15]
Christian Wijaya
Department of Mechanical Engineering, President University, Kota Jababeka, Indonesia
Abstract
Biomechanics plays an important role for predicting risk of rupture in abdominal aortic aneurysm (AAA) as the
peak wall stress is believed to be the most reliable and easy-to-use predictor. Many AAAs has asymmetric geometry
which can be caused by the anterior bulging with posterior expansion limited by the vertebral column. Moreover,
AAA is very often characterised mechanically using uniaxial testing which provides simplicity. The aim of this
study was to investigate the influence of geometry and material parameters obtained from curve-fitting of
experimental data of uniaxial test towards the magnitude of peak wall stress in AAA. Three dimensional computer
models of AAA in symmetric and asymmetric forms were generated in which the maximum diameter and length of
aneurysm were determined based on the observation of AAA patients reported in the literature. For comparison,
normal abdominal aortic vessel was also built. Here, the isotropic hyperelastic model proposed by Ogden was used
and fitted to the experimental data obtained from the uniaxial testing of the circumferentially and longitudinally
oriented specimens. The value of blood pressure was varied from 80 to 140 mmHg. Furthermore, the peak AAA
wall stress was then computed using FEBio. The results showed that asymmetric form of AAA led to higher peak
wall stress and possessed different stress distribution compared to that of AAA with symmetric form. The input of
material parameters also affected the magnitude of peak wall stress. Care should be taken when simulating peak
wall stress since some factors including geometry and magnitude of material parameters can affect the results
significantly.
Keywords: AAA, Wall Stress, Nonlinear Finite Element, Hyperelastic Model, FEBIO

Electroflotation of Batik Waste
[JSME 16]
Warjito1,*, Nurrohman2
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering Universitas Indonesia
Kampus Baru UI Depok, Indonesia 16424
Abstract
Batik production processes generate waste such as turbidyti, colour and Total Suspended Solid (TSS).which cause
environment problems. Therefore a technique for separating the batik waste from the liquid is demanding. In
conjucntion with this situation, electroflotation for separation of batik’s waste were studied. The aims of this study
are to understand the dynamics of bubble in column flotation and effects of reagent and other parameter to flotation
performance. Experimental setup were consist of water collumn, image capturing device, image processing software
and standar laboratory mesurement equipment for turbidity, colour indexes, and total suspended solid. Micro bubble
were generated by electrolysis method with 316L stainless steel electrodes. Alum as a collector and Ethanol as a
frother were added to the waste solution.This study reveal that electrolysis generated small bubble. Bubble size and
their terminal velocies were effected by voltage and reagent added into the waste. Smaller voltage generated smaller
bubbles. This study observed that Alum and Ethanol can be used as collector and frother in batik’s waste flotation.
Measurement of turbidyti, colour indexes and total suspended solid reveal that electroflotation reduced pollutant in
batik’s waste.
Keywords: batik waste, electroflotation, bubble size, turbidity, colour indexes, total suspended solid.
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Alteration of thermoacoustic heat pumping direction through magnitude difference
variation of opposing acoustic waves
[JSME 17]
A. Widyaparaga1,a, T. Hiromatsu2, T. Koshimizu3, M. Kohno2 and Y. Takata2
1
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2
Department of Mechanical Engineering, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku,
Fukuoka, Japan 819-0395
3
Kitakyushu National College of Technology, 5-20-1 Shii, Kokuraminami-ku,
Kitakyushu, Japan 802-0985
Correspondence email : adhikayev@gmail.com
Abstract
Thermoacoustic refrigeration utilizes the temperature changes which occur due to pressure oscillations within a
sound wave to transport heat from one point to another and achieve cooling. As such, it does not require complicated
machinery nor hazardous or environmentally harmful refrigerants. In addition, the direction and intensity of heat
pumping can be altered by modifying the direction and intensity of the acoustic power flow, thus allowing a single
device to be capable of functioning as a heater or cooler without addition of complicated machinary. One method
of altering the acoustic field is by varying the magnitude of two opposing travelling waves. For this purpose, we
have constructed a thermoacoustic heat pump employing dual opposing acoustic drivers connected by a resonator
tube and a regenerator formed by layers of steel mesh positioned at the center of the resonator. Experiments were
conducted using a frequency of 260 Hz. The acoustic field was manipulated by changing the magnitude of one
acoustic driver while keeping the other driver constant.
Keywords : Thermoacoustics, travelling wave, magnitude difference

The Experimental Investigation of Cutting Forces and Chip Formation on Turning
with Actively Driven Rotary Tool
[JSME 18]
Suryadiwansa Harun1, Toshiroh Shibasaka2
1
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Lampung
Email: Suryadiwansa.harun@eng.unila.ac.id
2
Graduate School of Engineering, Kobe University, Kobe, Japan
Abstract
This paper presents an experimental investigation on chip deformation of the actual turning with actively driven
rotary tool. The main purpose of the present work is to make clearly the effect of tool rotational speed and its
direction upon the cutting force components, and the chip formation. In order to investigate the effect of tool rotation
with a wide range of speed, the cutting tool is drived by the high speed motor of main spindle machine and its
rotation is controlled by NC Programmable. The components of cutting force were measused using the piezoelectric
force tranducers of the force ring dynamometer. Experimental results show that the tool rotational speed can lead
an increase in the dynamic inclination angle so that causes the helix angle and the pitch of chip were increased. This
indicates the cutting mechanics changed from the orthogonal to the oblique cutting. It was also found that the tool
rotational speed has a significant effect on the cutting forces. The resultant and tangential cutting forces decrease
with increasing the tool rotational speed to certain value and then constant. The resultant cutting force of rotary tool
was approximately 18% lower than the resultant cutting force recorded by the cutting with a non-rotating tool. The
axial force increases with an increase in tool rotational speed in a certain speed range and then constant.
Interestingly, the constant of the cutting forces as mentioned above along with the increase of the tool rotational
speed was obtained at the dynamic inclination angle higher than 45deg. or the velocity ratio higher than 1.
Keywords: Turning with actively driven rotary tool, Tool rotational speed, Cutting forces, and Chip formation.
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Dynamic characterization for flat-plate solar collectors
[JSME 19]
Amrizal1*, Daniel Chemisana2 and Joan Ignasi Rosell 2
1
Department of Mechanical Engineering, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
2
CREA, University of Lleida, Lleida, Spain
Abstract
Due to its restrictive environment requirements of the steady-state testing, a dynamic method for characterizing the
thermal performance of flat-plate solar collector has been developed. The dynamic-state was created by forced
transient conditions, which were performed to the incoming solar radiation to increase the thermal capacitance
effect. These conditions were achieved by shielding the collector area for a specific time interval and then exposing
it to the sun. In view of a simplified model of the current work, the constituent elements of the collector (glass,
absorber, liquid contained, and insulation) were lumped together, in which the whole mass can be represented by a
single temperature that refers to the mean fluid temperature. Furthermore, Multiple Linear Regression (MLR) was
applied to the measured data to identify the collector parameters. The impact on both the different number of test
sequences and the different test spans for dynamic characterization was investigated. It was concluded that several
test sequences (with different constant inlet temperatures) were required to yield more realistic results. The
characterization results showed good agreement with those obtained from the reference values and were found to
be independent of the test spans. Therefore, the dynamic method was easily performed and was less time consuming.
Keywords: dynamic characterization, solar collectors, forced transient conditions.
An Investigation of Surface Integrity in Turning
Inconel 718 by Using Coated Carbide Tool
Under Dry Cutting Condition
[JSME 20]
Gusri, A.I.1, Che Hassan, C.H.2
1
Mechanical Engineering Department, University of Lampung, Bandar Lampung
2
Mechanical and Material Engineering Dept. Universiti Kebangsaan Malaysia
Abstract.
Inconel 718 is a nickel based super alloy, which has been classified as difficult-to-machine material. It is widely
used in aerospace industries and biomedical due to high corrosion resistance at elevated temperature. Stringent
control on the quality of the machines surface during machining of Inconel 718 is necessary so as to produce
components with greater reliability and longevity. The propose of this research is to investigate the effects of turning
on surface integrity of Inconel 718 at various parameters, cutting speed of 60, 70 and 80 m/min, feed rate of 0.20,
0.25 and 0.30 mm/rev. and depth of cut of 0.3, 0.4 and 0.5 mm under dry cutting condition using coated carbide
tools. Taguchi Method with orthogonal array L9 is applied to optimize the cutting parameters in turning operation.
The result shows that the optimum cutting parameter obtained is cutting speed of 60 m/min, feed rate of 0.20
mm/rev. and depth of cut of 0.3 mm.
Keywords: Surface roughness, Inconel 718, coated carbide tool, microstructure.
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The Influence of Radius Ratio and Cross Section Ovality on Limit Pressure of LPG Toroidal Tanks
[JSME 21]
Asnawi Lubis*, Shirley Savetlana, and Ahmad Su’udi
Department of Mechanical Engineering, University of Lampung
Jalan Professor Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia
Telephone: 07213555519, Fax: 0721704947, *E-mail; asnawi-lubis@unila.ac.id
Abstract
This paper reports a series of finite element study of the influence of radius ratio and cross-section ovality on limit
pressure of LPG toroidal tanks. The tanks were modeled for 45 liter water capacity. The influence of radius ratio of
2, 2.5, 3, and 4 were investigated. For every radius ratio, the ovality of cross section of 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 0.0, -0.1, 0.2, -0.3, and -0.4 were investigated. Major axis of oval cross-section was from extrados to intrados for positive
ovality and from crown to crown for negative ovality. ANSYS shell281 element type was used in the finite element
modeling. The material properties of the tank needed for finite element modeling are Young’s modulus, Poisson’s
ratio, and Yield strength. These values are 207000 MPa, 0.3, and 295 MPa respectively. The material response to
loading was assumed large strain elastic-perfectly-plastic. Limit pressure were obtained via nonlinear analysis using
the well-known Newton-Raphson algorithm and presented in non-dimensional forms by dividing the limit pressure
with the pressure to yield. The results show that for positive ovality of cross-section, maximum ovality is 0.2 for
radius ratio of 2.5, 3, and 4, and 0.16 for radius ratio of 2, indicated by the value of the nondimensional limit pressure
(p/pY) greater than one. For negative ovality of cross-section, maximum ovality is -0.3 for radius ratio of 2, 3, and
4, but only 0.24 for radius ratio of 2.5. For radius ratio of 2.5, 3, and 4, circular cross-section toroidal tank has a
limit pressure greater than those with ovality. Peculiar behavior was found for radius ratio of 2, where cross-section
with negative ovality of -0.2 and -0.3 produced higher limit pressure than of circular cross section. In general,
ovality of 0.2 for positive and -0.2 for negative are the maximum ovality that could be developed for further design
of a toroidal tank.
Keywords: toroidal tank, limit pressure, ovality, elastic-perfectly-plastic

Charpy Impact Property of Sugar Palm Fibre Reinforced Epoxy Composite
[JSME 22]
Shirley Savetlana, Nafrizal and Adhan Reza
Mechanical Engineering Department, University of Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, Indonesia, 35145
(0721)3555519, (0721)704947
E-mail: shirley@unila.ac.id
Abstract
The advantage of sugar palm fibre is adequate strength, renewable and cheap. The use of this fiber as a reinforcement
in polymer composite is investigated. Charpy impact test was carried out to investigate the mechanical properties
of this composite. To maintain a low cost of the composite product, the composite was produced without
compatibilizer. The impact strength of composite was measured with variation in length of the 13 wt% fibre
embedded in epoxy matrix. The length of the fibre were 3, 6, 9 cm. The result shows that the impact strength was
higher than the pure epoxy. As the length of the fibre increases, the impact strength was increases. The scanning
electron micrograph shows adequate compatibility between particle and polyester matrix. This compatibility is
attributed to the higher strength of the sugar palm fibre reinforced epoxy composite compare with pure epoxy. The
mechanism of the composite failure was dominated by fibre breaking for composite with the highest impact strength.
Keywords: Epoxy, Sugar Palm fiber, Natural Fiber Composite, hand lay-up
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JADWAL PARALLEL SESSION
DAY-1: 23 October 2013ROOM I: JSME (International)
No

TIME

AUTHOR(S)

TITLE

1

13:00 - 13:15

A. A. Sagung Dewi A,
Apip Amrullah, Akhmad CONVERSION OF PLASTIC WASTE INTO ALTERNATIVE FUELS
Syarief, dan Rudi
( SYNTHETIC FUELS) BY GASIFICATION METHOD
Siswanto

2

13:15 - 13:30

A.A.P. Susastriawan

13:30 - 13:45

Akmal Irfan Majid, Okto
Dinaryanto,
The Study of Slug Flow Characteristics of Gas-Liquid Two-Phase
Deendarlianto, dan
Flow in A Horizontal Pipe by Using Image Processing Technique
Indarto

13:45 - 14:00

Zainal Arifin, Suyitno, M.
Anwar Ahmadi Omid,
Electrospun AZO Electrodes and Solid-State Electrolyte for
DyeSensitized Solar Cells
Agus Supriyanto, dan
Lukman Nulhakim

14:00 - 14:15

Anggita Gigih W.I.,
Pandu Fadlurahman,
Deendarlianto, dan
Adhika W.

14:15 - 14:30

Anindityo Patmonoaji,
INVESTIGATION OF GAS BUBBLE VELOCITIES FROM
Manuel Banowski, Dirk
EXPERIMENTAL DATA OF ULTRAFAST TWO-LAYER
Lucas, and
ELECTRON BEAM X-RAY TOMOGRAPHY
Deendarlianto

14:30 - 14:45

A. Widyaparaga, T.
The effect of magnitude difference variation of opposing
Hiromatsu, T. Koshimizu,
acoustic waves on thermoacoustic heat pumping direction
M. Kohno, and Y. Takata

14:45 - 15:00

A.S. Pamitran, H.D.
Ardiansyah, and M.
Novviali

15:00 - 15:15

Daisuke Mito, Tatsunori
Mano, Masayuki Tanino,
Chilled Water Feeder by using Dynamic Ice in a Dairy Product
Masaru Hongo, Kazuo
Plant
Wakasa, and Koji
Matsumoto

15:15 - 15:45

BREAK

3

4

5

6

7

8

9

10

15:45 - 16:00

Deendarlianto, Okto
Dinaryanto, Akhmad
Zidni Hudayah, and
Indarto

GASIFICATION OF BIOMASS AS ALTERNATIVE ENERGY
CONVERSION FOR RURAL AREA

The Effect of The Bubbling Generation Methods on The
Performance of Microbubble Generator Pressurized Type

Experimental Study on Characteristics of Sea-water Ice Slurry
Generation for Cooling of Fish

Experimental Study on the Interfacial Behavior of Air-Water
Slug Two-Phase Flow in a Horizontal Pipe
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11

16:00 - 16:15

12

16:15 - 16:30

13

16:30 - 16:45

14

16:45 - 17:00

Harwin Saptoadi, Anjar
Kresna Putra, Wega
Trisunaryanti, Zainal
Alimuddin, Mochamad
Syamsiro, and Kunio
Yoshikawa
Harinaldi, Arief Randy,
Aldy Andika, and
Damora Rhakasywi
Joko Waluyo

Energy Balance of non-catalytic Pyrolysis of Plastic Wastes to
produce Liquid Fuel

Convective Cooling on a Heat Sink with a Cross Flow Synthetic
Jet
Development of Simulation Model for Charging of Stratified
Thermal Energy Storage Tank in Cogeneration Plant

Nandy Putra, Wayan Nata
Septiadi, Bambang
Thermal Analysis of Cascade Loop Heat Pipes with Biomaterial
Ariantara, and Atrialdipa Wick
Duanovsah

15

17:00 - 17:15

Sugeng Supriadi,
Application of vision-based fuzzy control to produce variable
Tsuyoshi Furushima, and
cross sectional profile of tubular part
Ken-ichi Manabe

16

17:15 - 17:30

Warjito and Nurrohman

Electroflotation of Batik Waste
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HARI-1: 23 October 2013
No

WAKTU

ROOM II
PEMAKALAH

JUDUL MAKALAH

13:00 - 13:15

Studi Aplikasi Gasifikasi Di Industri Gerabah : Perancangan
Adi Surjosatyo dan Alvin
Sistem Gasifikasi Pada Tungku Pembakaran Gerabah
Maulana
Konvensional

2

13:15 - 13:30

Adi Surjosatyo dan
Duago Pijar Wicaksono

KARAKTERISTIK STANDING-WAVE HEAT ENGINE
THERMOACOUSTIC BERDASARKAN VARIASI ONSET
TEMPERATUR

3

13:30 - 13:45

A.Prasetyadi dan Rusdi
Sambada

Pompa Air Energi Termal dengan Fluida Kerja Petroleum Eter

4

13:45 - 14:00

Abdul Muis, Priyono
Development of the Very Low Head Turbine for Micro Hydro
Sutikno, Aryadi Suwono,
Application
dan Firman Hartono

5

14:00 - 14:15

Adjar Pratoto dan Edo
Gusti Ramanda

Pengeringan dengan Udara Sekeliling sebagai Pengeringan
Awal Batubara untuk Proses Penggilingan di Pabrik Semen

6

14:15 - 14:30

Agus Suandi, Ade Indra
Wijaya, Deendarlianto,
Khasani, dan Indarto

PENGARUH VISKOSITAS TERHADAP LIQUID HOLD-UP DAN
KECEPATAN GELOMBANG ALIRAN ANNULAR DUA PHASA GASCAIR PADA PIPA HORISONTAL

7

14:30 - 14:45

Ahmad Syuhada dan
Hamdani

Analisis Tingkat Kemampuan Penyerapan Panas Radiasi
Matahari oleh Tanaman Taman untuk Mengatasi Panas Lokal

8

14:45 - 15:00

Ainul Ghurri dan Marizal Modifikasi bentuk permukaan atas piston pada sepeda motor
balap
Rusjianto

9

15:00 - 15:15

Anak Agung Adhi
Karakterisasi Pompa Axial Sebagai Turbin Pembangkit Listrik
Suryawan, Made Suarda,
Tenaga Mikro Hidro
dan I Nengah Suweden

1

15:15 - 15:45

BREAK

10

15:45 - 16:00

Andi Erwin dan Eka Putra

APLIKASI TEKNOLOGI PLASMA UNTUK MEMPRODUKSI
HIDROGEN PADA TEKANAN ATMOSFER

11

16:00 - 16:15

Aneka Firdaus

ANALISA PERBANDINGAN OVERALL EFFICIENCY
PADA GAS TURBINE GENERATOR BASED
COGENERATION DAN CONVENTIONAL DI PT.PUSRI II

12

16:15 - 16:30

13

16:30 - 16:45

Anindityo Patmonoaji,
Manuel Banowski, Dirk
Lucas, dan
Deendarlianto
Awaludin Martin,
Mintarto, dan Abrar
Ridwan

Microbubble Generator Pressurized Type

Perangkat Pengkondisian Udara dengan Helical Coil Condenser
Sebagai Water Heater
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14

16:45 - 17:00

15

17:00 - 17:15

16

17:15 - 17:30

Budiarso, Ahmad Indra
Siswantara, dan Steven
Darmawan
Diah Hidayanti,
Nathanael P. Tandian,
dan Aryadi Suwono
Dian wahyu dan
Abdurrachim

Secondary Flow pada Pipa Keluar Kompresor Turbin Gas
Mikro Bioenergi Proto X-2: Analisis dengan model turbulen
STD k-ε dan RNG k-ε
Studi Numerik Perpindahan Panas Konveksi-Gabungan Fluida
Nano ZrO2-Air pada Berkas 7-Silinder Vertikal
KAJI EKSPERIMENTAL KOLEKTOR SURYA HEAT PIPE UNTUK
HEAT PUMP TEMPERATUR TINGGI
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HARI-1: 23 October 2013
No
1

2

WAKTU
13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

3

13:30 - 13:45

4

13:45 - 14:00

5

14:00 - 14:15

6

14:15 - 14:30

ROOM III
PEMAKALAH

JUDUL MAKALAH

Doddy Purwadianto dan PENGARUH POSISI SIRIP SUDU TERHADAP KARAKTERISTIK
Trio Pardomuan D
KINCIR ANGIN PETANI GARAM DI PANTAI UTARA JAWA
Ekadewi Handoyo,
Sutrisno, Djatmiko
Ichsani, Prabowo,
Sutardi, dan Fandi D.
Suprianto
Engkos Achmad
Kosasih, Muhammad
Idrus Alhamid dan
Achmad Maswan
Engkos Achmad Kosasih
Fransisko Pandiangan,
Tri Agung Rohmat, dan
Purnomo
Franky S. Kusuma,
Barlian, Indarto,
Deendarlianto, and
Adhika W.

Perbandingan Hasil Simulasi Numerik dengan Hasil Eksperimen
untuk Aliran Udara di dalam Saluran dengan Penampang
Segitiga dari Suatu Kolektor Surya

Model Simulasi Pengering Beku Vakum dengan Kombinasi
Pembekuan Internal dan Pemanfaatan Panas Buang Kondenser
Pengaruh Laju Aliran Udara Pengering terhadap Pengeringan
Air dan Sari Buah Tomat pada Pengering Semprot
Effects of Excess Air on Coal Combustion Characteristics in
Bubbling Fluidized Bed Combustor
Experimental Study of Slug/Plug Flow on Co-Current
Downward Two Phase Flow in a Vertical Pipe

7

14:30 - 14:45

Fitratul Qadri dan
Abdurrachim

Pengembangan Metoda Penentuan Temperatur dan Tekanan
Optimum Masuk Turbin pada Siklus Rankine Organik
Berdasarkan Temperatur Brine dan Tingkat Keadaan Kritik
Fluida Kerja

8

14:45 - 15:00

Harinaldi, Warjito, dan
Manus Setyantono

INTERAKSI BUBBLE-PARTICLE PADA PROSES FLOTASI

15:00 - 15:15

Hary Wibowo,Toto
Rusianto, dan Andhi
Sujatmiko

Unjuk Kerja Papan Partikel Sekam Padi Sebagai Isolator Panas

9

15:15 - 15:45
10

15:45 - 16:00

11

16:00 - 16:15

12

16:15 - 16:30

BREAK
Hermawan, M.Agung
Bramantya, dan Lukito
Ardhi Nugroho
I Gusti Ketut Puja

Studi Eksperimental Pengaruh Penambahan Diffuser Terhadap
Unjuk Kerja Turbin Angin Bersudu Loopwing Dengan Variasi
Rasio Luas Penampang Diffuser
Unjuk Kerja Model Pengering Energi Surya

I Made Kartika Dhiputra KAJIAN PENGARUH PEMANASAN AWAL TERHADAP
dan Numberi Johni
KARAKTERISTIK NYALA API LAMINAR JET FLAME DAN EFISIENSI
Jonatan
PEMBAKARAN PADA KOMPOR GAS BIOETANOL
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13

16:30 - 16:45

14

16:45 - 17:00

15

17:00 - 17:15

16

17:15 - 17:30

I Made Kartika Dhiputra, ANALISA EFEK STAGNASI ALIRAN LPG DAN UDARA
Pinem
MP,
dan PADA BUNSEN BURNER YANG DILENGKAPI
ROTATING FAN MIXER
Ramadhian AA
Pengaruh rasio kompresi terhadap performans genset dengan
I Made Suardjaja
penggerak mesin diesel satu silinder, 4 langkah berbahan bakar
dual fuel
Ibnu Roihan, Engkos A. Usaha Penghematan Energi PLTU 450 Watt dengan Cara
Kosasih, dan Raldi A.
Mengurangi Rugi Kalor Condensate di Jalur Condenser Menuju
Koestoer
Boiler
Imansyah Ibnu Hakim
Pengembangan Pendingin Kabin Mobil Berbasis Termoelektrik
dan Ary Samgita
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DAY-1: 23 October 2013
No

WAKTU

ROOM IV

PEMAKALAH

JUDUL MAKALAH

1

13:00 - 13:15

Ahmad Yusran Aminy

2

13:15 - 13:30

Amam Fachrur Rozie dan ANALISA KERUSAKAN RUBBER COVER FLYER ROLL
PADA MESIN INSERT SISTEM CETAK BILLING
Sumadi

3

13:30 - 13:45

Awaludin Martin, Romy, Perancangan Mesin Pengering Beku Vakum (Vacuum Freeze
dan Awal Januari S
Drying) Bengkuang

4

13:45 - 14:00

A. Wikarta, I. Sidharta,
Analisa Kekuatan dan Kekakuan Desain Chassis Mobil Listrik
Sutikno, U. Wasiwitono,
Nasional ITS (Molina-ITS)
dan A.S. Pramono

5

14:00 - 14:15

Bustami Ibrahim dan I
Wayan Suweca

Perancangan Mesin Briket Batubara Sistem Tekan Tipe Piston

6

14:15 - 14:30

Cornelius Uten

Perancangan Prototipe Pengering Bahan Dengan
Menggunakan Kalor Buang Dari Mesin AC Jenis Split

7

14:30 - 14:45

Danardono AS, Gatot
Prayogo, Sugiharto,
Gandjar Kiswanto,
Tresna P. Soemardi,
Kusnan Nuryadi, dan
Teguh Nugraha

Simulasi Numerik Dalam Studi Awal Desain Guide Wheel
Base Bogie untuk Meningkatkan Mampu Belok Monorel
Produksi PT. MBW

8

14:45 - 15:00

Dedison Gasni

Pengaruh Kekasaran Permukaan Terhadap Fenomena
Starvation Pada Point Contact

15:00 - 15:15

Didik Djoko Susilo,
RANCANG BANGUN DYNAMOMETER UNTUK PENGUKURAN
Gandung Sam Purwoko,
GAYA POTONG PADA PROSES PEMBUBUTAN
dan Zainal Arifin

9

Rancang Bangun Mesin Pencetak Bakso

15:15 - 15:45

BREAK

10

15:45 - 16:00

Kekuatan Buckling Struktur Kolom Bertingkat Dua Segmen yang
Eka Satria, M.Arif Putra,
Dibebani dengan Beban Aksial Berbeda pada Setiap Segmen
dan Mulyadi Bur

11

16:00 - 16:15

Endang Achdi, Herman MODIFIKASI DISPENSER AIR DENGAN MENGINSULASI
Somantri, dan Erik
BAGIAN TABUNG AIR PANAS MENGGUNAKAN
Lukmanudin
POLIURETAN

12

16:15 - 16:30

Fadhil Akbar, Tono
Sukarnoto, dan
Soeharsono

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PERALATAN SIMULASI
PROSES DENGAN FLUIDA KERJA AIR MENGGUNAKAN KENDALI
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

13

16:30 - 16:45

Fauzan Baananto dan
Moch Agus Choiron

Evaluasi Prosedur Pengetatan Flange pada New Metal gaskets
Type 80A
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14

16:45 - 17:00

Gunawan Dwi Haryadi,
Ismoyo Haryanto, dan
Dwi Basuki Wibowo

15

17:00 - 17:15

Gunawan, M. Baqi, dan
Yanuar

16

17:15 - 17:30

Herianto dan Yehuda
Simanjuntak

Prediksi Kegagalan Komponen Utama Rem Sepeda Motor
Pengaruh Kekasaran Permukaan (Ribblet) terhadap
Pengurangan Hambatan Kapal
Pengembangan Alat Kendali Fluida Cair Indikator Mekanis
Menjadi Indikator Digital untuk Menganalisa Respon Sistem
dengan Menggunakan Sensor Tekanan

DAY-1: 23 October 2013ROOM V
No

PEMAKALAH

JUDUL

13:00 - 13:15

Herman Somantri,
Endang Achdi, dan Rian
Muhamad Darmawan

PERANCANGAN ULANG DIMENSI UTAMA RADIATOR DENGAN
MENGACU PADA SPESIFIKASI ENGINE TOYOTA AVANZA

2

13:15 - 13:30

I Ketut Gede Sugita, I
INVESTIGASI KUANTITATIF SIFAT AKUSTIK PRODUK GAMELAN
Gusti Ngurah Priambadi,
BALI BERBAHAN DASAR PERUNGGU SILIKON
dan I Putu Lokantara

3

13:30 - 13:45

I Made Parwata dan I
Putu Lokantara

Simulasi Kecepatan Kereta Api Babaranjang Terhadap Rasio
Gaya Lateral dan Vertikal Saat Melewati Jalur Belok

4

13:45 - 14:00

Ismoyo Haryanto, Citra
Asti Rosalia, dan Eflita
Yohana

Pengembangan Metode Perancangan Airfoil Dengan Metode
Panel dan Algoritma Genetika

5

14:00 - 14:15

Jamari, Legowo dan I.B.
Anwar

Analisis Performansi Model Baru Sambungan Tulang Panggul
Buatan (Artificial Hip Joint) dalam Melakukan Gerakan Shalat

6

14:15 - 14:30

Joga Dharma Setiawan,
Agus Mukhtar dan
Mochammad Ariyanto

Uji unjuk kerja dan kekokohan sistem kontrol
proportionalderivative (PD) pada quadrotor

7

14:30 - 14:45

Lovely Son, Hafizah
danMulyadi Bur

8

14:45 - 15:00

9

15:00 - 15:15
15:15 - 15:45

1

10

WAKTU

15:45 - 16:00

Meifal Rusli dan Lovely
Son
Mukhtar Rahman
Lies Banowati, Robby
Zieda Hilmi, Bambang
Kismono Hadi, dan
Rochim Suratman

Kaji Numerik dan Eksperimental Unjuk Kerja Peredam Getaran
Dinamik Ganda pada Model Struktur Bangunan
Identifikasi Sumber Kebisingan Pada Generator Listrik Skala
Rumahan Berbahan Bakar Bensin
Estimasi Faktor Dinamis Roda Gigi Miring
BREAK
Uji Sifat Mekanik Bahan Termoplastik HDPE (High Density
Polyethylene)
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Mulyadi Bur, Meifal
Rusli, Adriyan, dan
Lovely Son
Munadi, Joga Dharma
Setiawan, dan Ferika
Tono Putri
Mustafa, Naharuddin,
Kristian Seleng, dan Ardi
Rahmanto

Kaji Numerik Penerapan Metode Random Decrement dan
Ibrahim Time Domain Untuk Identifikasi Struktur yang
Diganggu Secara Acak

11

16:00 - 16:15

12

16:15 - 16:30

13

16:30 - 16:45

14

16:45 - 17:00

ANALISIS INTEGRITAS BEJANA TEKAN DENGAN
Musthafa Akbar dan Rac
CACAT RETAK SEMI ELIPTIKAL DENGAN BEBAN
h
TEKANAN INTERNAL

15

17:00 - 17:15

M.Baqi, M.I Kurniawan, ANALISA TAHANAN TOTAL PADA BENTUK KAPAL DI
BAWAH AIR (UNDERWATER VECHILES) DENGAN
Gunawan dan Yanuar
RASIO BENTUK LAMBUNG (L/D)

17:15 - 17:30

ANALISIS KONSTRUKSI DAN KEKUATAN PADA
M.A. Talahatu, M.Baqi,
KONVERSI KAPAL TANKER BARUNAWATI 110000
dan Jusak Siahaan
DWT MENJADI BULK CARRIER

16

DAY 1: 23 OCTOBER 2013
No

WAKTU

Desain Kontrol Proportional-Integral-Derivative (PID) untuk
Simulator Meriam Artileri Serangan Udara (ARSU) 57mm
Aplikasi Simulasi Program Matlab untuk Penentuan Lendutan
pada Baja Ringan Profil U dengan Variasi Posisi Pembebanan

ROOM VI
PEMAKALAH

JUDUL

Abdul Aziz

Pengaruh Perlakuan Quench Temper Terhadap Sifat Keausan
dan Struktur Mikro Baja Perkakas Tuang Untuk Aplikasi Mold
dan Dies.

13:15 - 13:30

M. Abdul Hay

Pengaruh Kecepatan Putar dan Penambahan Unsur Mangan
dalam Paduan Al-7%Si Terhadap Pembentukan Lapisan
Intermetalik pada Fenomena Die Soldering

3

13:30 - 13:45

Adi Ganda Putra,
Martijanti, dan Septa
Berti Santosa

Pengaruh Proses Annealing dan PWHT Terhadap Struktur
Mikro dan Sifat Mekanik Pada Baja S45c

4

13:45 - 14:00

Agung Premono

Efek Hidrogen Pada Void Coealescence : Sebuah Studi Numerik

1

2

5

13:00 - 13:15

14:00 - 14:15

Agustinus Dimas, Annisa
Jusuf, Leonardo
Pengaruh Pemodelan Las Titik Terhadap Karakteristik
Gunawan, Tatacipta
Tumbukan Aksial Crash Box Berpenampang Top-Hat
Dirgantara dan Ichsan
Setya Putra

6

14:15 - 14:30

Aris Widyo Nugroho,
PENGARUH PERLAKUAN PERMUKAAN PLASMA
Sigit Prabowo, dan Tjipto NITROKARBURASI TERHADAP KEKERASAN DAN KETAHANAN
KOROSI PADA SS 316
Sujitno
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Efek Kondisi Lingkungan Komposit Serat Sabut Kelapa
Sebagai Penguat Terhadap Kekuatan Impak Untuk Aplikasi
Baling-baling Kincir Angin

7

14:30 - 14:45

Bakri, Sri Candrabakty,
dan Andi Dahyar

8

14:45 - 15:00

Burmawi

Analisa Kegagalan Pengecoran Logam Kuningan Pada
Pembuatan Talempong dan Canang

15:00 - 15:15

Dedi Lazuardi, Herman
Somantri, dan Aditya
Prayoga

Pembuatan Roda Sudu Turbin Mikrohidro 550 watt Dengan
Teknik VARI

9

15:15 - 15:45
10

15:45 - 16:00

11

16:00 - 16:15

12

16:15 - 16:30

13

16:30 - 16:45

14

16:45 - 17:00

15

17:00 - 17:15

16

17:15 - 17:30

BREAK
E. Haruman dan Erry Y.T. Tinjauan Perlakuan Panas Permukaan Untuk Meningkatkan
Adesta Ketahanan Aus Baja Tahan Karat
Ferly Wahyudhi, Jon Affi, Pengaruh Temperatur Pemanasan terhadap Kekuatan Geser
Zulkifli Amin, dan
Sambungan Difusi antara Aluminium AL 5052 – dan Tembaga
Murni Komersil
Dedison Gasni
PENGARUH TEMPERATUR TERHADAP KEKERASAN DAN
G.N. Anastasia Sahari
FRACTURE TOUGHNESS KOMPOSIT MATRIKS KERAMIK
PRODUK DIRECTED MELT OXIDE (DIMOX)
Gerald Adityo Pohan dan Pengaruh Slag Ball Blasting terhadap Kekerasan Femoral Head
Suyitno
Hip Joint Prosthesis AISI 316L
Some Optimization in Production of Alumunium Metal Matrix
H. Budiman
Composites (AMMC) by Stir Casting Process
Harjo Seputro, I Made
KARAKTERISTIK KOMPOSIT Al + ABU DASAR BATUBARA
Kastiawan, dan Zainun
DENGAN VARIASI TEMPERATUR DAN WAKTU TAHAN T6
Akhmad
Heryanda, Jon Affi,
Dedison Gasni, dan
Zulkifli Amin

Pengaruh Kekasaran Permukaan terhadap Kekuatan Geser
Sambungan antara Al 5052 dan Cu Murni Komersil
Menggunakan “Free Vacuum Diffusion Bonding”

DAY 1: 23 October 2013 ROOM VII
No

WAKTU

PEMAKALAH

JUDUL

13:00 - 13:15
1

Penerapan Metoda Quality Function Deployment (QFD) dalam
Adjar Pratoto dan Dendi
Perancangan Ulang Roll Press Pasta Ubi Kayu (Manihot
Adi Saputra M.
Utilissima) untuk Pembuatan Kerupuk Singkong

13:15 - 13:30

PENGETESAN MESIN PERKAKAS MILLING 3 AXIS CNC
BERDASARKAN STANDAR ISO

2

Agung Wibowo,Tri
Prakosa, dan
Mohammad Zainul
Aminin

13:30 - 13:45

Al Antoni Akhmad

Pemodelan Simulasi biaya produksi untuk mendukung Sistem
Servis Produk di Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

3
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13:45 - 14:00
4
5

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30
6
14:30 - 14:45
7

Andi Sudiarso, Muslim
Otomasi Proses Pemesinan Electro-Discharge Machining
Mahardika, dan Dadid S. (EDM) menuju Peningkatan Portabilitas dan Integrasi Proses
Putro
Manufaktur
Anizar Indriani dan
Desain dan Manufaktur Screw Turbin Untuk Pembangkit Listrik
Hendra
Tenaga Mikrohidro Skala Kecil
Simulasi Pengelasan Tungsten Inert Gas (TIG) pada Plat
Ario Sunar Baskoro dan
Stainless Steel untuk Memprediksi Lebar Manik Las dan
Angga Fauzian
Kedalaman Penetrasi Pengelasan
Pelapisan krom pada produk logam sebagai upaya
Asfarizald Saad, Nurzal,
meningkatkan nilai tambah terhadap pelaku industri rumah
dan Azwir Premadi
tangga di Sumatera Barat

14:45 - 15:00

Gesang Nugroho, Damar
Satrio Guntoro, Gilang
Sistem Pematauan Lalulintas dengan Pesawat Tanpa Awak
Abimantrana dan
Alfiono Rahmadiyanto

15:00 - 15:15

Hammada Abbas, Yusran PENGARUH PARAMETER PEMOTONGAN PADA OPERASI
Aminy, dan Yafet
PEMOTONGAN MILLING TERHADAP GETARAN DAN TINGKAT
KEKASARAN PERMUKAAN (SURFACE ROUGHNESS).
Bontong

8

9
15:15 - 15:45

BREAK

15:45 - 16:00

Hanang Agna Pradana
Putra, Syamsul Bahry,
Richi Mardian, dan
Sumadi

ANALISA KERUSAKAN TIMING BELT PADA PROSES FLIP AND
FLOP PADA PROSES MESIN INSERT SISTEM CETAK BILLING

11

16:00 - 16:15

Hendri DS Budiono,
Vinda B.T.L. Manurung,
dan Gandjar Kiswanto

Estimasi Biaya Pemeliharaan Pada Tahap Awal Disain
Kaitannya Dengan Model Perhitungan Kompleksitas
Pemeliharaan Pada Beberapa Jenis Sepeda Motor

12

16:15 - 16:30

Hendra Dwipayana

STUDI PENGARUH VARIASI WAKTU PENCELUPAN
DAN KONSENTRASI LARUTAN PADA PROSES
CHEMICAL MACHINING

13

16:30 - 16:45

Henky S. Nugroho, Riky
Analisis Perancangan Manufaktur dan Perakitan Untuk
Adhiharto, Joko
Setiawan,dan A. Harvey Karburator Sepeda Motor Matic
Hutama Jati S.

14

16:45 - 17:00

Hermawan Widi Laksono Analisa Hasil Pengelasan Gesek Pada Sambungan Sama Jenis
dan Sugiyanto
Baja ST 60

17:00 - 17:15

Jos Istiyanto, Delffika
Canra, Yudan Whulanza, Karakterisasi UV-photolithography aligner berbiaya rendah
Iman Santoso, dan
untuk aplikasi biomachining
Gandjar Kiswanto

10

15
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16

17:15 - 17:30

Muhammad Yanis, Zainal PENINGKATAN KINERJA MESIN SEKRAP UNTUK MEMBUAT
Abidin, dan Qomarul
KOMPONEN MESIN YANG MEMBUTUHKAN PENGERJAAN
Hadi
PROSES FREIS DAN PROSES GERINDA

189

Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII (SNTTM XII)
Bandar Lampung, 22-23 Oktober 2013

DAY 2: 24 October 2013 ROOM I: JSME (International)
No

TIME

AUTHOR(S)

TITLE

1

08:00 - 08:15

S. Nuryadin, M. Ignaczak,
Measurement of Velocity Field and Turbulent Parameters in A
D. Lucas, dan
Downward Conical Channel
Deendarlianto

2

08:15 - 08:30

Widyaparaga

08:30 - 08:45

Yulianto S Nugroho,
Sudarman, Ali A Sungkar,
Cahya T Anggara,
Muhammad T
Development of Smoke Management Demonstration
Ramadhan, Muhammad
Apparatus
Andira M Siregar, Yosua,
Azimil G Alam, Gandhi
Mahaputra, and
Muhammad A Santoso

08:45 - 09:00

Hadiyan Y. Kuntoro,
Akhmad Zidni Hudaya,
Okto Dinaryanto,
Deendarlianto, and
Indarto

3

4

09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00

Alteration of thermoacoustic heat pumping direction through
magnitude difference variation of opposing acoustic waves

The Implementation of Image Processing Technique to
Determine the Interfacial Behavior of Gas-Liquid Wavy
Twophase Flow In A Horizontal Pipe

JSME Workshop on v_base
(vibration database)
Intodustion to history of v_base database group

Lecture on v_base
Prof. Yoshihiro Narita

Mr Yabe (Toyo
Engineering)

12:00 - 13:00

LUNCH BREAK

5

13:00 - 13:15

Christian Wijaya

Wall Stress Prediction of Abdominal Aortic Aneurysm:
Influence of Geometry and Curve-Fitting Experimental Data

6

13:15 - 13:30

I Made Miasa, Taufan
ABN and Teguh Pudji
Purwanto

Investigation and adjustment of damping of Balinese Gamelan
with various resonators and damping layers
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7

13:30 - 13:45

Investigation of Geometric Error Management with Respect to
Syamsul Huda, Lovel
Son, Syafri and Mulyadi Compensatable and Uncompensatable Error on the Three
Bur
Degree of Freedom Spherical Parallel Mechanism

8

13:45 - 14:00

Tjokorda Gde Tirta
Nindhia

On Preparation of Advance Ceramic for Single-edge V-Notch
Beam Fracture Toughness Test of ISO/FDIS 23146:2008(E)
Standard

14:00 - 14:15

Yudan Whulanza, Jos
Istiyanto, Taufiq
Ramadhan

Fabrication and Characterization of PLA Scaffolds for Bone
Tissue Engineering

10

14:15 - 14:30

GUNAWARMAN,
CORROSION BEHAVIOR OF NEW BETA TYPE TITANIUM ALLOY
ILHAMDI, M. RIDHA, M.
TNTZ IN MODIFIED ARTIFICIAL SALIVA
NAKAI AND M. NIINOMI

11

14:30 - 14:45

G. Kiswanto, Hendriko,
and E. Duc

14:45 - 15:00

Ario Sunar Baskoro,
Badruzzaman, and A
Rizal Siswantoro

9

12

An Improved Analytical Method for Obtaining Cutter
Workpiece Engagement In Five-Axis Milling
Analysis of Passive Mixing Microchannel Fabrication of
Microfluidics Device on Acrylic Material Using Low Power CO2
Laser

M. Hadi Kusuma1,2,
13

15:00 - 15:15

Nandy Putra1, Mulya
Juarsa1,2, Iwan
Setyawan1, Anhar Riza
Antariksawan3

14

15:15 - 15:30
15:30 - 16:00

M. N. Ilman, Riswanda

Experimental Study on Rewetting Temperature during
Quenching Process in Rectangular Narrow Gap

Failure Analysis of Corroded API 5L X 46 Gas Pipeline
CLOSING CEREMONY
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HARI-2: 24 OCTOBER 2013
No

WAKTU

ROOM II
PEMAKALAH

JUDUL

08:00 - 08:15

Indra Gunawan dan I
Made Astina

08:15 - 08:30

Indra Herlamba Siregar, PENGARUH PERUBAHAN SUDUT PITCH TERHADAP KINERJA
Nur Kholis, dan Aris
TURBIN ANGIN SUMBU VERTIKAL DARRIEUS TIPE-H TINGKAT
Anshori
DUA DENGAN BILAH PROFILE MODIFIED NACA 0018

08:30 - 08:45

Irwin Bizzy dan Rury
Apriansyah

KAJI EKSPERIMENTAL KOTAK PENDINGIN MINUMAN KALENG
DENGAN TERMOELEKTRIK BERSUMBER DARI ARUS DC
KENDARAAN DALAM RANGKAIAN SERI DAN PARALEL

4

08:45 - 09:00

Isidorus Mau Loko, RB.
Dwiseno Wihadi, dan
YB. Lukiyanto

Pemanfaatan Kincir Angin Petani Garam untuk Pembangkit
Listrik Tenaga Angin di Lakmaras, Kabupaten Belu, NTT

5

09:00 - 09:15

Jenly D.I. Manongko dan Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai di Desa Tenga
Parabelem T.D. Rompas Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara

1

2

3

6

Perancangan dan Pembuatan Mesin Pendingin Tanpa Listrik
Menggunakan Siklus Pendingin Adsorpsi Berselang Skala Kecil

PENGARUH PENAMBAHAN CANGKANG BIJI JAMBU METE
PADA BAHAN BAKAR KETEL UAP TERHADAP PEMBENTUKAN
SLAGGING DAN FOULING
RANCANG BANGUN ULANG KOMPOR BRIKET BATUBARA
BERPEMANTIK API UNTUK MEMUDAHKAN PROSES
PENYALAAN AWAL

09:15 - 09:30

Johannes Leonard

7

09:30 - 09:45

Joko Triyono, Rendy
Adhi Rachmanto, dan
Wahyu P. Raharjo

8

09:45 - 10:00

Kemal Arganta Samudra Aplikasi Algoritma Genetika dalam Optimasi Pembangkit Listrik
dan I Made Astina
Tenaga Gas dan Uap

10:00 - 10:30

BREAK

10:30 - 10:45

Kemas Ridhuan

Efektivitas Alat Pengering Energi Matahari Terhadap Jumlah
dan Jenis Bahan Yang Dikeringkan

10

10:45 - 11:00

Khairil Anwar,
Muhammad Hasan
Basri, dan Ikmal Tobe

Analisis Eksergi pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (
PLTU) Palu

11

11:00 - 11:15

Khairul Muhajir

STUDI TENTANG ALIRAN FLUIDA GAS-CAIR MELALUI PIPA
HORISONTAL PEMBESARAN MENDADAK

12

11:15 - 11:30

Made Suarda, dan I Gusti Perancangan dan Pengujian Unjuk Kerja Katup Tekan Pompa
Ketut Sukadana
Hydram Model Katup Plat, Membran, Bola Dan Setengah Bola

13

11:30 - 11:45

14

11:45 - 12:00

9

12:00 - 13:00

Mulyanef, Burmawi dan STUDI ALAT DESTILASI SURYA UNTUK MENGOLAH AIR LAUT
Muslimin K.
MENJADI AIR BERSIH DAN GARAM
Pengaruh Perubahan Tekanan Tangki Tekan Terhadap Kinerja
Nasaruddin Salam
Pompa Sentrifugal.
LUNCH BREAK
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15

13:00 - 13:15

Nasrul Ilminnafik

Temperatur Nyala Adiabatik pada Pembakaran Premixed
LPG/CO2/udara dalam Hele Shaw Cell

16

13:15 - 13:30

Novi Caroko

Tingkat Produktifitas Biogas Dengan Bahan Baku Kotoran Sapi
dengan Variasi Bahan Tambah Ragi DanTetes Tebu

17

13:30 - 13:45

Parabelem T.D. Rompas Simulasi numerik arus bawah laut di selat Bunaken Kota
dan Jenly D.I. Manongko Manado Propinsi Sulawesi Utara

18

13:45 - 14:00

Prajitno, Yogapratama,
dan Taufiq

Pengaruh Porositas dan Kecepatan Putar Membran Terhadap
Kinerja Rotating Filter

19

14:00 - 14:15

Prayudi dan Efy Yosrita

Pengaruh Konveksi dan Radiasi Termal Terhadap Penurunan
Temperatur Billet Baja Dalam Sistem Transportasi Billet Baja

20

14:15 - 14:30

Purnami

21

14:30 - 14:45

22

14:45 - 15:00

Radi Suradi K dan
Sugianto
RB. Dwiseno Wihadi

23

15:00 - 15:15

Ridwan

15:15 - 15:30

Romy, Awaludin Martin, PERANCANGAN TURBIN ANGIN DARRIEUS TIPE H
Irfandi Pratama, Ivand
BERKAPASITAS 1035 WATT YANG AKAN DIAPLIKASIKAN DI
Hintingo, dan Hariyono RUANG DEKANAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU

24

15:30 - 16:00

Pengaruh Peletakan Static Radial Fin Mixer Terhadap Unjuk
Kerja Heat Exchanger tipe counter flow
Simulasi Numerik Perilaku Aliran dan Pemisahan Termal di
dalam Tabung Vorteks
Studi Pengaruh Luasan Total Lubang Katup
Kerugian Tekanan dan Model Matematika Aliran Lumpur
dalam Pipa Bulat

CLOSING CEREMONY
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HARI-2: 24 OCTOBER 2013
No

WAKTU

ROOM III
PEMAKALAH

JUDUL

1

08:00 - 08:15

Roswati Nurhasanah,
Naryono, Prayudi, dan
Yogi Arif Rokhman

ANALISIS PERBANDINGAN UNJUK KERJA MESIN
PENDINGIN MENGGUNAKAN REFRIGERAN HFC R-134a
DAN HIDROKARBON MC-134

2

08:15 - 08:30

Sehat Abdi Saragih

PENGARUH VARIASI DIAMETER DAN TINGGI TABUNG UDARA
TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

Sukamta, Indarto,
Profil Temperatur Terhadap Posisi Circumferential Pipa pada
Purnomo, dan Tri Agung
Proses Kondensasi Uap di dalam Pipa Horisontal
Rohmat
Sunaryo, Yulianto
Simulasi Efektifitas Peralatan Keselamatan Kebakaran Pada
Sulistyo Nugroho, dan
Kapal Penyeberangan Roro Penumpang
Akhmad Fahri Iqbal
Sunyoto, Alva Edy
Tontowi, Widowati
Pengaruh Viskositas Larutan Gelatin Terhadap Kemampuan
Siswomihardjo, dan
Alir Pada Head Printer
Rochmadi

3

08:30 - 08:45

4

08:45 - 09:00

5

09:00 - 09:15

6

09:15 - 09:30

Sutardi dan D.
Harbangan

Studi Eksperimen Aliran Turbulen didalam Difuser Simetris 3D
Berdinding Datar dengan Penambahan Splitter

7

09:30 - 09:45

Syahbardia

Pengujian Performansi Sepeda Motor Yamaha V-Ixion dengan
Modifikasi Penambahan Air Injection

09:45 - 10:00

Toto Hardianto, Aryadi
Suwono, Ari Darmawan
Pasek, dan Amrul

Konversi Sampah Kota Menjadi Bahan Bakar Padat: Modifikasi
Sistem Torefaksi Kontinu Unggun Terfluidisasi untuk
Mengakomodasi Karakteristik Sampah

8

10:00 - 10:30

BREAK

10:30 - 10:45

Terang Ukur HSGM dan
Budhi Santri Kusuma

ANALISA PERHITUNGAN NILAI OPTIMUM KALOR
DARI PENGUJIAN PENGERINGAN BAHAN BAKAR
PADAT

10

10:45 - 11:00

Yanuar, Gunawan, M.
Baqi dan Fanny Putu
Saputra

Penurunan Kerugian Jatuh Tekanan Pada Pipa Kasar k/D 0,04
pada Larutan Biopolimer Xanthan Gum

11

11:00 - 11:15

Yoga Putra Andrian dan I Minimalisasi Beban Parasitik pada Sistem Pendingin Utama
Made Astine
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

12

11:15 - 11:30

Muhammad Irsyad,
PREDIKSI PENURUNAN DAYA POMPA AKIBAT PENAMBAHAN
Aryadi Suwono, dan Yuli BAHAN BERUBAH FASA PADA REFRIGERAN SEKUNDER SISTEM
S. Indartono
PENGONDISIAN UDARA JENIS CHILLED WATER

13

11:30 - 11:45

Adjar Pratoto

9

Pembelajaran Teknologi Nano di Program Studi Teknik Mesin,
Universitas Andalas
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14

11:45 - 12:00

Gaguk Margono

12:00 - 13:00

Aplikasi Analisis Faktor Konfirmatori Untuk Mengestimasi
Reliabilitas Multidimensi Instrumen Kepuasan Mahasiswa
Sebagai Pelanggan Internal
LUNCH BREAK
Konversi Bahan Bakar Padat dari Sampah Kota melalui
Torefaksi: Optimasi Temperatur Torefaksi Simultan
Berdasarkan Hasil Uji Temperatur Torefaksi Masing-Masing
Komponennya
Studi Eksperimental Penyimpanan Energi Termal pada
Pemanas Air Tenaga Surya Tipe Thermosyphon dengan
Mengintegrasikan Air dan Paraffin Wax sebagai Material
Penyimpan Kalor

15

13:00 - 13:15

Amrul, Toto Hardianto,
Aryadi Suwono, dan Ari
Darmawan Pasek

16

13:15 - 13:30

Muhammad Nadjib dan
Suhanan

17

13:30 - 13:45

Rahmat Subarkah, Tatun
Hayatun Nufus, Rahmat
A Setiawan, Achmad
Penggunaan Pipa Kalor Pipih Sebagai Pendingin Sel Surya
Subakri, Wisnu Tri Nur
Kahfi, Try Laksono
Prasetyo

18

13:45 - 14:00

Sorimuda Harahap dan
Eddy Djatmiko

19
20
21
22
23
24

14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:00

Analisa Neraca Air Permukaan dan Kualitas Air Berdasarkan
Debit Sungai di DAS Kali Cipinang Provinsi Dki Jakarta

CLOSING CEREMONY
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DAY 2: 24 OCTOBER 2013
No

WAKTU

ROOM IV
PEMAKALAH

JUDUL

1

08:00 - 08:15

ANALISIS KEKUATAN STRUKTUR LADDER BUCKET
Rachman Setiawan dan
WHEEL DREDGER UNTUK PENAMBANGAN TIMAH
Ilham Mubaroq
BAWAH LAUT

2

08:15 - 08:30

Rr. Sri Poernomo Sari
dan Rezza Aditya

3

08:30 - 08:45

4

08:45 - 09:00

5

09:00 - 09:15

6

09:15 - 09:30

7

09:30 - 09:45

Wahyu Nirbito dan
Pringgo Jatmiko

8

09:45 - 10:00

Wahyu Nuri, Herdi
ANALISA KERUSAKAN BEARING FUSE ROLL PADA MESIN
Hermawan, dan Sumadi CETAK BILLING TYPE CONTINUOS

Sigit Yoewono dan Dicky
Yusuf
Syahrir Arief
Syarif Hidayat, Bambang
K Hadi, dan Hendri
Syamsudin
Wahyu Nirbito dan
Dhimas Kirana Sainan

10:00 - 10:30
9

Analisis Design for Assembly pada Mesin Roll Sheeter Karet
Perancangan Mesin Pengupas Kulit Kopi.
ANALISIS TEGANGAN DI SEKITAR LUBANG PADA PELAT
KOMPOSIT PIN-LOADED DENGAN PENDEKATAN NUMERIK DAN
EKSPERIMENTAL
PENGEMBANGAN EXCAVATOR MINI AMFIBI PENGERUK
SAMPAH KAPASITAS BUCKET 0,4 m3 DI SUNGAI KECIL
PERANCANGAN SISTEM MEKANIKAL ALAT TOP-DRIVE
PEMUTAR RANGKAIAN PIPA PENGEBORAN PADA OPERASI
PENGEBORAN MIGAS

10:30 - 10:45

E.J. Wibawa, S.b. Jaka,
dan Wibowo

BREAK
Sifat Getar Elastik Pegas dan Membran Karet untuk Aplikasi
Sistem Rem Antilock Brake System (ABS)

10:45 - 11:00

Wibowo, S.B. Jaka dan
E.J. Wibawa

ANALISIS KARAKTERISTIK HANDLING KENDARAAN RODA TIGA
DENGAN TILTING WHEELED MELALUI UJI MANUVER SLALOM

Yeny Pusvyta

KOMPLEKSITAS PADA PROSES PERANCANGAN PROTOTIPE
ALAT PEMINDAH MASAKAN (COMPLEXITY OF A PROTOTYPE
TRANSPORTER CUISINE DESIGN PROCESS)

10
11:00 - 11:15
11
11:15 - 11:30
12
11:30 - 11:45
13
11:45 - 12:00

Zainal Abidin,
Andriansyah, dan Budi
Heryadi
Ahmad Su'udi, Novri
Tanti, dan Tri Ganang
Pandoyo
Jamiatul Akmal

14
12:00 - 13:00

15

Disain Sistem Pengenalan Suara sebagai Pengendali Dinamo
Starter pada Otomobil

13:00 - 13:15

Harnowo Supriadi,
Irwanto, dan Zulhanif

Meningkatkan Ketelitian Pengukuran Nilai RMS Getaran Mesin
dengan Menentukan Parameter Pengukuran yang Benar
Perencanaan Gear Box dan Perhitungan Daya Motor pada
Modifikasi Dongkrak Ulir Mekanis Menjadi Dongkrak Ulir
Elektrik
SAMBUNGAN ADESIF MODEL TIRUS-DALAM UNTUK PIPA
KOMPOSIT YANG MENDAPAT BEBAN TEKANAN INTERNAL
LUNCH BREAK
Pengaruh Jarak Anoda-Katoda dan Pemerata Arus pada
Elektroplating Tembaga terhadap Baja AISI 1045 terhadap
Ketebalan Lapisan dan Efisiensi Katoda
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16

13:15 - 13:30

17

13:30 - 13:45

18

13:45 - 14:00

19
20
21
22
23
24

14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:00

KOROSI TEMPERATUR TINGGI BAJA AISI 1020 YANG DILAPISI
Mohammad Badaruddin
ALUMINIUM DALAM LINGKUNGAN YANG MENGANDUNG
dan Suharno
KLORIDA DAN SULFUR
Fauzan Baananto dan
Evaluasi Prosedur Pengetatan Flange pada Metal Gasket
Moch Agus Choiron
Tipe 100A terhadap Distribusi Contact Stress
Hendra

Finite Volume Method Untuk Koefisien Perpindahan Panas
Pada Desain Bantalan Lori Perebusan Sawit

CLOSING CEREMONY
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DAY 2: 24 OCTOBER 2013
No

WAKTU

ROOM V
PEMAKALAH

JUDUL
PENGARUH KOMPOSISI TANAH LIAT, KAOLIN DAN KWARSA
SERTA SUHU PEMBAKARAN TERHADAP SIFAT KERAMIK
TRADISIONAL

1

08:00 - 08:15

Rachmat Sriwijaya

2

08:15 - 08:30

Reny Afriany, Kusmono, Pengaruh Jenis Larutan, Kuat Arus dan Waktu Pelapisan Nikel
R. Soekrisno
pada Aluminium terhadap Kekerasan

3

08:30 - 08:45

S. Fonna, J. Supardi, R.
Pengaruh Lokasi Eksposur dari Garis Pantai terhadap Laju
Suvera, S. Huzni, dan M.
Korosi Atmosferik Baja Konstruksi
Ridha

4

08:45 - 09:00

S. Huzni, Fitri Handayani, Analisa Umur Fatik Hip Stem Prosthesis dengan Menggunakan
S. Fonna dan M. Ridha
Metode Elemen Hingga

5

09:00 - 09:15

Sahlan

ANALISIS STRIASI DAN CREEP SUDU TURBIN GAS PLTGU
MUARA TAWAR UNIT II

6

09:15 - 09:30

Sahlan

ANALISIS ABRASIF TUBE DINDING BOILER PLTU TARAHAN

7

09:30 - 09:45

8

09:45 - 10:00
10:00 - 10:30

Sri Candrabakty, Leo
Analisis kekuatan tarik dan lentur pada komposit epoxy
Soemardji, Bakri, Anwar
resin/serat batang melinjo dan polyester/serat batang melinjo
Badaruddin, Sadri, dan
untuk aplikasi komponen otomotif
Zulkifli
PEMBUATAN PISTON SECARA HOT PREESING (POWDER
Subarmono
METALLURGY)
BREAK
Sudarisman, Muh. Budi Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Diameter Serat Terhadap
Nur Rahman, dan Irvan Kuat Geser Rekatan pada Antar-muka Serat Sabut
KelapaPoliester
M. Ishaq

9

10:30 - 10:45

10

10:45 - 11:00

Sulaiman Thalib, Husni,
dan Samsul Rizal

11

11:00 - 11:15

Sunaryo, Gatot Prayogo,
Analisis Kekuatan Lambung Kapal Bermaterial Komposit Yang
Sri Lestari Maharani, dan
Dibuat Menggunakan Metode VARTM
Gerry Liston Putra

12

11:15 - 11:30

Zahrul Fuadi

13

11:30 - 11:45

14

11:45 - 12:00

PERILAKU MORFOLOGY KOMPOSIT POLIESTER/SERAT BUAH
RUBEK (CALOTROPIS GIGANTEA)

Analisa permukaan aus baja stainless steel SUS304 pada
pelumasan menggunakan bio-diesel minyak sawit

Syarif Hidayat, Bambang ANALISIS TEGANGAN DI SEKITAR LUBANG PADA PELAT
K Hadi, dan Hendri
KOMPOSIT PIN-LOADED DENGAN PENDEKATAN NUMERIK DAN
EKSPERIMENTAL
Syamsudin
Preparasi Benda Uji Keramik Maju Untuk Pengujian
Tjokorda Gde Tirta
Ketangguhan Retak Dengan Metode Balok Takik V Tepi
Nindhia
Tunggal Berdasarkan Standar ISO/FDIS 23146:2008(E)
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12:00 - 13:00
15

13:00 - 13:15

16

13:15 - 13:30

BREAK
Triyono dan Yustiasih
Model Kegagalan Sambungan Las Titik (Resistance Spot
Purwaningrum
Welding) Material Baja Tahan Karat
Analisa Pemanfaatan Palm Oil Fly Ash Sebagai Bahan
Tugiman, Suprianto, dan
Alternatif Pada Pembuatan Metal Matrix Composite (MMC)
Ramadhan Daulay
Menggunakan Metode Stir Casting
Tulus swasono

PENGARUH PERSENTASE KOMPOSISI REINFORCE TERHADAP
KEKUATAN TARIK DAN IMPAK PADA KOMPOSIT KAYU PLASTIK
BERMATRIK POLIPROPILENA DARI JENIS KAYU JABON

13:45 - 14:00

Tumpal Ojahan R, dan
Pratiwi D K

ANALISA KEKUATAN PUKUL TAKIK DAN SCANNING
ELECTRON MICROSCOPE (SEM) DENGAN VARIASI
FRAKSI VOLUME KOMPOSIT BERMATRIKS RECYCLED
POLYPROPYLENE (RPP)
TERHADAP FILLER SERAT
BATANG PISANG

14:00 - 14:15

Urip Agus Salim, Suyitno,
Rahadian Magetsari, dan Kekerasan pada lubang baja AISI 316L yang dideformasi plastis
Muslim Mahardika

14:15 - 14:30

Viktor Malau, Clara
Nova, Edy Iriyanto, dan
Tjipto Sujitno

Studi Korosi Lapisan Plasma Nitriding dan Plasma
Nitrocarburising pada Permukaan Baja AISI 410

21

14:30 - 14:45

Yuniati, Irwin Syahri
Cebro, dan Nurlaili

PENGARUH BAHAN PENGISI KARBON TEMPURUNG KELAPA
DAN KARBON SINTETIS TERHADAP SIFAT MEKANIS PRODUK
LATEX

22
23
24

14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:00

17

18

19

20

13:30 - 13:45

CLOSING CEREMONY
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DAY-2: 24 October 2013ROOM VI
No

1

2

3

WAKTU

08:00 - 08:15

08:15 - 08:30

08:30 - 08:45

PEMAKALAH
Ismoyo Haryanto,
Rusnaldy, Prasetiyo Adi
Prabowo, Achmad
Widodo, dan Toni
Prahasto
Joko Sarwono Utoyo,
Tachli Supriyadi, dan
Gatot Eka Pramono
Joko Sarwono Utoyo,
Tachli Supriyadi, dan
Gatot Eka Pramono

JUDUL

Simulasi Numerik Perilaku Tumbukan Pelat Baja Terhadap
Berbagai Konfigurasi Proyektil

ANALISIS UMUR PAKAI HILECAL GEAR PADA SISTEM
SPEEDOMETER KENDARAAN RODA DUA MATERIAL ACETAL
RESIN
ANALISIS PENGARUH CACAT PIN HOLE TERHADAP LAJU
KOROSI PADA PELAPISAN ELECTRODISPOSITION COATING
MATERIAL EZDA 3

08:45 - 09:00

Jon Affi, Febriyandi,
Dedison Gasni, dan
Zulkifli Amin

Penggunaan Gas Argon sebagai Pelindung Proses pada “Free
Vacuum Diffusion Bonding". Studi Kasus Sambungan
Aluminium Al 5052 dan Tembaga Murni Komersil

5

09:00 - 09:15

Kristomus Boimau,
Jamasri, dan Verdy A.
Koehuan

Pengaruh Lingkungan Terhadap Sifat Tarik dan Bending
Komposit Serat Glass

6

09:15 - 09:30

Kusmono

7

09:30 - 09:45

8

09:45 - 10:00

4

10:00 - 10:30
9

10:30 - 10:45

10

10:45 - 11:00

Penyerapan air dan uji toksisitas komposit BisGMA/TEGMA/Clay sebagai material tambal gigi
Analisis Kecepatan Propagasi Retak Pipa Distribusi Bahan
Mahlina Ekawati
Bakar Minyak dalam lingkungan Korosif
Muhammad Budi Nur
Pengaruh Tegangan Listrik Pada Proses Pelapisan Chrome
Rahman dan Aris Widyo Terhadap Ketebalan Lapisan, Kekerasan dan Laju Korosi Baja
HQ760 di Lingkungan Air Laut
Nugroho
BREAK
Analisis Sifat Kekerasan dan Struktur Mikro Baja Karbon
Muhammad Iqbal, Bakri,
Rendah dengan Proses Pack Carburizing Media Arang Kayu
dan Irfan3
Asam
Onny S Sutresman dan
Thomas Tjandinegara

PENERAPAN SIMULASI NUMERIK PENENTUAN DEFLEKSI PADA
PROFIL HS- 75
Pengaruh Implantasi Ion Titanium Nitrida dan Ion Nitrogen
Terhadap Kekerasan dan Ketahanan Aus Material Axial Ball
Bearing MRK 51104

11

11:00 - 11:15

Priyo Tri Iswanto

12

11:15 - 11:30

Reny Afriany, Kusmono, Pengaruh Jenis Larutan, Kuat Arus dan Waktu Pelapisan Nikel
dan R. Soekrisno
pada Aluminium terhadap Kekerasan
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13

14

11:30 - 11:45

11:45 - 12:00
12:00 - 13:00

15

13:00 - 13:15

16

13:15 - 13:30

Rusnaldy, Ismoyo
Haryanto, Binar Ade
Nugraha, Ahmad
Zaedun, Achmad
Widodo, dan Berkah
Fajar

Studi Awal Ketahanan Balistik pada Lembaran Baja

S. Fonna, J. Supardi, R.
Pengaruh Lokasi Eksposur dari Garis Pantai terhadap Laju
Suvera, S. Huzni, dan M.
Korosi Atmosferik Baja Konstruksi
Ridha
BREAK
ANALISIS STRIASI DAN CREEP SUDU TURBIN GAS PLTGU
Sahlan
MUARA TAWAR UNIT II
Sahlan

ANALISIS ABRASIF TUBE DINDING BOILER PLTU TARAHAN

Sri Candrabakty, Leo
Analisis kekuatan tarik dan lentur pada komposit epoxy
Soemardji, Bakri, Anwar
resin/serat batang melinjo dan polyester/serat batang melinjo
Badaruddin, Sadri, dan
untuk aplikasi komponen otomotif
Zulkifli
PEMBUATAN PISTON SECARA HOT PREESING (POWDER
Subarmono
METALLURGY)
Sudarisman, Muh. Budi Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Diameter Sserat Terhadap
Nur Rahman, dan Irvan Kuat Geser Rekatan pada Antar-muka Serat Sabut
KelapaPoliester
M. Ishaq

17

13:30 - 13:45

18

13:45 - 14:00

19

14:00 - 14:15

20

14:15 - 14:30

Sulaiman Thalib, Husni,
dan Samsul Rizal

21

14:30 - 14:45

Sunaryo, Gatot Prayogo,
Analisis Kekuatan Lambung Kapal Bermaterial Komposit Yang
Sri Lestari Maharani, dan
Dibuat Menggunakan Metode VARTM
Gerry Liston Putra

22

14:45 - 15:00

23

15:00 - 15:15

24

15:15 - 15:30

Sumadi dan Yoserizal
Geneng
Triyono dan Yustiasih
Purwaningrum
Tumpal Ojahan R dan
Pratiwi D K

15:30 - 16:00

1

WAKTU
08:00 - 08:15

ANALISA KERUSAKAN SURFACE RUBBER COVER PRESS ROLL
PADA MESIN PRINTING TYPE CONTINUOS
Model Kegagalan Sambungan Las Titik (Resistance Spot
Welding) Material Baja Tahan Karat
KAJIAN PROSES EKSTRAKSI SERAT BATANG PISANG
KEPOK SEBAGAI FIBER DENGAN MATRIKS
RECYCLED POLYPROPYLENE (RPP) MATERIAL
KOMPOSIT
CLOSING CEREMONY

DAY 2: 24 OCTOBER 2013
No

PERILAKU MORFOLOGY KOMPOSIT POLIESTER/SERAT BUAH
RUBEK (CALOTROPIS GIGANTEA)

ROOM VII

PEMAKALAH
Norman Iskandar,
Rusnaldy, dan Ismoyo
Haryanto

JUDUL
Pengaruh Tingkat Keausan Cetakan Pada Performa Proses Cold
Upsetting untuk Pembuatan Miniatur Produk
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2

08:15 - 08:30

3

08:30 - 08:45

4

08:45 - 09:00

5

09:00 - 09:15

6

09:15 - 09:30

7

09:30 - 09:45

8

09:45 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Rachmad Hartono,
Sugiharto, dan Gatot
Santoso
Sally Cahyati, Triyono, M
Sjahrul Annas,
A.Sumpena
Sigit Yoewono dan
Agung Kaswadi
Sri Raharno, Yatna
Yuwana Martawirya, dan
Jeffry Aditya Cipta
Wijaya
Susilo Adi Widyanto,
David Siahaan, Achmad
Widodo, dan Sri
Nugroho

Pembuatan Alat Ukur Kecepatan Gerak Pellet Jenis Fortable
dengan Mikrokontroller Sebagai Pengukur Selang Waktu
Pencapaian Dua Posisi Pelet
Pengaruh Perubahan Parameter Pemesinan Terhadap Surface
Roughness Produk Pada Proses Pemesinan dengan Single
Cutting Tool
Perbandingan Sistem Pendingin Konvensional dan Konformal
pada Proses Cetak Injeksi
Perancangan Ulang Proses Manufaktur Komponen Collar
Decomp pada Sepeda Motor

KORELASI KEKASARAN PERMUKAAAN PRODUK PEMOTONGAN
DENGAN FAKTOR REDAMAN STRUKTUR MESIN PERKAKAS

Tono Sukarnoto,
OTOMASI SISTEM DISTRIBUSI PRODUK DENGAN
Carmen, dan Soeharsono MENGGUNAKAN PROGRAMMABLE LOGICS CONTROLLER

BREAK

LUNCH BREAK

CLOSING CEREMONY
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