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ABSTRAK 

Balok tinggi banyak digunakan dalam dunia konstruksi seperti balok transfer geser, 

balok jembatan, dinding pondasi, dinding geser. Keruntuhan utama balok tinggi adalah 

disebabkan oleh retak geser diagonal yang terjadi pada badan balok dan semakin tinggi 

balok maka kekuatan lentur balok juga akan meningkat. Permodelan komputer Software 

ANSYS terhadap perilaku balok tinggi dengan variasi mutu beton. Tujuan dari 

penelitian ini adalah ingin mengetahui kapasitas beban, deformasi, tegangan, dan pola 

retak yang terjadi pada balok tinggi beton bertulang mutu normal. Dalam penelitian ini 

akan dimodelkan sebanyak delapan benda uji balok sederhana bertulangan rangkap 

simetris 2D20 dan variasi tulangan geser 10-50 dengan lebar 250 mm dan tinggi 800 

mm. Balok akan dibebani dua beban terpusat diatas bentang balok sampai dengan 

keruntuhannya. Hasil penelitian menyimpulkan semakin tinggi mutu beton maka balok 

semakin mampu untuk menahan beban yang lebih besar, hal ini ditunjukkan dengan 

besarnya deformasi yang terjadi sebelum keruntuhan terjadi. Semakin tinggi mutu beton 

maka akan semakin tinggi pula tegangan yang terjadi pada balok, ini menunjukkan 

bahwa sangat diperlukan sekali tulangan geser untuk mencegah terjadinya lebih awal 

keruntuhan geser beton yang bersifat getas. Semakin tinggi mutu beton maka akan 

semakin sedikit retak yang terjadi dibagian tumpuan dan bagian serat tekan, hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh mutu beton sangat menentukan. 

Kata kunci: balok,  beton, retak, tinggi 

 

 

ABSTRACT 

High beam hearts World Construction Widely used as a beam diversion Scroll, bridge 

beams, foundation walls, Wall Slide,  can be known that the collapse of the Main High 

beam is caused by cracks Scroll diagonal beams agency Happens on And The High 

beam Bending beam strength Also So will increased.Computer Modelling Software 

ANSYS Conduct Against High beam reinforcement With concrete quality variations. 

Purpose of research singer is you want to know capacity expenses, deformation, stress, 

and pattern cracks happens high reinforced concrete beams on quality normal. In 

Research singer will be modeled as a simple beam test specimens Eight double 

bertulangan simetris 2D20 And Variations reinforcement Scroll 10-50 with width of 

250 mm and 800 mm High. The beam will be loaded with two loads centered over the 

beam span until its collapse. The results concluded that the higher the quality of 

concrete the more beams are able to withstand larger loads, this is indicated by the 

amount of deformation that occurred before the collapse occurred. The higher the 

quality of the concrete will be the higher the voltage occurring on the beam, it indicates 

that it is very necessary once the shear reinforcement to prevent the earlier occurrence 

of brittle sliding shear destruction. The higher the quality of the concrete will be the less 
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crack that occurs at the pedestal and the fiber part of the press, it shows that the 

influence of the quality of concrete is very decisive. 

Keywords: beam, crack, concrete quality. height,   

 

 

PENDAHULUAN 

Balok tinggi adalah suatu elemen struktur yang mengalami beban seperti pada 

balok biasa, tetapi mempunyai angka perbandingan tinggi terhadap lebar yang besar, 

dengan angka perbandingan bentang geser terhadap tinggi balok tidak melebihi 2 

sampai 2,5; dimana bentang geser adalah bentang bersih balok untuk beban terdistribusi 

merata. Balok tinggi biasanya digunakan untuk lantai beton yang mengalami beban 

horisontal, dinding yang mengalami beban vertikal, dan balok bentang pendek yang 

mengalami beban sangat berat. Balok tinggi lebih berperilaku dua dimensi daripada satu 

dimensi karena geometrinya yang lebih tinggi dari balok biasa. Sebagai akibatnya, 

bidang datar sebelum melentur tidak harus tetap datar setelah melentur. Distribusi 

regangannya tidak lagi linier dan deformasi geser yang biasanya diabaikan pada balok 

biasa menjadi sesuatu yang cukup berarti dibandingkan dengan deformasi lentur murni. 

Sebagai akibatnya, blok tegangan beton menjadi nonlinier meskipun masih pada taraf 

elastis. Pada keadaan limit dengan beban batas, distribusi tegangan tekan pada beton 

tidak lagi mengikuti bentuk parabola yang digunakan pada balok biasa. 

Salah satu bagian komponen struktural suatu konstruksi yang memiliki peran 

untuk memikul beban adalah balok. Dalam memikul beban struktur balok akan 

mengalami gaya-gaya dalam berupa momen, geser, dan normal serta juga akan 

mengalami deformasi. Balok yang mengunakan material beton akan mempunyai 

kelemahan dalam hal menahan tarik maka untuk menambah kekuatan tarik dari beton 

digunakanlah tulangan baja yang dipasang didaerah tarik. Untuk meningkatkan 

kemampuan lentur balok maka sering ditemui penggunaan balok tinggi seperti pada 

balok transfer geser, balok jembatan, balok-balok pada bentang pendek, dan dinding-

dinding geser. Balok tinggi merupakan elemen struktural yang mempunyai rasio 

bentang balok dari as ke as terhadap tinggi balok yang tidak melebihi 2 untuk bentang 

sederhana (L/H < 2) dan 2,5 untuk balok menerus (L/H < 2,5) (Shahidul I., 2012). Oleh 

karena itu dalam penelitian ini akan mempelajari perilaku keruntuhan elemen struktur 
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balok tinggi beton bertulang dengan mengunakan permodelan komputer software 

ANSYS. 

Mekanisme geser pada elemen struktur balok tinggi beton bertulang merupakan 

hal yang sangat penting diperhatikan terlebih lagi pada komponen struktur yang rentan 

terhadap gaya geser. Gaya geser umumnya tidak bekerja sendirian, tetapi kombinasi 

dengan lentur, torsi, atau gaya normal. Perilaku keruntuhan geser pada balok beton 

bertulang sangat berbeda dengan keruntuhan karena lentur. Keruntuhan geser bersifat 

getas (brittle) tanpa adanya peringatan berupa lendutan yang berarti. Pada balok tinggi 

keruntuhan yang terjadi dominan diakibatkan oleh gaya geser. Gaya geser akan 

mengakibatkan terjadinya retak miring pada balok, dan setelah retak ini terjadi, 

mekanisme transfer gaya geser akan disumbangkan oleh aksi pelengkung (arching 

action). Aksi ini dapat memberikan cadangan kapasitas yang cukup besar pada balok 

dalam memikul beban. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui deformasi yang terjadi pada 

balok tinggi, mengetahui perilaku tegangan dan regangan yang terjadi, mengetahui mutu 

beton yang efektif dan mengetahui perilaku retak yang terjadi pada setiap model balok 

tinggi dengan variasi mutu beton. 

 

METODE PENELITIAN 

       Pelaksanaan penelitian ini di program ansys dikondisikan sama dengan keadaan 

dilapangan. Peneliti menggunakan sampel untuk benda uji dalam bentuk balok tinggi. 

Dalam penelitian ini peneliti membuat 2 (dua) jenis model dari penelitian sebelumnya 

dan 6 (enam) buah model dengan variasi mutu beton seperti terlihat pada tabel 1.  

Tabel 1 Model Balok Tinggi dengan variasi mutu beton 
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       Penelitian ini dilaksanakan dengan metode analisis yaitu dengan perhitungan dan 

program software Ansys. 

        

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Alir Metode Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari Gambar 2 dan tabel 2 dapat diketahui bahwa semakin tinggi mutu beton pada 

balok tinggi maka semakin kecil deformasi yang terjadi pada balok,  hal ini 

menunjukkan bahwa mutu beton mempengaruhi kekuatan dan daktilitas suatu struktur 

balok.  Pada balok dengan mutu beton 38 Mpa menunjukkan kemampuan untuk 

menahan beban paling besar yaitu dengan deformasi sebesar 11,6 mm. sebaliknya pada 

balok dengan mutu beton 15 MPa menunjukkan kemampuan untuk menahan beban 

paling kecil yaitu dengan deformasi sebesar 27,4  mm. 
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Gambar 2 Deformasi dan tegangan pada Balok Tinggi dengan Variasi Mutu Beton 

 

Tabel 1  Stress dan deformasi ultimit pada model balok tinggi dengan variasi mutu 

beton 

No Kode Benda Uji Lendutan (mm) Stress (MPa) 

1 BTEP01 27,40 51,28 

2 BTEP02 24,80 52,58 

3 BTEP03 22,20 52,85 

4 BTEP04 19,60 53,58 

5 BTEP05 17,60 54,38 

6 BTEP06 15,50 57,20 

7 BTEP07 13,80 59,80 

8 BTEP08 11,60 60,09 

      Sumber:  Hasil Perhitungan 

Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa pada balok dengan mutu beton yang lebih 

tinggi maka deformasi yang terjadi lebih kecil, rata-rata perbedaan lendutan yang terjadi 

antara masing-masing model yaitu 9% sampai dengan 16 %. 

BTEP01 BTEP02 BTEP03 BTEP04 BTEP05 BTEP06 BTEP07 BTEP08

Deformasi (mm) 27.40 24.80 22.20 19.60 17.60 15.50 13.80 11.60

Stress (Mpa) 51.28 52.58 52.85 53.58 54.38 57.20 59.80 60.09
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Gambar 3 Perbandingan Deformasi pada Balok Tinggi dengan Variasi mutu beton 

 

Dari gambar 4 dapat diketahui bahwa pada balok dengan mutu beton yang lebih 

tinggi maka balok dapat menerima tegangan yang lebih besar, rata-rata perbedaan 

tegangan yang terjadi antara masing-masing model yaitu 1% sampai dengan 5 %. 

 

Gambar 4 Perbandingan Tegangan Beton pada Balok Tinggi dengan Variasi mutu 

beton 

 

 

Pada table 3 dijelaskan tegangan yang terjadi pada masing-masing model balok 

tinggi.  

Tabel 3 Tegangan beton pada masing-masing model balok tinggi dengan variasi mutu 

beton 
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No Tegangan Beton Keterangan 

1 

BTEP01 

 
 

 

Tegangan beton maksimum yaitu 

sebesar 51,28 MPa terjadi pada 

bagian tumpuan dan 

menimbulkan deformasi pada 

bagian tumpuan saat beban 

maksimum yang dapat ditahan 

oleh balok. Tegangan banyak 

terjadi didaerah tekan sampai 

dengan tumpuan. Lendutan yang 

terjadi akibat beban yaitu sebesar 

27,40 mm. 

2 

BTEP02 

 
 

Tegangan beton maksimum yaitu 

sebesar 52,58 MPa terjadi pada 

bagian tumpuan dan 

menimbulkan deformasi pada 

bagian tumpuan dan bagian 

pembebanan saat beban 

maksimum yang dapat ditahan 

oleh balok. Tegangan banyak 

terjadi didaerah tekan sampai 

dengan tumpuan. Lendutan yang 

terjadi akibat beban yaitu sebesar 

24,80 mm. 
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3 

BTEP03 

 

 
 

 

Tegangan beton maksimum yaitu 

sebesar 52,85 MPa terjadi pada 

bagian tumpuan dan 

menimbulkan deformasi pada 

bagian tumpuan saat beban 

maksimum yang dapat ditahan 

oleh balok. Tegangan banyak 

terjadi didaerah tekan sampai 

dengan tumpuan. Lendutan yang 

terjadi akibat beban yaitu sebesar 

22,20 mm. 

4 BTEP04 

Tegangan beton maksimum yaitu 

sebesar 53,58 MPa terjadi pada 

bagian tumpuan dan 

menimbulkan deformasi pada 

bagian tumpuan saat beban 

maksimum yang dapat ditahan 

oleh balok. Tegangan banyak 

terjadi didaerah tekan sampai 

dengan tumpuan. Lendutan yang 

terjadi akibat beban yaitu sebesar 
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19,60 mm. 

5 

BTEP05 

 

 

Tegangan beton maksimum yaitu 

sebesar 54,38 MPa terjadi pada 

bagian tumpuan dan 

menimbulkan deformasi pada 

bagian tumpuan saat beban 

maksimum yang dapat ditahan 

oleh balok. Tegangan banyak 

terjadi didaerah tekan sampai 

dengan tumpuan. Lendutan yang 

terjadi akibat beban yaitu sebesar 

17,60  mm. 

6 BTEP06 

Tegangan beton maksimum yaitu 

sebesar 57,20 MPa terjadi pada 

bagian tumpuan dan 

menimbulkan deformasi pada 
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bagian tumpuan saat beban 

maksimum yang dapat ditahan 

oleh balok. Tegangan banyak 

terjadi didaerah tekan sampai 

dengan tumpuan. Lendutan yang 

terjadi akibat beban yaitu sebesar 

15,55 mm. 

7 

BTEP07 

 

 

Tegangan beton maksimum yaitu 

sebesar 54,44 MPa terjadi pada 

bagian tumpuan dan 

menimbulkan deformasi pada 

bagian tumpuan saat beban 

maksimum yang dapat ditahan 

oleh balok. Tegangan banyak 

terjadi didaerah tekan sampai 

dengan tumpuan. Lendutan yang 

terjadi akibat beban yaitu sebesar 

13,80 mm. 

8 
BTEP08 

 

Tegangan beton maksimum yaitu 

sebesar 60,09 MPa terjadi pada 

bagian tumpuan dan 

menimbulkan deformasi pada 
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bagian tumpuan saat beban 

maksimum yang dapat ditahan 

oleh balok. Tegangan banyak 

terjadi didaerah tekan sampai 

dengan tumpuan. Lendutan yang 

terjadi akibat beban yaitu sebesar 

11,60 mm. 

Sumber:  Hasil Perhitungan 

 

Retak yang terjadi pada model balok tinggi dengan variasi panjang perkuatan geser 

banyak terdapat pada bagian tekan dan menyebar ke daerah tarik dan tumpuan.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

a) Semakin tinggi mutu beton maka akan semakin tinggi pula tegangan yang terjadi 

pada balok, ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan sekali tulangan geser untuk 

mencegah terjadinya lebih awal keruntuhan geser beton yang bersifat getas. 

b) Semakin kecil panjang perkuatan geser maka akan semakin banyak retak yang 

terjadi dibagian tumpuan dan bagian serat tekan, hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh mutu beton sangat menentukan. 
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ABSTRAK 

Salah satu material yang sering digunakan untuk membangun prasarana jalan adalah 

Aspal. Aspal merupakan bahan pengikat yang mempunyai ketahanan yang tinggi 

terhadap air dan bahan-bahan kimia. Banyak macam aspal yang digunakan pada 

konstruksi jalan raya. Aspal yang paling banyak digunakan adalah aspal minyak yang 

berasal dari hasil destilasi minyak bumi. Aspal tidak akan menguap selama dalam 

proses destilasi dan merupakan residu dari proses tersebut. Aspal mempunyai sifat-sifat 

yang memberikan fleksibilitas pada perkerasan. Karena itu untuk membangun jalan 

dengan memakai perkerasan fleksibel, terlebih dulu harus diadakan penelitian mengenai 

sifat-sifat aspal yang harus dipakai sebagai bahan pengikat dalam campuran untuk 

perkerasan tersebut. Pembuatan campuran panas (hotmix) dapat merubah sifat-sifat 

aspal. Tujuan dari studi ini adalah meneliti perubahan sifat aspal yaitu penetrasi aspal 

akibat proses pemanasan. Metode yang digunakan untuk membandingkan perubahan 

Penetrasi tersebut adalah Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT). Jenis aspal yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah aspal minyak dengan Pen 60/70. Sebelum 

dilakukan proses pencampuran panas (hotmix), dilakukan pengetesan penetrasi aspal 

dimana sampel diambil langsung dari drum yang banyaknya disesuaikan dengan 

keperluan. Metode pengetesan yang dilakukan mengacu pada Pengujian Penetrasi 

Standar PA-0301-76. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dari ketel pemanasan 

aspal saat AMP sedang berproduksi yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan. 

Kata Kunci: Aspal, RTFOT, Campuran Panas, AMP 

 

 

ABSTRACT 

One of the most frequently used materials for building road infrastructure is asphalt. 

Asphalt is a binder that has high resistance to water and chemicals. Many kinds of 

asphalt are used in highway construction. The most widely used asphalt is oil asphalt 

derived from petroleum distillation. Asphalt will not evaporate during the distillation 

process and is the residue of the process. Asphalt has properties that give flexibility to 

pavement. Therefore, in order to construct roads using flexible pavement, there must 

first be research on the properties of asphalt which should be used as a binder in the 

mixture for such pavement. The manufacture of hot mix (hotmix) can change the 

properties of asphalt. The purpose of this study is to examine the change in asphalt 

properties of asphalt penetration due to heating process. The method used to compare 

Penetration changes is Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT). The type of asphalt used 

in this study is oil asphalt with Pen 60/70. Before the hot mixing process is done, an 

asphalt penetration testing is carried out where the sample is taken directly from the 

drum that the number is adjusted to the needs. The testing method is based on PA-0301-

mailto:gunawan@yahoo.co.id
mailto:hudan_rahmani@yahoo.com


 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

304 

76 Standard Penetration Test. Furthermore, sampling of the asphalt heating kettle is 

taken while the AMP is being produced which is adjusted according to the need. 

Keyword: Asphalt, RTFOT, Heat Mix, AMP 

 

 

PENDAHULUAN 

Dengan semakin cepatnya laju perkembangan teknologi, umat manusia seakan 

dipacu untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di semua bidang kehidupan. Dalam hal 

ini tentunya akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Keadaan ini terjadi 

di seluruh dunia, demikian pula dengan negeri kita Indonesia yang sedang dalam masa 

pembangunan, dimana-mana terlihat proyek-proyek pembangunan baik berupa 

perumahan, gedung bertingkat maupun jalan dan jembatan yang merupakan sarana 

transportasi, sehingga terasa kebutuhan akan bahan bangunan yang bermutu baik 

semakin mendesak. 

Dewasa ini pembangunan jalan berkembang cukup pesat, sehingga kebutuhan 

akan material jalan semakin meningkat besar. Salah satu material yang sering digunakan 

untuk membangun prasarana jalan adalah Aspal. Aspal merupakan bahan pengikat yang 

mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap air dan bahan-bahan kimia. 

Banyak macam aspal yang digunakan pada konstruksi jalan raya. Aspal yang 

paling banyak digunakan adalah aspal minyak yang berasal dari hasil destilasi minyak 

bumi. Aspal tidak akan menguap selama dalam proses destilasi dan merupakan residu 

dari proses tersebut. 

Aspal mempunyai sifat-sifat yang memberikan fleksibilitas pada perkerasan. 

Karena itu untuk membangun jalan dengan memakai perkerasan fleksibel, terlebih dulu 

harus diadakan penelitian mengenai sifat-sifat aspal yang harus dipakai sebagai bahan 

pengikat dalam campuran untuk perkerasan tersebut. 

Pembuatan campuran panas (hotmix) dapat merubah sifat-sifat aspal. Tujuan dari 

studi ini adalah meneliti perubahan sifat aspal yaitu penetrasi aspal akibat proses 

pemanasan. Metode yang digunakan untuk membandingkan perubahan Penetrasi 

tersebut adalah Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT). 

Jenis aspal yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspal minyak dengan Pen 

60/70. Sebelum dilakukan proses pencampuran panas (hotmix), dilakukan pengetesan 

penetrasi aspal dimana sampel diambil langsung dari drum yang banyaknya disesuaikan 
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dengan keperluan. Metode pengetesan yang dilakukan mengacu pada Pengujian 

Penetrasi Standar PA-0301-76. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dari ketel 

pemanasan aspal saat AMP sedang berproduksi yang banyaknya disesuaikan dengan 

keperluan.  

Pada sampel ini terlebih dulu dimasukkan ke dalam Rolling Thin Film Oven Test 

selama 5 jam pada suhu 163 °C yang maksudnya untuk mempersiapkan suatu benda uji 

agar konsistensi aspal yang terjadi setelah proses konsistensi aspal yang terjadi setelah, 

proses ini mendekati apa yang terjadi pada operasi pencampuran panas yang ada di 

fasilitas alat pencampuran aspal panas (AMP) kemudian sampel tersebut dilakukan 

prosedur pengujian penetrasi standar seperti pada sebelumnya. Dari hasil kedua sampel 

dapat diketahui perbandingan perubahan penetrasi aspal. 

Semua percobaan dilakukan di Laboratorium Balai Pengujian dan Peralatan PU 

Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Trisakti 

Banjarmasin. Data-data hasil pengujian ditulis dalam formulir standar Departemen 

Pekerjaan Umum. 

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah terjadi perubahan sifat aspal sesudah dan sebelum mengalami pemanasan di 

ketel AMP? 

2. Berapa nilai penetrasi rata-rata pada kondisi awal? 

3. Berapa penetrasi setelah mengalami proses RTFOT? 

 

Maksud, Tujuan Penelitian dan Target Luaran 

Maksud Penelitian 

 Mengetahui dan mempelajari lebih dalam sifat bahan bangunan yang berkaitan 

dengan ilmu teknik khususnya dalam bidang transportasi. 

Tujuan Penelitian 

1. Membandingkan nilai penetrasi dari aspal yang masih dalam kemasan drum dengan 

aspal yang sudah dipanaskan pada ketel AMP. 

2. Menyelidiki sampai berapa besar perubahan nilai penetrasi aspal setelah mengalami 

pemanasan pada ketel AMP. 

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

306 

Target Luaran 

1. Penelitian ini akan memperdalam penelitian mengenai bahan utama pembentuk 

lapisan konstruksi bagian vital jalan yaitu surface. 

2. Masuk ke Jurnal Teknik Sipil dalam terbitan 2018 Jurnal AT. Tamami. 

 

PEMBAHASAN DATA DAN ANALISIS 

Aspal Sebagai Bahan Pengikat Pada Campuran Panas 

American Society for Testing and Materials (ASTM) berpendapat bahwa aspal 

adalah bahan pengikat yang berwarna coklat kehitam-hitaman dimana unsur utamanya 

ialah bitumen. Bitumen ialah bahan hidrokarbon yang larut dalam, karbon disulfide 

(CS2) dan berwarna coklat kehitam-hitaman. 

Aspal dapat merupakan hasil alam (misalnya aspal buton) atau sisa dari proses 

penyulingan minyak bumi (misalnya aspal minyak). Dalam studi ini hanya akan dibahas 

aspal yang berasal dari proses penyulingan minyak bumi. Jenis aspal yang dipakai 

dalam studi ini memenuhi persyaratan spesifikasi dengan penetrasi 60/70. 

Proses Perubahan Sifat Aspal 

Aspal dapat dikategorikan sebagai suatu bahan thermoplastic. Hal ini dapat 

terlihat dari konsistensinya yang berbeda-beda bergantung pada, suhunya, konsistensi 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan viskositas (kekentalan) atau 

tingkat fluiditas (keadaan cair) aspal pada suhu tertentu. 

Konsistensi aspal dapat berubah yang diakibatkan oleh proses penuaan aspal. 

Proses penuaan aspal terjadi pada saat pembuatan campuran panas dan pada saat di 

lapangan. Studi ini akan mempelajari perubahan sifat aspal, yaitu penetrasi yang terjadi 

akibat proses pemanasan. 

Ada dua prosedur yang umum dipakai untuk memprakirakan perubahan 

penetrasi aspal setelah mengalami proses pemanasan yaitu dengan pengujian penetrasi 

standar (PA-0301-05) dan Rolling Thin Film Oven Test (PA-0304-76). 

Perubahan konsistensi aspal pada proses pemanasan harus dibatasi. Bila 

perubahan ini terlalu besar maka aspal akan bersifat sangat keras dan akan 

menimbulkan retak-retak pada perkerasan yang dihasilkan. Karena itu pada saat proses 

pemanasan aspal, suhu dan waktu pemanasan harus diawasi supaya aspal dalam 

campuran tidak mengalami proses penuaan yang berlebihan. 
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Uji Penetrasi Standar (PA-0301-76) 

Uji penetrasi dilaksanakan untuk menentukan konsistensi aspal secara empiris. 

Berdasarkan pengujian ini aspal diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. 

  

Gambar Pengujian Penetrasi Standar 

Semua pengujian penetrasi pada studi ini dilakukan pada kondisi standar 

Prosedur pengujian penetrasi standar adalah sebagai berikut: 

1. Benda uji dipanaskan dan diaduk untuk menghindari pemanasan berlebihan pada 

daerah tertentu, sampai menjadi cukup cair untuk dituangkan. Suhu pemanasan tidak 

boleh lebih tinggi dari 90 ºC. 

2. Benda uji dituangkan ke dalam cawan sampai pada suatu kedalaman tertentu. 

Diusahakan agar setelah aspal dingin perkiraan kedalaman benda uji sekurang-

kurangnya 10 mm lebih besar dari masuknya jarum penetrasi ke dalam benda uji. 

3. Benda uji didiamkan pada suhu antara 15 - 30 ºC selama 1 - 1.5 jam. Kemudian 

benda uji diletakkan pada rendaman air (water bath) yang dipertahankan suhunya 

pada 25 °C selama 1 jam. 

4. Jarum penetrasi dibersihkan dengan bahan pelarut, dikeringkan dan dipasang pada 

penetrometer. 

5. Sebuah bak kecil berisi air dengan temperatur 25 °C diletakkan di bawah jarum 

penetrometer dan benda uji diletakkan di dalam bak air tersebut. 

6. Jarum penetrometer diturunkan sampai menyentuh permukaan benda uji. Setelah 

jarum pembaca diatur sampai menunjukkan angka 0, pemegang jarum penetrometer 

dilepaskan selama 5 detik dan hasilnya dibaca. Hal ini dilakukan sekurang-

kurangnya 3 kali diatas permukaan benda uji yang sama dengan jarak antara 

minimum 10 mm dari dinding cawan atau titik sebelumnya. 
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Bila kondisi pengujian, suhu, beban dan waktu tidak disebutkan secara khusus, 

dengan beban 100 gram dan waktu pengujian adalah 5 detik. Kondisi-kondisi lain yang 

tidak standar yang dapat digunakan untuk pengujian penetrasi adalah seperti pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1. Kondisi Pada Uji Penetrasi Yang Tidak Standar 

Suhu °C (°F) Beban (gram) Waktu (detik) 

 0 (32) 

 4 (39.2) 

 46.1 (115) 

200 

200 

50 

60 

60 

5 

 

Setelah pengujian, perlu dilakukan koreksi bahwa perbedaan antara titik 

penetrasi tertinggi dan titik penetrasi terendah tidak boleh melebihi ketentuan seperti 

yang ada pada Tabel di bawah ini. Apabila perbedaan tersebut melebihi yang 

disyaratkan, maka pengujian harus diulang dengan menggunakan benda uji yang baru. 

Tabel Syarat Perbedaan Nilai Penetrasi 

Penetrasi 
Perbedaan max titik tertinggi dan 

titik terendah ( 0,1 mm ) 

0-49 2 

50 - 149 4 

150 - 249 6 

250 8 

 

Rolling Thin Film Oven Test (PA-0304-76) 

Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) ini sebenarnya bukan merupakan suatu 

test, tetapi untuk prosedur yang dimaksudkan untuk mempersiapkan suatu benda uji 

agar konsistensi aspal yang terjadi setelah proses ini mendekati apa yang terjadi pada 

operasi pencampuran aspal panas yang ada di fasilitas alat pencampuran panas (AMP = 

Asphalt Mixing Plant) panas yang ada di fasilitas alat pencampuran panas (AMP - 

Asphalt Mixing Plant). 

Pada prosedur RTFOT digunakan sebuah oven seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar dibawah ini. Pada gambar tersebar terlihat juga sebuah cawan yang didesain 

khusus untuk penempatan aspal.  
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Gambar Alat Rolling Thin Film Oven Test 

Prosedur pengujian adalah sebagai berikut: 

Benda uji (aspal) dimasukkan kedalam cawan khusus, kemudian diletakkan pada rak 

yang sudah tersedia dalam oven yang dapat berputar vertikal dengan kecepatan 5-6 

putaran per menit. Proses ini berlangsung selama 5 jam pada suhu 163 °C.  

MATERIAL YANG DIGUNAKAN 

Aspal  

Aspal atau bitumen itu adalah suatu bahan yang penting sekali untuk pembuatan 

pengerasan jalan. Fungsi aspal ialah sebagai bahan pengikat batu-batu satu sama 

lainnya, sebagai bantalan dan sebagai pelindung agar air: tidak masuk ke dalam, celah-

celah batu. 

Aspal itu ada yang terjadi karena proses alamiah dan ada juga yang dibuat 

melalui proses penyulingan minyak bumi yang dilakukan secara mekanis. 

Menurut terjadinya aspal itu dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu: 

 

Aspal Alam  

Aspal alam terjadi karena proses terdapat dalam 2 macam keadaan agregasi 

yaitu: 

1. Dalam keadaan cair dengan kekentalan yang tinggi. 

2. Dalam keadaan padat dan plastis, selanjutnya aspal alam itu dapat; kita temui: 

a. Dalam keadaan murni/hampir murni. 

b. Dalam keadaan tidak murni tetapi bercampur dengan bahan-bahan mineral lain. 

Contoh aspal alam macam ini ialah aspal alam yang terdapat di Indonesia di 

Pulau Buton yang disebut Butas. 
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Aspal Buatan   

Aspal buatan diperoleh dengan menyuling berkali-kali minyak bumi yang 

mengandung bitumen sehingga akhirnya menghasilkan zat padat (residu) yang disebut 

aspal buatan. Tidak semua jenis minyak bumi mengandung aspal/bitumen, karena itu 

maka tidak semua jenis minyak bumi dapat menghasilkan aspal buatan. 

 

Ter 

Ter diperoleh dengan menyuling batu-bara (charcoal). Di Indonesia ter tidak 

digunakan untuk pembuatan pengerasan jalan-jalan raya. 

 

Klasifikasi Aspal 

Aspal terdapat dalam 5 klasifikasi yaitu: 

1. Road Oil atau Slow Curing (SC) 

Slow Curing adalah aspal cair. SC dapat berwujud berupa minyak residu yang 

mengandung zat aspal dan dapat pula dibuat dari campuran aspal kental dengan 

minyak residu. SC mempunyai daya pengikat yang berbeda-beda mulai dari yang 

rendah sampai yang tinggi. SC harus dipanaskan lebih dulu. 

2. Medium Curing (MC) 

Medium Curing adalah aspal cair. MC itu dibuat dari aspal kental yang dilarutkan 

dalam minyak kerosin. Karena adanya minyak kerosin maka MC dapat digunakan 

dengan mudah pada, suhu rendah. Kalau MC dipanasi maka minyak kerosinnya 

akan menguap di udara terbuka sedangkan aspal padatnya akan tertinggal di dalam 

pengerasan jalan.  

3. Rapid Curing (RC) 

Rapid Curing adalah aspal cair juga. RC dibuat dari aspal kental yang dilarutkan 

dalam naphta/gasolin atau bensin. Aspal kental yang digunakan untuk membuat 

aspal cair jenis RC itu tidak mempunyai derajat penetrasi yang lebih rendah dari 

pada aspal kental yang digunakan untuk membuat aspal cair jenis MC. Makin 

banyak aspal cair mengandung aspal makin besar derajat penetrasinya. 

4. Asphalt Cement (AC) 

Asphalt Cement ialah aspal kental yang digunakan sebagai bahan pengikat yang kuat 

pada pembuatan aspal panas. 
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5. Emulsified Asphalt (EA) 

Emulsified Asphalt ialah aspal emulsi 

 

Penggunaan Aspal 

Pada penggunaan aspal untuk pembuatan pengerasan jalan perlu sekali 

diusahakan agar supaya tidak melanggar syarat syarat yang ditentukan. Untuk keperluan 

pembuatan pengerasan jalan, aspal itu dibagi dalam beberapa jenis menurut angka-

angka kekentalannya, yaitu: 

1. Aspal dengan kekentalan 50 - 60 

2. Aspal dengan kekentalan 60 - 70 

3. Aspal dengan kekentalan 80 - 100 

Dengan digunakannya aspal pada konstruksi jalan, ada beberapa keuntungan 

yang dapat dipetik jika dilihat dari fungsi seperti yang tertera di bawah ini: 

1. Sebagai lapisan penutup permukaan jalan. 

2. Sebagai lapisan kedap air. 

3. Sebagai bahan pengikat agregat campuran dan juga sebagai bahan perekat antara 

lapisan-lapisan konstruksi jalan. 

4. Untuk meningkatkan stabilitas konstruksi jalan. 

 

Ada juga yang harus memiliki sifat-sifat seperti yang tercantum di bawah ini: 

1. Aspal harus mampu melapisi seluruh permukaan batuan agregat campuran. 

2. Aspal harus memiliki daktilitas. 

3. Aspal harus memiliki daya rekat yang baik. 

4. Aspal tidak terlalu mudah terpengaruh oleh perubahan suhu. 

5. Aspal bersama-sama dengan campuran agregat dapat menghasilkan lapisan beton 

aspal yang elastis terhadap beban lalu lintas. 

 

Aspal yang dipakai pada studi ini adalah aspal Penetrasi 60/70. Adapun 

pengukuran konsistensi aspal dilakukan terhadap aspal pada kondisi awal dan aspal 

yang sudah mengalami proses Rolling Thin Film Oven Test (RPFOT). Konsistensi aspal 

yang diuji adalah penetrasi. 
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Macam-macam Pengujian Aspal  

Pengujian yang sering dilakukan untuk pekerjaan aspal adalah sebagai berikut: 

1. Penetrasi 

Fungsi dari pengujian penetrasi aspal adalah untuk mendapatkan nilai 

penetrasi dari aspal tersebut, yaitu kedalaman sepersepuluh 

millimeter dari sebuah jarum penetrasi standar yang menusuk sec ara 

tegak lurus kedalam sebuah contoh pada keadaan temperatur, 

pembebanan dan waktu yang ditentukan. Dengan demikian klasifikasi 

setiap jenis aspal dapat diketahui melalui  nilai penetrasinya.  

Pengujian penetrasi aspal yang digunakan (Pen 60/70) dilakukan pada 

temperatur 25 °C dan dalam waktu 5 detik akan menghasilkan nilai penetrasi 

minimum 60 dan maksimum 79 (dalam satuan 0,1 mm) PA-0501-76. 

2. Titik Lembek 

Fungsi dari pemeriksaan t itik lembek adalah untuk mengetahui 

temperatur aspal keras pada saat mulai lem bek. Dengan mengetahui 

temperatur t itik lembek, maka dapat ditentukan batas suhu pemadatan 

lapis beton aspal di lapangan. Temperatur t itik lembek yang 

diizinkan untuk aspal keras dengan Pen 60/70 adalah minimum 48 °C 

dan maksimum 58 °C (PA-0301-76).  

3. Titik Nyala 

Fungsi dari pengujian titik nyala adalah untuk mengetahui temperatur 

aspal keras pada saat mulai terbakar (menyala), sehingga dapat 

dihindari kemungkinan adanya kerusakan unsur -unsur yang terdapat 

didalam aspal.  Apabila aspal sampai terbakar,  akan me ngakibatkan 

kebakaran pada pelaksanaan pengaspalan jalan di lapangan. Untuk 

pengujian titik nyala ini, nilai minimum yang diizinkan adalah 200 

°C (PA-0303-76).  

4. Kehilangan Berat 

Fungsi dari  pengujian kehilangan berat dari  aspal keras adalah untuk 

menentukan fraksi  ringan yang hilang pada saat aspal keras 

dipanaskan dengan temperatur 163 °C dan dalam waktu 5 jam 

sehingga dapat ditentukan batas waktu pemanasan pada pekerjaan 
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pengaspalan jalan di lapangan dan nilai  maksimum yang diizinkan 

adalah 0,4 % berat (PA-0304-76).  

5.  Kelarutan Aspal dalam C 2HCL3  

Fungsi dari  pemeriksaan kelarutan aspal dalam C 2HCL3  adalah untuk 

mengetahui kemurnian aspal keras tersebut. Nilai minimum yang 

diizinkan adalah 99% berat (FA-0301-76).  

6.  Daktilitas  

Fungsi dari pemeriksaan daktilitas adalah untuk mengetahui 

elastisi tas aspal keras. Dimana sampel aspal keras tersebut diberi 

beban dengan kecepatan 5 cm/menit pada keadaan temperatur 25 °C 

dan nilai elastis minimum yang diizinkan adalah 100 cm (PA -0301-

76).  

7.  Barat Jenis  

Fungsi dari pemeriksaan berat jenis adalah untuk mengetahui berat jenis aspal keras 

yang akan digunakan dalam perhitungan akhir hasil Marshall Stability Test dan 

juga dapat dimanfaatkan dalam perhitungan penambahan aspal pada AMP. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan membandingkan antara berat bitumen dan berat 

air suling dengan volume yang sama pada keadaan temperatur 25 ºC (PA-0301-76). 

 

DATA DAN ANALISIS 

Hasil Uji Penetrasi 

Pengujian penetrasi aspal dilakukan pada kondisi standar, yaitu pada temperatur 

25 °C, beban 100 gram dan waktu 5 detik. Untuk setiap kondisi aspal, yaitu kondisi 

awal dan kondisi setelah mengalami Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) dilakukan 

pengujian penetrasi dengan memakai sepuluh benda uji untuk masing-masing kondisi. 

Hasil pengujian penetrasi dapat dilihat pada dibawah ini. 
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Tabel Hasil Uji Penetrasi Untuk Kondisi Awal 

Pengamatan I II III IV V 

1 60 61 63 63 62 

2 64 60 63 61 62 

3 63 62 61 64 64 

4 60 64 63 64 63 

5 64 63 62 62 61 

Rata-rata 62.2 62.0 62.4 62.8 62.4 

  

Pengamatan VI VII VIII IX X 

 1  64 62 62 65 61 

2 65 64 63 63 63 

3 62 65 63 61 65 

4 62 62 64 61 65 

5 62 61 65 53 62 

Rata-rata 63.0 62.8 63.4 62.6 63.2 

 

Tabel Hasil Uji Penetrasi Untuk Kondisi Setelah Mengalami Rolling Thin Film Oven 

Test 

Pengamatan I II III IV V 

 1  53 54 53 57 55 

2 55 52 55 55 53 

3 55 55 55 54 54 

4 52 52 54 52 54 

5 51 55 52 54 54 

Rata-rata 53.2 53.6 53.8 54.4 54.0 

 

Pengamatan VI VII VIII IX X 

 l  52 54 53 56 54 

2 54 53 55 55 53 

3 55 55 55 52 51 

4 53 53 52 52 51 

5 51 53 54 51 53 

Rata-rata 53.0 53.6 53.8 53.2 52.4 
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Dari kedua hasil pengujian diatas dapat disimpulkan: 

 Penetrasi rata-rata pada kondisi awal = 62,68 

 Penetrasi rata-rata setelah RTFOT = 53,5 

Analisis Penetrasi 

Yang akan disajikan pada analisa akhir ini adalah bersifat perbandingan antara 

nilai penetrasi aspal pada kondisi awal dan nilai penetrasi aspal yang sudah mengalami 

proses Rolling Thin Film Oven Test. 

 

Dalam uji hipotesis untuk penetrasi aspal, jika diasumsikan: 

∝1 : Kondisi awal 

∝2 : Kondisi setelah mengalami RTFOT 

 

Persamaan linier: 

Aij = ψ + ∝1 + ∃ij 

Dimana: 

Aij = Penetrasi aspal akibat kondisi aspal ke-i 

ψ  = rata-rata umum penetrasi aspal 

∝1 = pengaruh kondisi aspal ke-i 

∃ij = faktor kesalahan 

 

Hasil hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Hip : ∝1 = ∝2 

Artinya tidak ada pengaruh kondisi aspal terhadap penetrasi aspal. 

 

Untuk mengetahui kondisi aspal mana yang menyebabkan terjadinya perubahan 

penetrasi, dilakukan lagi analisa. Berikut ini dilakukan perbandingan penetrasi aspal 

rata-rata untuk setiap kondisi aspal: 

Hip :  ψ1 > ψ2  

Dimana: 

ψ1 = Penetrasi rata-rata pada kondisi awal 

ψ2 = Penetrasi rata-rata setelah RTFOT 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara statistik: 

 Penetrasi rata-rata aspal pada kondisi awal lebih besar dari penetrasi rata-rata aspal 

setelah mengalami proses Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT). 

 Penetrasi rata-rata aspal setelah mengalami proses RTFOT menjadi lebih kecil 

artinya terjadi penuaan pada aspal. 

 

KESIMPULAN 

Pada studi ini telah dibandingkan sifat aspal sebelum dan sesudah mengalami 

pemanasan di AMP. Sifat aspal yang dibandingkan adalah nilai penetrasinya. Jenis 

aspal yang dipakai pada studi ini yaitu aspal dengan Pen 60/70 produksi Singapura. 

Dari data yang diperoleh di laboratorium dan analisis yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa terjadi perubahan sifat aspal dimana penetrasinya antara dalam, 

kondisi awal dengan yang telah mengalami proses Rolling Thin Film Oven Test 

(RTFOT). Penetrasi rata-rata pada kondisi awal sebesar 62,68 sedangkan penetrasi rata-

rata setelah mengalami proses RTFOT sebesar 53,50 hal ini menunjukkan Penetrasi 

Aspal 60/70 mengecil sebesar 14,65 % artinya terjadi penuaan pada aspal. 
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ABSTRAK 

Energy listrik adalah energy yang sangat banyak di gunakan saat ini. 

Perkembangan terkhnologi dan ilmu pengetahuan telah mendorong penggunaan energy 

listrik pada semua aspek kehidupan manusia. Turbin angin ialah sebuah  sistem yang 

mampu  mengkonversi energi angin  secara  langsung  menjadi energi listrik. Salah satu 

bagian atau komponen turbin angin yang berfungsi mengkonversi energi menjadi 

energy listrik adalah generator. Generator turbin angin memiliki karakter yang spesifik 

dibandingkan dengan generator lainnya, yakni menghasilkan energy listrik pada putaran 

yang rendah (dibawah 1000 rpm).Generator adalah salah satu bagian utama pada turbin 

angin. karena generator sebagai alat utama dalam turbin menghasilkan daya. Generator 

berfungsi sebgai perubah gaya gerak menjadi energo listrik. Penelitian ini bertujuan 

untuk membuatgenerator yang murah dan mampu enghasilkan daya dengan putaran 

rendah. Penelitian  ini  dilakukan  dengan pengumpulan data dan studi literatur yaitu 

penelitian dengan cara membaca literatur atau referensi yang berhubungan dengan 

turbin angin. Selain itu penulis juga melakukan perhitungan yang sesuai dengan data-

data yang ada sehingga hasil yang didapat lebih akurat. Berdasarkan hasil Analisis 

perancangan generator magnet permanen neodymium dengan prime mover motor DC 

didapat perbedaan generator dengan hubungan tiga fasa. Beban yang diberikan yaitu 

beban resistif berupa batrai 12 volt 10 ampere yang mulai kosong karena hanya 

memiliki 5 volt pada awal nya , dan ternyata setelah di sambungkan dengan generator 

dengan putaran di atas 100 rpm mampu mengisi batrai tersebut sampai 7,96 volt pada 

celah gap 0.50 mm. Menurut perhitungan secara teoritis apabila generator magnet 

permanen neodymium didesain bekerja pada frekuensi 50 Hz pada putaran 190 rpm 

didapatkan tegangan sebesar 30 Volt, sedangkan pada pengukuran didapatkan hasil 

tegangan sebesar 7.98 Volt. Pada putaran 190 rpm generator magnet permanen 

neodymium sudah bisa digunakan untuk mengisi accumulator dengan tegangan sebesar 

23,45 Volt dan arus sebesar 1 A. Pada percobaan generator magnet permanen 

neodymium tanpa beban, generator dapat menghasilkan tegangan 15.52 Volt.  

Kata Kunci : generator, kumparan, magnet, Angin dan Tegangan 

 

 

PENDAHULUAN 

Energy listrik adalah energy yang sangat banyak di gunakan saat ini. 

Perkembangan terkhnologi dan ilmu pengetahuan telah mendorong penggunaan energy 

listrik pada semua aspek kehidupan manusia, baik keperluan industry, perkantoran, 

rumah tangga, maupun tempat wisata umum. Selama ini energi listrik di dapatkan dari 
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pengkonversian energy fosil, sering pengkonversian energy fosil ini dapat mencemari 

lingkungan dan harganya semakin hari semakin meningkat. Sehingga perlu di carikan 

sumber energy alternative untuk membangkitkan listrik, sumber energy terbarukan 

seperti energy angin merupakan salah satu sumber energy alternative  sebagai  

pembangkit listrik di masa depan. 

Turbin angin ialah sebuah  sistem yang mampu  mengkonversi energi angin  

secara  langsung  menjadi energi listrik. Salah satu bagian atau komponen turbin angin 

yang berfungsi mengkonversi energi menjadi energy listrik adalah generator. Generator 

turbin angin memiliki karakter yang spesifik dibandingkan dengan generator lainnya, 

yakni menghasilkan energy listrik pada putaran yang rendah (dibawah 1000 rpm). 

Generator yang memiliki karakter semacam itu masih jarang dijumpai dipasaran 

kalaupun ada dibandrol dengan harga yang cukup mahal dan harus menunggu dalam 

jangka waktu tertentu untuk mendapatkannya.tingginya harga generator mengakibatkan 

tingginya harga turbin angin ke masyarakat,karena hampir 30-40% dari harga total 

turbin angin di generator..masalah ini tentunya harus segera di atasi agar harga turbin 

angin terjangkau oleh masyarakat. 

Turbin angin memiliki bagian inti dan salah satu nya adalah generator. 

Generator adalah alat yang merubah energy gerak menjadi energy listrik. Untuk 

mendapatkan energy listrik  yang  maksimal di butuhkan generator yang bagus dan 

mampu menghasilkan energti maksimal dengan puturan terendah.  

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari perencanaan mesin ini adalah : 

1. Untuk mengetahui komponen yang di butuhkan dalam pembuatan generator . 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh hasil maximal dalam putaran 

(rpm) paling rendah pada generator. 

3. Untuk mengetahui apakah generator mampu menghasilkan daya sesuai keinginan. 

 

STUDI LITERATUR 

Generator 

Menurut hukum faraday apabila sebuat kumparan atau belitan kawat dan 

kemudian ada magnet yang di gerakan keluar masuk pada kumparan tersebut maka akan 
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menghasilkan fluks magnet yang mengalir pada kumparan tersebut yang di akibatkan 

oleh GGL induksi, aliran fluks magnet yang mengalir padakumparan kita sebut sebagai 

aliran arus listrik (A). sedangkan GGL  induksi yang beruba-ubah pada ujung kumparan 

ketika kita menggerakan magnet disebut sebagai beda potensial atau tegangan (V). 

Besar kecil nya GGL tergantung pada 3 hal yaitu:  

1. banyaknya kawat kumparan 

2. kecepatan magnet dalam menginduksi kumparan 

3. kekuatan magnet yang di gunakan  

Generator adalah salah satu mesin listrik yang dapat mengubah energy mekanik menjadi 

energi listrik. Prinsip kerja generator berdasarkan pada teori induksi medan 

elektromagnetik. Bagian utama generator terdiri dari kumparan medan dan kumparan 

jangkar yang diletakkan di rotor dan stator. Rotor adalah bagian dati generator yang 

berputar. Rotor terdiri dari  besi  plat  tempat dimana magnet menempel. Stator ialah 

benda yang diam dimana rotort terdiri dari kumparan/lilitan kawat email yang di lapisi 

dengan fiber glass sedangkan Fiber glass ialah lapisan seperti plastic yang berfungsi 

sebagai lapisan perekat juga sebagai body dari stator agar kumparan sebagai benda yang 

di induksikan oleh rotor tidak bergeser dari titik yang di tentukan. 

 

Motor arus searah (DC) 

Motor arus searah (DC) adalah mesin listrik yang dapat merubah energi listrik 

yang dapat merubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik yang berupa 

putaran. 

 Motor arus searah bekerja berdasarkan hokum Lorentz atau prinsip interaksi 

antara dua fluks magnet. Dimana kumparan medan dan kumparan jangkar yang di 

letakan di stator dan rotor. Rotor adalah bagian yang berputar sedangkan stator adalah 

bagian yang diam. 

 

Magnet Neodymium dan kawat email 

Magnet neodymium dikenal juga sebagai magnet NdFeB, NIB atau magnet  Neo 

dan merupakan magnet yang paling sering digunakan dalam dunia industri.  

Magnet ini terbuat dari campuran magnet jarang bumi, magnet ini adalah jenis 

magnet permanen yang terbuat dari perpaduan neodymium, besi, dan boron untuk 
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membentuk struktur kristal tetragonal NdFe14B. Magnet neodymium adalah magnet 

tipe terkuat yang tersedia secara 

Kawat email adalah kawat tembaga murni yang bagian luarnya dilapisi dengan 

lumen sebagai isolator dan penahan korosi. Penggunaan kawat email dalam pembuatan 

motor atau generator mempunyai beberapa keunggulan, antara lain adalah konduktivitas 

listrik tinggi, tahan korosi, ekspansi panas tinggi, konduktivitas panas tinggi, bisa 

disolder, mudah dipasang. Kawat email mempunyai kemampuan hantar arus (khA) 

sesuai dengan diameter kawat tersebut 

 

             

        Gambar. Magnet Neodymium    Gambar. Kawat Email 

Mesin Fluks Aksial 

Menurut (Purnawan Budi Setia, 2012, hal 25-26) mesin fluks aksial merupakan 

salah satu tipe alternatif selain mesin silinder fluks radial. Mesin jenis ini memiliki 

konstruksi yang kompak, berbentuk piringan dan kerapatan daya yang besar. Pada 

mesin listrik berjenis fluks aksial digunakan magnet permanen. Penggunaan magnet 

permanen pada mesin listrik ini dapat menghasilkan medan magnet pada celah udara 

tanpa perlu eksitasi dan tanpa disipasi daya listrik. Magnet permanen yang digunakan 

secara umum antara lain :  

1. Alnico (Al, Ni, Co, Fe)  

2. Keramik/Besi (ferrites), seperti barium ferrite (BaOx6Fe2O3) dan stronitium 

ferrite (SrOx6Fe2O3)  

3. Material rare earth seperti samarium cobalt (SmCo) dan neodymium-iron-boron 

(NdFeB)  
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Kelebihan penggunaan magnet permanen pada konstruksi mesin listrik ini 

adalah :  

1. Tidak ada energi yang diserap sistem medan eksitasi sehingga tidak ada kerugian 

eksitasi yang artinya dapat meningkatkan efisiensi.  

2. Menghasilkan torsi yang lebih besar daripada menggunakan eksitasi 

elektromagnet.  

3. Menghasilkan performa dinamis yang lebih besar (kerapatan fluks magnet lebih 

besar pada celah udara) dibandingkan dengan menggunakan eksitasi.  

4. Menyederhanakan konstruksi dan perawatan.  

5. Mengurangi biaya pemeliharaan pada beberapa tipe mesin.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental (experimental 

research)  yaitu  melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan di teliti 

untuk  mencari  data sebab  akibat  dalam  suatu  proses melalui  eksperimen  sehingga  

dapat mengetahui  pengaruh  gap  terhadap  energi listrik yang di hasilkan dengan 

membanding di berbagai kecepatan putaran (rpm). 

 

Gambar Diagram Alur Penelitian 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perancangan generator magnet permanen neodymium dengan 

prime mover motor DC dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dalam pengujian generator berbeban dengan hubungan tiga fasa. Beban yang 

diberikan yaitu beban resistif berupa batrai 12 volt 10 ampere yang mulai 

kosong karena hanya memiliki 5 volt pada awal nya , dan ternyata setelah di 

sambungkan dengan generator dengan putaran di atas 100 rpm mampu mengisi 

batrai tersebut sampai 7,96 volt pada celah gap 0.50 mm 

2. Menurut perhitungan secara teoritis apabila generator magnet permanen 

neodymium didesain bekerja pada frekuensi 50 Hz pada putaran 190 rpm 

didapatkan tegangan sebesar 30 Volt, sedangkan pada pengukuran didapatkan 

hasil tegangan sebesar 7.98 Volt.  

3. Pada putaran 190 rpm generator magnet permanen neodymium sudah bisa 

digunakan untuk mengisi accumulator dengan tegangan sebesar 23,45 Volt dan 

arus sebesar 1 A. Pada percobaan generator magnet permanen neodymium tanpa 

beban, generator dapat menghasilkan tegangan 15.52 Volt.  
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  ABSTRAK 

Simpang Bersinyal Jalan Cemara Raya – Jalan Sultan Adam Banjarmasin merupakan 

simpang yang strategis karena menghubungkan arus lalu lintas dari dan menuju pusat 

perekonomian, perkantoran, dan pusat pendidikan. Simpang tersebut rawan terjadinya 

kemacetan dan kecelakaan karena mempunyai beberapa konflik arus lalu lintas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi kinerja simpang. Penelitian 

dilakukan dengan pengambilan data berupa volume arus lalu lintas selanjutnya 

dilakukan analisis untuk menentukan derajat kejenuhan (DS) dan tingkat pelayanan 

(LoS) simpang. Berdasarkan analisa pada perhitungan kondisi Eksisting (keadaan 

sebenarnya dilapangan), pelayanan yang diberikan persimpangan masih kurang mampu 

melayani kapasitas arus lalu lintas yang melewati. Dari hasil perhitungan didapatkan 

nilai derajat kejenuhan (DS) terbesar 1,91 sehingga indeks tingkat pelayanan (ITP) 

simpangan tersebut termasuk level F (>1,0) yaitu pada tingkat ini arus lalu lintas berada 

dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relatif rendah, arus lalu lintas sering terhenti 

sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang.  

Kata kunci :Persimpang, ITP, Lalu Lintas, DS, LoS 

 

 

ABSTRACT 

Signal Intersection Jalan Cemara Raya - Jalan Sultan Adam Banjarmasin is a strategic 

intersection because it connects the flow of traffic to and from the center of the 

economy, offices and education centers. Simpang is prone to congestion and accidents 

because it has some traffic flow conflict. This study aims to obtain intersection 

performance conditions. The research is done by taking the data in the form of traffic 

flow volume then analyzed to determine the degree of saturation (DS) and service level 

(LoS) intersection. Based on the analysis on the calculation of Existing conditions (the 

actual situation in the field), the service provided by the intersection is still less able to 

serve the capacity of the traffic flow through. From the calculation results obtained 

value of degree of saturation (DS) largest 1.91 so that the index level service (ITP) 

deviation is including the level of F (> 1.0) ie at this level of traffic flow in a forced 

state, relatively low speed, traffic often stops causing long queues of vehicles. 

Keywords: Intersection, ITP, Traffic, DS, LoS 

 

 

PENDAHULUAN 

Sistem transportasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan 

dengan komponen lainnya seperti aktivitas sosial, ekonomi, budaya, kependudukan, dan 
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pola tata guna lahan yang membentuk kota sebagai sistem. Salah satu bagian yang 

penting dalam perencanaan dan perancangan sistem transportasi adalah pergerakan arus 

lalu lintas dan tingkat pelayanan arus lalu lintas. Pergerakan arus lalu lintas merupakan 

interaksi yang unik dan kompleks antara pengemudi, kendaraan, jalan, dan lingkungan. 

Interaksi antara keempat komponen ini mempunyai perilaku yang berbeda disetiap jenis 

jalan, jenis wilayah sehingga arus lalu lintas pada jalan tertentu selalu bervariasi. 

Akibat pengembangan dan peningkatan prasarana jalan yang sangat terbatas, 

menimbulkan masalah yang tidak dapat dihindari seperti kemacetan, keterlambatan 

perjalanan, serta polusi terhadap lingkungan. Kemacetan lalu lintas yang terjadi dapat 

menimbulkan antrian yang panjang, bertambah lamanya waktu tempuh, kemacetan ini 

menimbulkan kerugian yang cukup besar kepada pemakai jalan. Ditinjau dari pelayanan 

jalan, kemacetan ini mengakibatkan tingkat pelayanan semakin rendah. 

Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan merupakan 

daerah perkembangan penduduk yang cukup pesat, sehingga timbul kebutuhan akan 

pengangkutan atau transportasi, dengan penduduk yang pesat secara otomatis 

meningkatkan jumlah kendaraan bermotor yang merupakan satu sarana masyarakat kota 

Banjarmasin untuk melakukan pergerakan melakukan aktifitas akan tetapi tidak sesuai 

dibandingkan pembangunan infrastrukturnya. 

Alat transportasi yang bergerak bersama-sama akan menimbulkan arus lalu lintas 

yang kadang-kadang cukup besar, semakin bertambahnya kendaraan yang mengganggu 

atau melewati jalan maka akan menimbulkan suatu masalah lalu lintas yang rumit dalam 

memecahkannya. Dimana berbagai macam kendaraan seperti becak, sepeda, sepeda 

motor, mobil, truk dan sebagainya, hal tersebut perlu mendapat perhatian karena 

kesemrawutan, kemacaten, dan antrian panjang sering terjadi terutama pada jam-jam 

sibuk seperti pagi hari dan siang. Salah satu lokasi yang perlu diperhatikan adalah 

persimpangan jalan Sultan Adam – jalan Cemara Banjarmasin. Karena persimpangan 

merupakan dua arus lalu lintas sehingga jalan terbebani arus lalu lintas yang cukup 

besar. Seperti pada lokasi tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan antara 

Jalan Brigjen H. Hasan Basri dengan Lingkar Dalam Sultan Adam dan Jalan A.Yani, 

sehingga mengakibakan kemacetan lalu lintas yang tinggi dan DS > 0,85 maka kondisi 

nya tidak layak, di sisi lain pada jalan tersebut sudah sulit untuk ditingkatkan dalam 
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pelebaran jalan dikarenakan tingkat pemukiman penduduk padat pada sisi jalan 

terutama terjadi pada persimpangan. 

Dalam menyikapi pertumbuhan serta perkembangan kedepan dimana salah satu 

factor yang sangat terkait dengan perkembangan suatu kota, yakni keamanan, 

kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebaik apa tingkat pelayanannya 

maka dilakukan upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan 

tingkat pelayanan dengan beberapa cara meningkatkan kapasitas jalan yaitu dengan 

mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Tujuan penelitian ini  adalah mendapatkan 

kondisi kinerja persimpangan Jalan Cemara Raya - Jalan Sultan Adam Banjarmasin. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Gambar 1 Diagram Alir Metode Penelitian 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data  primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan langsung 

pengumpulan di lokasi yang menjadi objek penelitian sedangkan data sekunder berupa 

data dan dokumentasi yang ada sebelumnya melalui instansi terkait. Data ini sifatnya 

memberikan gambaran umum daerah penelitian, seperti data geografis, peta jaringan 

jalan, pertumbuhan kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan informasi lain yang 

berhubungan dengan kelengkapan penelitian ini. 

1. Pengambilan data profil jalan, yaitu  untuk mengidentifikasi karateristik prasarana 

jalan antara lain panjang jalan, lebar, kondisi, dan juga fasilitas perlengkapan jalan 

dengan pertimbangan bahwa komponen tersebut dapat mempengaruhi kapasitas 

jalan. 

2. Pengumpulan data arus lalu lintas, data lalu lintas didapat dari data primer. 

Untuk memproses data yang didapat, dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

berupa seperangkat komputer dengan paket program Microsoft Excell serta dilakukan 

pemilahan data untuk mendapatkan komposisi kendaraan yang menggunakan ruas-ruas 

jalan yang ditinjau. Hasil data yang telah diolah dikelompokkan sesuai dengan jenis 

atau kelompok masing-masing data yang disajikan dalam bentuk kelompok data yang 

didapat. Selanjutnya, data dari traffic counting diolah menjadi data arus lalu lintas per 

jam untuk mendapatkan volume dalam smp/jam. 

  

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang diberikan oleh MKJI 

1997 keadaan dilapangan dari data-data yang didapat. Dalam hal ini diambil kasus 

untuk kinerja simpang 4 bersinyal. 

Pengumpulan Data 

Data arus lalu lintas dilakukan survei pada tanggal 13 November 2017, 14 

November 2017, dan 15 November 2017 sedangkan untuk pengambilan data geometrik 

jalan dilakukan pada tanggal 15 November 2017, sebagai berikut: 

Data Geometrik 

Gambar 2.1 hingga gambar 2.4 memperlihatkan potongan melintang masing-

masing ruas jalan yang ditinjau dari persimpangan. 
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Gambar 2.1 Potongan melintang ruas Jl. Cemara Raya ditinjau dari 

persimpangan 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Potongan Melintang Ruas Jl. Cemara II ditinjau dari Persimpangan 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Potongan Melintang Ruas Jl, Adhyaksa ditinjau dari Persimpangan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Potongan Melintang Ruas Jl. Sultan Adam ditinjau dari 

Persimpanga 
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Tabel 1. Data geometrik dan kondisi lingkungan 

Pendekat 
Cemara 

Raya 
Cemara II Adhyaksa 

Sultan 

Adam 

Tipe Lingkungan Jalan Komersial Komersial Komersial Komersil 

Hambatan Samping Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Median Jalan Tidak Tidak Tidak Tidak 

Belok Kiri (LTOR) Ya Ya Ya Ya 

Lebar Pendekat (m) 3,5 3,25 7,5 8 

Lebar Pendekat Masuk (m) 3,5 3,25 7,5 8 

Lebar Pendekat LTOR (m) 1,00 1,00 2,00 2,00 

Lebar Pendekat Keluar (m) 3,25 3,5 8 7,5 

 

Jumlah penduduk kota Banjarmasin 702.156 jiwa, sehingga dapat dilihat pada 

Tabel Faktor penyesuaian ukuran kota termasuk dalam klasifikasi 0,5 – 1,0  juta jiwa, 

didapatkan nilai Fcs 0,94.  

Waktu Sinyal Eksisting 

Pada simpang empat Jalan Sultan Adam – Jalan Cemara  ini mempunyai 4 

(empat) fase sinyal pada kondisi eksisting, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 Waktu sinyal pada kondisi eksisting 

Arah 
Merah 

(detik) 

Kuning 

(detik) 

Hijau 

(detik) 

Merah Semua 

(detik) 

Waktu Total 

(detik) 

Cemara Raya 132 4 18 3 157 

Adhyaksa 130 4 20 3 157 

Cemara II 134 4 16 3 157 

Sultan Adam 124 4 26 3 157 
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0 

 
157 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Waktu siklus kondisi eksisting 

Jumlah fase lampu lalu lintas pada simpang empat Cemara Raya dan Sultan Adam, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data lalu lintas didapat dari hasil survai traffic counting dan pengukuran di 

lapangan. Untuk menentukan volume kendaraan maksimum dalam per jam maka dapat 

dilakukan dengan mencari kombinasi yang tepat dari interval waktu yang ada sesuai 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Pada lampiran menunjukkan jumlah akumulasi total dari jumlah kendaraan 

keseluruhan didapat jam puncak dari interval waktu yang telah ditentukan (interval 10 

menit). 

18 4 3 132 

  

25 20 4 3 105 

  

52 16 4 3 82 

  

75 26 4 49 

1. Fase (1): - Waktu hijau (g) = 18 detik 

  - Waktu antar hijau (IG) = 7 detik 

2. Fase (2): - Waktu hijau (g) = 20 detik 

  - Waktu antar hijau (IG) = 7 detik 

3. Fase (3): - Waktu hijau (g) = 16 detik 

  - Waktu antar hijau (IG) = 7 detik 

4. Fase (4): - Waktu hijau (g) = 26 detik 

  - Waktu antar hijau (IG) = 7 detik 
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Gambar 4. Grafik volume lalu lintas 

Pada gambar 4 volume arus lalu lintas terlihat jam puncak terjadi pada kurva gabungan. 

Seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 Jam puncak volume lalu lintas 

Periode Arus Terbesar 
Jam 

Puncak 

MC LV HV UM TOTAL 

Unit Unit Unit Unit Unit Smp 

Pagi    

07.00-

09.00 

Adhyaksa 

07.20 - 

08.20 1158 128 12 0 1298 722,6 

Cemara II 

07.20 - 

08.20 822 45 0 0 867 456 

Sultan Adam 

07.20 - 

08.20 2549 252 20 0 2821 1552,5 

Cemara Raya 

07.20 - 

08.20 761 73 1 0 835 454,8 

Total       5821 3185,9 

Siang     

12.30-

14.30 

Adhyaksa 

12.50 - 

13.50  803 193 53 0 1049 663,4 

Cemara II 

12.50 - 

13.50 389 24 2 0 415 221,1 

Sultan Adam 

12.50 - 

13.50 1648 261 80 0 1989 1189 

Cemara Raya 

12.50 - 

13.50 952 136 1 0 1089 613,3 

Total       4542 2686,8 
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Sore      

16.00-

18.00 

Adhyaksa 

17.00 - 

18.00 1031 161 29 0 1221 714,2 

Cemara II 

17.00 - 

18.00 404 37 0 0 441 239 

Sultan Adam 

17.00 - 

18.00 1916 250 8 0 449 1218,4 

Cemara Raya 

17.00 - 

18.00 1117 104 4 0 1225 697,7 

Total       3336 2869,3 

 

Perhitungan dilakukan per satuan jam, dengan tipe pendekat tipe P (arus 

telindung). Distribusi kendaraan dihitung setiap gerakan belok dengan mengkonversi 

tipa jenis kendaraan/jam menjadi smp/jam dengan menggunakan ekivalen kendaraan 

penumpang yang telah ditentukan. Sebagai ilustrasi analisa perhitungan diambil pada 

hasil penelitian, contoh perhitungan dengan pendekat dari arah Sultan Adam pada pukul 

07.20 – 08.20  Wita. 

Tabel 4 Distribusi kendaraan (kend/jam) 

TIPE 

KENDARAAN 

PENDEKAT 

SULTAN ADAM 

ST RT LTOR 

LV 120 16 116 

HV 19 - 1 

MC 937 393 1219 

TOTAL 1076 409 1336 

UM 40 13 19 

 

Data distribusi kendaraan di atas dikonversikan ke dalam satuan smp/jam dengan 

menggunakan rumus: 

Q = LV(1) + HV(1,3) + MC(0,5) 

Untuk contoh perhitungan diambil data LHR pada pendekat dari arah Sultan Adam 

untuk arah lurus (ST), belok kanan (RT), dan belok kiri (LTOR).  

Terlawan: Q = 252(1) +  20(1,3) +  2549(0,4) 

  Q =  1552,5  ≈ 1553 smp/jam 

a. Rasio Belok 

Dari perhitungan pada program KAJI didapat data LHR, yaitu: 
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Tabel 4.4 Rasio kendaraan belok 

Arah pendekat PLTOR PRT PST 

Sultan Adam 0,86 0,26 0,69 

Cemara Raya 0,21 1,14 0,48 

Adhyaksa 0,18 0,15 1,47 

Cemara 2 1,22 0,13 0,56 

 

b. Rasio Kendaraan Tak Bermotor (UM) 

Dari perhitungan pada program KAJI didapatkan total arus kendaraan tak bermotor 

(UM): 

Rasio kendaraan tak bermotor (PUM): 
(kend/jam) QMV

(kend/jam) QUM
 0,03 

 

c. Perhitungan Waktu Hilang dan Waktu Siklus 

Pengaturan lalu lintas pada simpang Jalan Sultan Adam. – Cemara Raya mempunyai 4 

fase sinyal. 

Waktu Hilang (LTI)=∑IG 

Lama Kuning = Fase I + Fase II + Fase III + Fase IV 

  = 4 + 4 + 4 + 4 

  = 16 detik 

 

Lama Merah semua = Fase I + Fase II + Fase III + Fase IV 

   = 3 + 3 + 3 + 3 

   = 12 detik 

 

Jadi, total waktu hilang (LTI)  = merah semua total+waktu kuning total 

        =  12 + 16 

        = 28 detik 

d. Perhitungan Arus Jenuh 

Untuk pendekat terlindung arus jenuh dasar (So) ditentukan sebagai fungsi efektif 

pendekatan (We). 

1. Pendekat dari arah Sultan Adam 

Wa = 8 m 
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We = 8 m 

So = We x 600 

 =  8 x 600 

 = 5600 m 

Faktor penyesuaian: 

a. Kelas tipe lingkungan jalan: komersil. 

b. Jumlah penduduk: 702.156 jiwa. Berdasarkan tabel 2.2 Faktor Penyesuaian 

ukuran kota, maka didapat ukuran kota Fcs=0,94 

c. Kelas hambatan samping tinggi. 

d. Rasio kendaraan tak bermotor = 0,03 

Faktor penyesuaian hambatan samping dengan tipe fase terlindung didapat FSF = 

0,916 

e. Kelandaian tidak ada (FG), Faktor penyesuaian untuk kelandaian FG = 1,00 

f. Parkir dianggap tinggi FP = 1,00 

g. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT) ditentukan sebagai fungsi dari rasio 

kendaraan belok kanan PRT = 0,10.  Faktor penyesuaian untuk belok kanan  FRT = 

1,02 

h. Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) = 1,00 

Jadi, nilai arus jenuh: 

S = S0 x FCS x FSF x FG x FP x FRT x FLT 

= 5600 x 0,94 x 0,916 x 1,00 x 1,00 x 1,02 x 1,00 

=  4918 smp/jam 

e. Perhitungan Kapasitas 

Digunakan rumus 2.2 diambil untuk pendekat dari arah Sultan Adam  

C  = S x g/c 

= 4918 x 26/157 

= 814,45 ≈ 814 smp/jam 

f. Perhitungan Derajat Kejenuhan 

Ds  = Q/C 

= 1553/814 

=  1,91 
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Dari perhitungan diatas pada simpang bersinyal dengan 4 fase didapatkan derajat 

kejenuhan (DS) terbesar  adalah 1,91 dengan waktu siklus 157 detik jadi didapatkan 

indeks tingkat pelayanan (ITP) termasuk dalam level F yaitu pada tingkat pelayanan ini 

arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian 

panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa pada perhitungan kondisi Eksisting (keadaan sebenarnya 

dilapangan), pelayanan yang diberikan persimpangan masih kurang mampu melayani 

kapasitas arus lalu lintas yang melewati. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai derajat 

kejenuhan (DS) terbesar 1,91 sehingga indeks tingkat pelayanan (ITP) simpangan 

tersebut termasuk level F (>1,0) yaitu pada tingkat ini arus lalu lintas berada dalam 

keadaan dipaksakan, kecepatan relatif rendah, arus lalu lintas sering terhenti sehingga 

menimbulkan antrian kendaraan yang panjang.  
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DAN BENTUK SUSUNAN TUBE PADA KONDENSOR TERHADAP KINERJA 

MESIN PENDINGIN 

 

Sobar Ihsan dan Jainal Arifin 

Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan 

E-mail : sobar.uniska@gmail.com dan
 
jainalarifin804@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

Pada penelitian  ini akan dikaji mengenai seberapa besar pengaruh faktor ukuran tube, 

jarak antar tube, dan bentuk susunan tube pada kondensor dalam membuang panas 

terhadap kinerja mesin pendingin. Target luaran yang diharapkan  dari penelitian ini 

adalah hasil optimum jumlah tube, diameter tube, dan temparatur rata-rata terhadap laju 

perpindahan panas menyeluruh pada kinerja mesin. Penelitian ini direncanakan 

dilaksanakan selama 4 bulan, di PT. Wirontono Cabang banjarmasin dan Laboratorium 

Teknik Mesin UNISKA MAB Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alat yang diteliti 

dalam penelitian ini yaitu Kondensor tipe shell and tube pada sistem refrigerasi 

berfluida NH3. Pada penelitian ini dilakukan analisis optimasi sistem termal pada 

kondensor shell and tube sebagai Alat Penukar Kalor (APK). Dari hasil optimasi 

kondensor shell and tube dengan menggunakan analisis full factorial. Didapat hasil 

optimum adalah diameter shell  720 mm, jumlah tube 192 buah, diameter tube 38.1 mm, 

panjang tube 3 m, beda temperatur rata-rata LMTD 8.86 K, dan dengan koefesien 

perpindahan panas menyeluruh U 1448.21 W/m
2
K. Dalam penentuan parameter 

temperatur desain kondensor sistem cooling-tower, harus mempertimbangkan kinerja 

cooling-tower dan perubahan temperatur udara. 

Kata kunci: kondensor, optimal, shell and tube 

 

 

PENDAHULUAN 

Dasar perhitungan desain termal kondensor adalah terpenuhinya kinerja secara 

termal pada kondisi normal. Berbagai asumsi dapat diambil untuk penyelesaian dengan 

menentukan kondensor sebagai volume control tunggal (single control volume) dan 

rerata koefisien transfer kalor dua sisi-masuk dan keluar. Koefisien transfer kalor 

didasarkan pada konstituen koefisien sisi-shell (kondensasi) dan sisi-tube (pendingin). 

Spesifikasi parameter desain kondensor termasuk luasan transfer kalor, koefisien 

transfer kalor, parameter operasi dan dimensi-dimensi tube. Desain termal (thermal 

rating) merupakan salah satu bagian kegiatan desain dari keseluruhan yang mencakup 

analisis vibrasi, analisis korosi, desain mekanik, gambar teknik (engineering drawing) 

dan fabrikasi. 

mailto:sobar.uniska@gmail.com
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Dalam hal ini perusahaan sekarang masih menggunakan material carbon steel 

untuk bahan tube yang mengakibatkan sering terjadinya pengokotoran karena korosi 

pada material didalam tube. Sehingga akan mengakibatkan menurunnya besaran 

koefisien perpindahan panas menyeluruh di dalam alat penukar kalor. Maka sangatlah 

penting dalam pemilihan material untuk tube dengan menggunakan bahan stainless steel 

yang tahan terhadap korosi yang terjadi pertukaran energi panas di dalam alat penukar 

kalor. 

Untuk memperoleh performan yang sebaik-baiknya maka alat penukar kalor 

harus dirancang dengan cara yang seksama dan seoptimal mungkin. Oleh karena itu 

penguasaan metode perancangan sebuah alat penukar kalor menjadi sangat penting 

karena akan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada upaya peningkatan 

performance instalasi industri, yang berarti juga kepada upaya penghematan energi 

terutama di sektor industri. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan suatu metode dan prosedur 

penelitian, sehingga langkah-langkah serta tujuan dari penelitian yang dilakukan dapat 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di PT. WIRONTONO BARU dan Laboratorium 

Teknik Mesin UNISKA Banjarmasin, dan waktu Penelitian di laksanakan selama 

kurang lebih berkisar antara 3 sampai 6 bulan. 

Metode Penelitian     

Agar penelitian dapat berjalan secara sistematis, maka diperlukan rancangan 

penelitian / langkah-langkah dalam penelitian : 

Rancangan pengumpulan dan pengolahan data  

1. Pengumpulan Data 

Data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data desain awal dari 

kondensor tipe shell and tube pada mesin pendingin seperti: ukuran tube, jumlah tube, 

bentuk susunan tube dan beberapa faktor yang lainnya.  

Metode penelitian yang dipilih adalah metode eksperimen pada desain alat 

penukar kalor dengan menggunakan persamaan-persamaan teoritis. 
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2. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari perhitungan dituangkan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut tentang desain kondensor tersebut. Dari data yang 

terkumpul, data dikelompokan berdasarkan input energi. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dilakukan perhitungan desain ulang dari alat penukar kalor 

mesin pendingin kondensor untuk tipe shell dan tube. Dimana sesuai dengan latar 

belakang masalah yaitu untuk memudahkan waktu perawatan dan perbaikan mesin yang 

memakan waktu dan biaya yang besar sehingga dapat mengganggu waktu produksi 

serta menyangkut efisiensi pemakaian alat penukar kalor. 

Perhitungan perpindahan kalor yang diterima oleh aliran fluida air 

Besarnya laju aliran fluida air yang ada di kondensor dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan dibawah ini: 

         (       )        

Dan dari persamaan kesetimbangan energy, maka kalor yang diterima air  dianggap 

sama dengan kalor yang dilepas gas NH3. Sehingga Qc = Qh  merupakan nilai 

perpindahan kalor aktual yang dilepaskan pada alat penukar kalor.
 

Dimana : 

mc = 14.82 kg/s 

Tco = 55 
o
C = 328 K 

Tci = 26 
o
C = 299 K 

Kemudian, Sifat-sifat fisik fluida air (lihat tabel sifat-sifat fisik fluida air), yang 

dievaluasi pada temperatur 55 
o
C memberikan data : 

ρ    = 988 kg/m
3
 

cpc = 4181 J/kgK 

μ    = 548 . 10
-6

 Ns/m
2
 

k    = 0.643 W/mK 

Pr   = 3.56
 

Maka diperoleh, 

                            (       ) 
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Perhitungan perpindahan kalor yang dilepas gas NH3 

 Sistem pendinginan yang dilakukan pada mesin pendingin dimana menggunakan 

fluida pendinginnya yaitu gas NH3 dan air. Laju aliran massa fluida pendingin pada 

kondensor yaitu 14.82 kg/s.   

 Selanjutnya untuk menentukan besarnya laju perpindahan kalor yang dilepas gas 

NH3 pada alat penukar kalor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut 

ini: 

         (       ) 

Kemudian, Dari data sifat-sifat fisik ammoniak NH3 (tabel sifat-sifat fluida 

ammoniak) yang dievaluasi pada temperatur 77 
o
C diperoleh harga cph = 2550 J/kgK.

 

Sehingga :      
   

 
 

   
  

    (       )
 

Dimana, 

Qc = Qh   = 179.61 kW 

Thi = 77 
o
C = 350 K 

Tho = 35 
o
C = 308 K 

cp = 2550 J/kg K   

maka diperoleh, 

   
      

            (       )
 

        
      

      
           

Qh merupakan laju aliran perpindahan kalor yang dilepas gas NH3 dan merupakan 

energi yang dikeluarkan oleh alat penukar kalor (Qout) 

Perhitungan Beda Temperatur Rata-rata Logaritmik, LMTD 
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Gambar 4.1. Distribusi temperatur NH3 dan air pada kondensor 

Besarnya harga beda temperatur ΔT1 yang dievaluasi dengan persamaan berikut 

ini: 

ΔT1 =   Thi - Tco 

Dimana, 

Thi  =  77 
o
C = 350 K 

Tco  =  55 
o
C = 328 K 

Maka diperoleh, 

ΔT1 =  350 K – 328 K 

ΔT1 =  22 K 

Besarnya harga beda temperatur ΔT2  yang dievaluasi dengan persamaan dibawah ini: 

ΔT2 =   Tho - Tci 

Dimana, 

Tho  =  35 
o
C  = 308 K 

Tci   =  26 
o
C  = 299 K 

Maka diperoleh, 

ΔT2 =  308 K – 299 K 

ΔT2 = 9 K 

Besarnya nilai beda temperatur rata-rata logaritmik,∆Tm dapat dievaluasi dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

    
       

   ⌊
   

   
⌋

 

Dimana, 

ΔT1 = 22 K 

ΔT2 = 9 K 

Maka diperoleh,        

    
    

   ⌊
  

 
⌋

 

                 

Besarnya beda temperatur rata-rata logaritmik sebuah APK shell and tube 

besarnya dapat didekati menggunakan persamaan beda temperature logaritmik bagi 
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APK counter flow atau aliran yang berlawanan, namun harus dikoreksi dengan sebuah 

factor koreksi yang harganya tergantung kepada karakteristik temperature kedua aliran 

fluida kerjanya.  

Faktor untuk koreksi konfigurasi shell & tube 

Faktor koreksinya dapat ditentukan dengan menggunakan data yang sesuai 

dengan harga-harga parameter P dan R sebagai berikut: 

  
       

       
      

  
       

       
      

 

Dari data grafik faktor koreksi untuk shell & tube, diperoleh: 

    
√(       ) *      +

(      )   
    

    

 

            

Bagi APK shell and tube para perancang pada umumnya menggunakan factor 

koreksi 0.9 karena apabila harga faktor koreksi tersebut lebih besar atau lebih kecil 

sedikit dari harga tersebut maka dampaknya terhadap perhitungan desain tidak terlalu 

besar, hal ini dipengaruhi oleh nilai faktor koreksi-nya. Alat penukar jenis shell and 

tube pada umumnya memiliki nilai faktor koreksi sebesar 0.9. Besarnya beda 

temperatur rata-rata sebenarnya, LMTD dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan dibawah ini: 

LMTD = Fc . ∆Tm 

dimana  : 

Fc = 0.9 

∆Tm  = 9.84 K  

Maka diperoleh: 

 LMTD = 0.9 . (9.84 K)  = 8.86 K 

Perhitungan luas permukaan perpindahan panas total, Atotal 

Besarnya Qo dapat dianggap sama dengan Q = Qh = Qo = 179691 W 
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Perhitungan diameter shell (Ds) 

Diameter shell, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 

        (
  

   
)

   

(
  (  )   

 
)

   

 

Dimana : 

a. Diameter tube, do = 38.1 mm 

b. Panjang tube, L = 3 m 

c. Tube layout 30
o
, yg berarti CL = 0.87 

d. Aliran fluida di dalam tube: 1 pass yg berarti CTp = 0.93 

e. Pitch ratio (jarak antar tube / diameter tube) = 1.25 

f. luas permukaan perpindahan panas Ao = 68.9 m
2
 

Maka dengan mensubtitusi harga-harga diatas kedalam persamaan untuk 

diameter shell, akan diperoleh: 

        (
    

    
)
   

(
     (    )      

    
)

   

 

      = 0.637 x 0.967 x 1.169 

      =  720 mm 

Perhitungan diameter jumlah tube (Nt) 

Jumlah tube, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

 
        (

   

  
)

  
 

(  ) (  ) 
 

Dimana : 

a. Diameter shell, Ds = 720 mm 

b. Diameter tube, do = 38.1 mm 

c. Tube layout 30
o
, yg berarti CL = 0.87 

d. Aliran fluida di dalam tube: 1 pass yg berarti CTP= 0.93 

e. Pitch ratio (jarak antar tube / diameter tube) = 1.25 

Maka diperoleh :  

        (
    

    
)

    

(    ) (    )  
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      = 0.785 x 1.07 x 228.56 

      = 192 buah 

Dari hasil perhitungan desain pertama tersebut didapat diameter shell, Ds = 720 mm dan 

jumlah tube, Nt = 192 buah. 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan secara manual dengan mengambil data secara 

langsung pada PT. Wirontono Baru dapat diketahui spesifikasi suhu yang didapat saat 

pendinginan pada temparatur air masuk Tci 26 
o
C, dan temparatur air keluar Tco 55 

o
C 

serta saat temparatur fluida amoniak masuk Thi 77 
o
C, dan temparatur amoniak keluar 

Tho 35 
o
C. Dengan effisiensi sistem pemindah panas sebasar 50.16 % 

Setalah dilakukan analisa dengan menggunakan metode eksperimen full 

faktorial dan dimasukan dalam program HTRI maka didapatkan pressure drop yang 

terjadi antara perhitungan 5.72 kpa dengan aktual dalam simulasi 2.25 kpa, tidak terlalu 

segnifikan atau tidak juah beda, hal ini menandakan kesesuaian antara simulasi dengan 

perhitungan, sedangkan overdesign terjadi sekitar 17.79%. presseru drop diperlukan 

sebagai indikasi penurunan tekanan selama terjadi pendinginan atau pemindahan panas. 

Berkaitan dengan aliran yang terjadi pada saat memindahkan panas atau mendingikan 

fluida aliran yang terjadi pada design yang baik tidak mengalami perbedaan yang 

signifikan dan juga tidak terlalu lambat, yang dapat menyebabkan pengotoran (fouling) 

dalam jangka waktu tertentu. Setelah terjadi fouling maka proses pendinginan manjadi 

tidak efektif. 

Jika pada desain utama yang yang sekarang sedang diaplikasikan pada PT. 

Wirontono Baru banyak tube adalah 124 buah Jadi melalui analisa sistem ini, dapat 

disarankan untuk digunakan pada PT. Wirontono Baru untuk dimanfaatkan menjadi alat 

perpindahan panas atau kemungkinan untuk merubah heat exchanger yang dimilikinya 

menjadi desain baru yang lebih ekomomis. Selain itu juga disarankan pada pihak lain 

untuk dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam dalam upaya mendapatkan 

hasil pemindah panas yang optimal. 
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KESIMPULAN 

1. Dari data awal spesifikasi alat penukar kalor kondensor tipe shell and tube dengan 

ukuran diameter shell 929 mm, panjang tube 3.5 m, diameter tube 50.8 mm, dan 

jumlah tube 124 buah, dirasa masih kurang optimum yang mengakibatkan 

menurunnya besaran koefisien perpindahan panas menyeluruh di dalam alat penukar 

kalor, akibatnya laju pertukaran energi panas di dalam Alat Penukar Kalor menjadi 

lebih rendah. 

2. Setelah dilakukan redesain dengan mengunakan metode eksperimen  full faktorial 

didapatkan hasil desain yang optimum dimana diameter shell 720 mm, panjang tube 

3 m, diameter tube 38.1 mm, dan jumlah tube 192 buah yang memberikan 

perpindahan panas dengan nilai koefesien perpindahan U sebesar 1448.21 W/m
2
K. 

3. Pengaruh rata-rata masing-masing faktor terhadap jumlah tube 

a) Ukuran tube diameter 38.1 mm, memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada 

dua ukuran tube lainnya di mana memberikan perpindahan panas yang besar 

dengan nilai koefesien perpindahan U sebesar 1448.21 W/m
2
K hasil desain 

dengan jumlah tube sebesar 192.6 tube. 

b) Faktor susunan antar tube lay out (CL), memiliki nilai yang sama sehingga 

didalam desain alat penukar kalor ini layout tidak memberikan pengaruh yang 

berarti terhadap jumlah tube yang didesain. 

c) Faktor Pitch Ratio (PR), memiliki nilai yang sama sehingga didalam desain alat 

penukar kalor ini Pitch Ratio tidak memiliki pengaruh yang berarti kepada 

jumlah tube di alat penukar kalor yang didesain. 

d) Sedangkan pada Panjang tube 3 m memberikan pengaruh yang lebih baik dari 

pada kedua Panjang tube yang lainnya 

4. Pengaruh rata-rata masing-masing faktor terhadap diameter shell 

a) Ukuran tube diameter 38.1 mm, memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada 

dua ukuran tube lainnya di mana memberikan hasil desain dengan dimensi yang 

paling ekonomis yaitu diameter shell yang terkecil yaitu 720 mm. 

b) Susunan antar tube (layout) 30
o
 dan 60

o
 (konstanta 0.87), memberikan pengaruh 

yang lebih baik dari pada susunan antar tube (layout) 45
o
, di mana memberikan 

hasil desain dengan dimensi yang paling ekonomis yaitu diamater shell yang 

terkecil sebesar 720 mm. 
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c) Jarak antar tube (Pitch rasio) 1.25 memberikan pengaruh yang lebih baik dari 

pada dua jarak antar tube (Pitch ratio) lainnya di mana memberikan hasil desain 

dengan dimensi yang paling ekonomis yaitu diameter shell yang terkecil yaitu 

720 mm. 

d) Sedangkan panjang tube 3 m memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada 

kedua Panjang tube yang lainnya dimana memberikan hasil desain dengan 

dimensi yang paling ekonomis. 
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