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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 LATAR BELAKANG 

Selama ini, limbah kayu hanya dimanfaatkan menjadi produk bernilai 

rendah seperti bahan bakar rumah tangga. Namanya memang limbah, tapi 

limbah yang satu ini, sayang sekali jika dibuang. Dialah limbah kayu. Jika diolah, 

ribuan kubik limbah kayu hasil penggergajian dapat disulap menjadi papan 

partikel untuk produk – produk cantik seperti bahan baku mebel, kotak speaker, 

atau kotak televisi. Teknologi pembuatan papan partikel sendiri terhitung 

sederhana, dan Indonesia sudah punya. Hanya saja, potensi industri baru 

tersebut kurang dilirik serius.  

Sebagai pusat ukir-ukiran di Indonesia, Jepara memiliki limbah kayu yang 

berlimpah yang perlu diberdayakan secara maksimal. Namun, diakuinya perlu 

investasi miliaran pada tahap awal. Untuk risetnya saja, misalnya, paling sedikit 

dibutuhkan lebih dari Rp 110 juta. Ini untuk penelitian berbasis bahan baku kayu 

khas Jepara. Jika ditaksir, investasi untuk pabrik papan pertikel berkapasitas kecil 

saja ( 20 meter kubik per hari ) sekitar Rp 2,5 miliar. Namun, jika telah berjalan, 

ini bisa menjadi industri potensial. Harga jual papan partikel produk Olympic, 

contohnya, sekitar 130 Dolar AS per meter persegi. Tak hanya terbatas di Jepara, 

berbagai sentra pengolahan kayu di Indonesia memiliki peluang yang sama.    

Selain itu, permasalahan yang timbul adalah bagaimana caranya limbah 

kayu tak hanya dimanfaatkan menjadi produk bernilai rendah saja, akan tetapi 

dapat disulap menjadi papan partikel untuk produk-produk yang bernilai jual 

tinggi. Oleh karena itu, potensi industri baru tersebut selayaknya dikembangkan 

dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya, karena permintaan 

pasar yang semakin meningkat dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. 

Sehingga perlu adanya upaya untuk perbaikan dimasa mendatang. Upaya 
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peningkatan kualiatas dan kuantitas produk yang dimaksud agar menghasilkan 

produk yang bernilai jual tinggi. Mesin pres laminating limbah kayu sangat 

diperlukan karena dapat menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Dengan 

demikian, proses pengerjaan pembuatan papan partikel sendiri dapat 

menghasilkan kualitas dan kuantitas bernialai jual tinggi.       

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin membuat 

perancangan dan pengolahan mesin dengan judul “ ANALISIS PERANCANGAN 

MESIN LAMINATING LIMBAH KAYU DENGAN TENAGA PNEUMATIC  ”. 

1.1  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

perancangan dan pengolahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menghitung daya motor listrik analisis perancangan mesin 

laminating limbah kayu dengan tenaga pneumatic tersebut ? 

2. Bagaimana cara menghitung tekanan pneumatik analisis perancangan mesin 

laminating limbah kayu dengan tenaga pneumatic tersebut ? 

3. Bagaimana teknik pengoperasian analisis perancangan mesin laminating 

limbah kayu dengan tenaga pneumatic tersebut ? 

 

1.2  BATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan mesin 

laminating limbah kayu maka perlu diberi batasan masalah. Dengan adanya 

batasan masalah diharapkan dapat menunjukan perbedaan yang akan 

dibicarakan dan agar lebih mengarah pada masalah yang akan dibicarakan. 

Hal-hal yang akan dibahas disini adalah : 

1. Dapat menghitung Daya motor listrik, 

2. Dapat menghitung tekanan pneumatik, 
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3. Teknik atau proses pembuatan papan partikel kayu menggunakan mesin 

yang benar 

  

1.3  MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Secara Teoritis 

Hasil tulisan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk penulis selanjutnya serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

yang berkaitan dengan perancangan mesin laminating limbah kayu dengan 

tenaga pneumatic. 

1.3.2 Secara Praktis 

Hasil perancangan ini dapat dijadikan suatu acuan dan dipakai menjadi salah 

satu teknik pembuatan papan partikel kayu secara mekanis dalam meningkatkan 

kualitas dan kuantitas papan partikel kayu sehingga para pengusaha home 

industry dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan 

dari pembuatan mesin ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan menghitung daya motor listrik analisis mesin laminating limbah 

kayu dengan tenaga pneumatic sehingga mampu memberikan kemudahan 

dan kenyamanan dalam penggunaannya. 

2. Bagi para pengguna mesin ini dapat mengetahui tekanan pneumatik mesin 

laminating limbah kayu dengan tenaga pneumatik. 

3. Dapat mengetahui teknik pengoperasian analisis mesin laminating limbah 

kayu dengan tenaga pneumatik. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 



 
 

4 
 

Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan dalam pembuatan karya tulis karena sistematika penyusunan 

memuat seluruh isi karya tulis berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas 

mengenai masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini makalah Tugas Akhir 

yang dibuat oleh penyusun adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diberi penjelasan mengenai latar belakang perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan teori-teori mengenai objek produk yaitu, teori desain 

produk, metode analisa data, bahan dan alat. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan mengenai flow chart, lokasi penelitian, metode 

pengumpulan data yang dilengkapi dengan lengkap pemecahan masalah. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisikan klarifikasi motor listrik, prinsip kerja motor listrik dan 

lain - lain. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan mulai dari bab - bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Yanda( 2014) gaya gesek pada silinder pneumatik ditentukan oleh 

pelumasan, tekanan balik, bentuk dari seal dan sebagainya. Gaya torak efektif 

sangat berarti dalam prancaangan silinder. Dalam perhitungan gaya torak efektif, 

hambatan gesek harus diperhitungkan. 

Menurut Lidiawati (2013) ekscavator adalah alat berat yang terdiri dari 

lengan (arm) ,bahu ( boom), serta alat keruk (bucket) yang digerakkan oleh 

tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada diatas roda rantai 

(trackshoe) .ekscavator juga bisa melakukan pekerjaan kontruksi seperti 

membuat kemiringan (sloping), memuat dumptruck (loading), pemecah batu 

(breaker), dan sebagainya. 

Menurut Yulianto dkk (2012) kemajuan teknologi dewasa ini membuat 

industri-industri modern berupaya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan 

keefektivsan produk-produk yang mereka hasilkan. Oleh karena itu industri 

modern tersebut memerlukan pengotomatisasian secara kontinyu dan sistem 

yang banyak digunakan pada saat sekarang ini adalah pneumatik. Hal ini 

dikarenakan pneumatik memiliki banyak keuntungan yang tidak dipunyai oleh 

sistem lain. Dalam perkembangannya sistem pneumatik digabungkan dengan 

sistem elektrik untuk mempermudah pengoperasian yang disebut Sistem 

Elektropneumatik. Keuntungan menggunakan komponen elektrik sebagai kontrol 

dari sistem pneumatik adalah sinyal elektrik dapat ditransmisikan meleui kabel 

secara mudah dan cepat dengan jarak yang jauh. 

Menurut Nurmanto (2011) kehandalan sistem pneumatik sudah tidak bisa 

diragukan lagi, kelebihannya adalah tidak mengotori lingkungan sekitar yang 
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mengakibatkan licin dan sebagainya. Selain itu sistem ini tidak mahal, perawatan 

dan perbaikannya tidak sulit jika dibandingkan dengan sistem hidrolik dan motor 

listrik. Penggunaan udara yang dimampatkan dalam sistem pneumatik memiliki 

beberapa keuntungan antara lain ketersediaan yang tak terbatas, mudah 

disalurkan, fleksibilitas temperatur, aman, bersih pemindahan daya dan 

kecepatan sangat mudah diatu, dapat disimpan dan dimanfaatkan.   

Menurut Syam (2012) model excavator dengan menggunakan sistem 

pneumatik kontrol loop terbuka atau umpan maju dapat dinyatakan sebagai 

sistem kontrol yang outputnya tidak diperhitungkan ulang oleh kontroler. 

Keadaan apakah robot telah benar-benar mencapai target yang dikehendaki 

sesuai referensi, adalah tidak mempengaruhi kerja kontroller. 

2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1  Daya Yang Digunakan Pada Analisis Mesin Laminating Limbah Kayu 

Dengan Tenaga Pneumatik. 

Daya adalah energi yang dikeluarkan untuk melakukan usaha. Dalam sistem 

tenaga listrik, daya merupakan jumlah energi yang digunakan untuk melakukan 

kerja atau usaha. Daya listrik biasanya dinyatakan satuan Watt atau Harsepower 

(Hp), harsepower merupakan satuan daya listrik dimana 1 hp setara 746 Watt 

dengan n2 = 542 rpm. Sedangkan Watt merupakan unit daya listrik dimana 1 

Watt memiliki daya setara dengan yang dihasilkan oleh perkalian arus 1 Ampere 

dan tegangan 1 Volt. Sehingga besarnya daya dinyatakan :     

𝑃 = 𝜔 𝑥 𝑇 

Keterangan : 

 P = Panjang (cm) 

𝜔 = Percepatan (Rpm/s) 

  t = waktu (s) 
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2.2.2 MOTOR LISTRIK PADA PERANCANGAN MESIN LAMINATING LIMBAH KAYU 

DENGAN TENAGA PNEUMATIK  

2.2.2.1  Motor Listrik Pada Analisis Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu 

Dengan Tenaga Pneumatik.  

Motor listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi 

listrik menjadi energi gerak mekanik, dimana energi mekanik tersebut berupa 

putaran dari motor. (Sumanto:1995) , seperti yang ditunjukan pada gambar 2.1 

dibawah ini : 

 

Gambar 2.1 Motor Listrik Pada Perancangan Mesin laminating limbah 

kayu dengan tenaga pneumatik 

 

Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu motor listrik DC dan motor listrik AC. Motor listrik kerjanya 

industri sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% 

beban listrik total di industri adalah perangkat elektromagnetis yang mengubah 

energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, 

misalnya memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, 

mengangkat bahan, dll. Motor listrik kadangkala disebut “kuda. 
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2.2.2.2 Cara kerja motor listrik Pada Perancangan Mesin laminating limbah kayu 

dengan tenaga pneumatik 

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum. Arus listrik dalam 

medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus 

dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran / loop, maka kedua sisi yaitu pada sudut 

kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya ada arah yang pada berlawanan. 

Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/ terquer untuk memutar kumparan. 

Motor- motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan 

tenaga putar yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan 

elektromagnetik yang disebut kumparan medan. 

 

 

2.2.2.3 Jenis motor listrik Pada Perancangan Mesin laminating limbah kayu 

dengan tenaga pneumatik 

Pada dasarnya motor listrik terbagi menjadi 2 jenis yaitu motor listrik DC dan 

motor listrik AC. Kemudian dari jenis tersebut digolongkan menjadi beberapa 

klasifikasi lagi sesuai dengan karakteristiknya. seperti yang ditunjukan pada 

gambar 2.2 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Jenis Jenis Motor Listrik Pada Perancangan Mesin laminating limbah 
kayu dengan tenaga pneumatik 

Motor Arus Bolak-Balik (AC) Motor Arus Searah (DC) 

Induksi 

Satu Fase Tiga Fase 

Sinkon 

Separately 
Excited 

Self 
Excited 

Seri Campuran Shunt 

Motor Listrik 

Induksi Sinkon 
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Bagian ini menjelaskan tentang dua jenis utama motor listrik : DC dan 

motor. Dalam pembuatan mobil listrik, motor adalah komponen vital yang 

berfungsi sebagai mesin penggerak kendaran listrik yang sedang diselesaikan. 

Motor adalah sebuah komponen yang terdiri dari kumparan dan magnet, 

semakin besar magnetnya maka akan semakin cepat pula kumparan tersebut 

berputar. Sedangkan dalam wikipedia menyebutkan motor listrik adalah alat 

untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi 

sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator 

atau dinamo” tipe atau jenis motor listrik sekarang sangat beragam, namun dari 

sekian banyak tipe yang bergerak (berputar). Sedangkan berdasarkan sumber 

tegangan, motor listrik DC (Direct current). Untuk penjelasan mendalam, 

bahwasannya, dari kedua jenis motor tersebut (AC dan DC) dibagi lagi menjadi 

beberapa varian dan struktur. 

Motor listrik AC (alternating current) 

Motor listrik AC adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi 

energi gerak maupun mekanik dari pada rotor yang ada didalamnya. Motor listrik 

AC tidak terpengaruh kutub positif maupun negatif, dan bersumber tenaga 

listrik. Sedangkan berdasarkan sumber dayanya, motor listrik AC dibedakan 

menjadi 2 yaitu sumber daya sinkron dan sumber daya induksi. 

1. Sumber daya sinkron motor yang menggunakan sumber daya sinkron, juga 

bisa disebut sebagai motor serempak. Disebut motor sinkron karena, 

putaran motor sama dengan putaran fluks magnet, sesuai dengan 

persamaan : 

  Fe = 
𝑛𝑟.𝑃

120
  

Keterangan : 

Nr = kecepatan putar rotor = kecepatan medan magnet (rpm) 

Fe = frekuensi listrik (50 Hz -60 Hz) 

P   = jumlah kutub 
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Note : rotor yang ada didalam motor daya sinkron, tidak dapat berputar 

meskipun sudah dihubungkan dengan tegangan listrik, biasanya harus 

menggunakan alat bantu mesin lain, sebagai pemicu torsi awal. 

 

Prinsip kerja motor sinkron : 

Menurut Ismail, prinsip kerja motor sinkron ialah, alur listrik yang mengalir 

dari sumber langsung menuju medan magnetomaghen yang ada didalam motor. 

Pada mesin tipe ini, medan magnet ini letakkan pada stator (disebut generator 

kutub ekstrenal/ ekstrenal pole generator), namun seiring perkembangan model 

tipe ini mulai ditinggalkan karena bisa membuat slip atau kerusakan pada motor 

dan permasalahan pada pembangkit daya tinggi. Pada mesin motor AC sinkron, 

akhirnya ditemukan cara baru yaitu, medan magnet diletakan pada rotor 

(internal pole generator) dan tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator. 

Tegangan yang dihasilkan akan membentuk sinusoidal pada mesin sinkron kutub 

internal pada tiga kumparan stator yang diset sedemikian rupa dan membentuk 

sudut 120° derajat. 

 

sumber daya induksi  

Motor listrik yang menggunakan sumber daya induksi ini paling banyak 

digunakan dan dikembangkan. Penmaannya berasal dari kenyataan bahwa motor 

ini bekerja beradasarkan induksi medan magnet statornya, dimana arus motor ini 

bukan berasal dari sumber tegangan tertentu, tapi merupakan arus yang 

terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan 

medan putar (rotating magnetic field) yang dihasilkan oleh arus stator. 

 Prinsip kerja motor AC induksi pada dasarnya motor induksi ini bekerja 

pada medan elektromagnetik dan kumparan stator kepada kumparan rotor. 

Karena kumparan stator merupakan tertentu, maka akan mengalir arus listrik di 

kumparan stator, dan ini akan menimbulkan gaya lorentz yang cenderung akan 
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menggerakan kumparan rotor sesuai arah gaya lorentz tersebut. Motor induksi 

dibagi menjadi 2 yaitu motor 1 dan 3 fase. 

 Satu Fase (1-fase) 

Pada dasarnya sih sama, antara motor 1 fase dengan motor 2 fase. Yang 

tidak simetris karena pada kumparan statornya disebut dua kumparan (yaitu 

kumparan bantu dan kumparan utama) yang mempunyai perbedaan secara 

listrik dimana antara masing-masing kumparannya tidak mempunyai nilai 

impedansi yang sama dan umumnya motor bekerja dengan satu kumparan stator 

(kumparan utama). Secara prinsip, motor 1 fase ini tidak bekerja berdasarkan 

pada gaya Lorentz melainkan bekerja berdasarkan gaya medan maju dan gaya 

medan mundur. Jika salah satu medan di perbesarkan gaya medan mundur. Jika 

salah satu medan diperbesar tersebut. Penjelasan ini dapat mempelajari teori 

perputaran medan ganda. 

Tiga Fase (3-fase) 

Sumber 3-fase ini biasanya digunakan oleh motor induksi 3-fase motor 

induksi 3 fase ini mepunyai kumparan 3-fase yang terpisah antar satu sama 

lainnya sejarak 1200 listrik yang dialiri oleh arus listrik 3-fase yang berbeda fase 

1200 listrik antar fasenya, sehingga keadaan ini akan menghasilkan resultan 

fluksmagnet yang berputar seperti halnya kutup magnet aktual yang berputar 

secara mekanik. Bentuk gambar sederhana hubungan kumparan motor induksi 3-

fase dengan dua kutup stator. 

Motor listrik DC (Direct Current) 

Motor listrik DC adalah motor yang penggeraknya berdasarkan sumber 

tegangan DC (Direct Current) seperti battery dan acc. Namun secara prinsip 

masih sama dengan motor AC. Sedangkan berdasarkan sumber dayanya, motor 

listrik DC dibedakan menjadi 2 yaitu sumber data terpisah /separately Excited 

dan sumber dari sendiri /selfExcited. 

Sumber daya terpisah (separatelu excited) 
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Adalah jenis motor DC yang sumber arus medan disupplay dari sumber 

terpisah, sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya terpisah 

(separtely excited). 

Sumber daya sendiri (Self Ecited) 

Adalah jenis motor DC yang sumber arus medan disupplay dari  sumber yang 

sama dengan kumparan motor listrik, sehingga motor listrik Dc ini disebut motor 

DC sumber. Sumber daya sendiri (selft Excited) lebih dari pada itu, sumber daya 

sendiri (self excited) terbagi lagi menjadi 3 jenis berdasarkan konfigurasi supplay 

medan kepada kumparan motornya yaitu : 

Motor DC shunt  

Pada motor DC shunt gulungan medan (medan shunt) disambungkan secara 

pararel dengan gulungan motor listrik. Oleh karena itu total arus dalam jalur 

merupakan penjumlahan arus dinamo. 

Motor DC seri  

Pada motor seri, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan secara seri 

dengan gulungan kumparan motor (A). Oleh karena itu, arus medan sama 

dengan Arus dinamo. 

Motor DC 

komponen / gabungan motor komponen DC merupakan gabungan motor seri 

dan shunt. Pada motor komponen, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan 

secara pararel dan seri dengan gulungan motor listrik. Sehingga, motor 

komponen memiliki torque penyalaan awal yang bagus dan kecepatan stabil. 

 

2.2.2.4 Prinsip Kerja Motor Listrik Pada Perancangan Mesin laminating limbah 

kayu dengan tenaga pneumatik 

Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara 

umum : 

 Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya 
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 Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah 

lingkaran/loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan 

magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 

 Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/ torque untuk memutar 

kumparan. 

 Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan 

tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh 

susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Dalam memahami 

sebuah motor, penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan beban 

motor listrik. Beban mengacu kepada keluaran tenaga putar/ torque sesuai 

dengan kecepatan yang diperlukan. Beban umumnya dapat dikategorikan 

kedalam tiga kelompok. 

 Beban torque konstan adalah beban dimana permintaan keluaran energinya 

bervariasi dengan kecepatan operasinya namun torque nya tidak bervariasi. 

Contoh beban dengan torque konstan adalah conveyors, rotary kilns, dan 

pompa displacement konstan. 

 Beban dengan variabel torque adalah beban dengan torque yang bervariasi 

dengan kecepatan operasi. Contoh beban dengan variabel torque adalah 

pompa sentrifugal dan fan (torque bervariasi sebagai kwadrat kecepatan). 

 Beban dengan energi konstan adalah beban dengan permintaan torque 

yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh untuk 

beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin. 

Dilihat dari penjelasan jenis - jenis motor listrik diatas,  bahwa motor 

listrik yang digunakan untuk mesin ‘ Analisis Perancangan Mesin laminating 

limbah kayu dengan tenaga pneumatik ‘ adalah motor listrik jenis AC. Karena 

motor listrik AC ini bekerja pada medan elektromagnetik dan kumparan stator 

kepada kumparan rotor yang tidak terpengaruh kutub positif maupun negatif, 

dan bersumber tenaga listrik. Karena kumparan stator merupakan tertentu, 
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maka akan mengalir arus listrik di kumparan stator, dan ini akan menimbulkan 

gaya lorentz yang cenderung akan menggerakan kumparan rotor sesuai arah 

gaya lorentz tersebut. Motor listrik AC adalah sebuah motor yang mengubah 

arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik dari pada rotor yang ada 

didalamnya. 

2.2.3 KOMPRESOR UDARA PADA PERANCANGAN MESIN LAMINATING LIMBAH 

KAYU DENGAN TENAGA PNEUMATIK 

Kompresor adalah alat yang berfungsi memampatkan atau mengkompresi 

udara dengan kata lain kompresor adalah penghasil udara mampat. Seperti yang 

ditunjukan pada gambar 2.3 dibawah ini :               

 

 

 

Gambar 2.3 kompresor analisis perancangan mesin laminating limbah kayu 
dengan tenaga pneumatik. 

 

 Dalam keseharian, kita sering memanfaatkan udara mampat baik secara 

langsung atau tidak langsung. Karena proses pemampatan, udara mempunyai 

tekanan lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara lingkungan (1 ATM). 

Sebagai contoh, udara mampat yang digunakan untuk mengisi ban mobil atau 
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sepeda motor, untuk membersihkan bagian-bagian mesin yang kotor di bengkel 

dan manfaat lain yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

industri, penggunaan kompresor sangat penting, baik sebagai penghasil udara 

mampat atau sebagai satu kesatuan dari mesin-mesin. Kompresor banyak 

dipakai untuk mesin pneumatik, sedangkan yang menjadi satu dengan mesin 

yaitu turbin gas, mesin pendingin dan lainnya.  

 
2.2.4 Silinder Pneumatik Kerja Ganda Pada Analisis Perancangan Mesin 
Laminating Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik 
   

 Silinder pneumatik kerja ganda mempunyai dua saluran ( saluran masukan 

dan saluran pembuangan) . silinder terdiri dari tabung silinder dan penutupnya, 

piston dengan seal, batang piston, bantalan, ring pengikis dan bagian 

penyambungan. kontruksinya dapat dilihat  seperti yang ditunjukan pada gambar 

2.4 dibawah ini : 

 
 

 
 
 

Gambar 2.4 Silinder pneumatik kerja ganda pada analisis perancangan mesin 
laminating limbah kayu dengan tenaga pneumatik. 

 
Dengan memberikan udara bertekanan pada satu sisi permukaan piston 

(arah maju), sedangkan sisi yang lain (arah mundur) terbuka ke atmosfir, maka 
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gaya diberikan pada sisi permukaan piston tersebut sehingga batang piston akan 

terdorong keluar sampai mencapai posisi maksimum dan berhenti. Gerakan 

silinder kembali masuk, diberikan oleh gaya pada sisi permukaan batang piston 

(arah mundur) dan sisi permukaan piston (arah maju) udaranya terbuka ke 

atmosfir. Keuntungan silinder kerja ganda dapat dibebani pada kedua arah 

gerakan batang pistonnya. Ini memungkinkan pemasangannya lebih fleksibel. 

Gaya yang diberikan pada batang piston gerakan keluar lebih besar daripada 

gerakan masuk. Karena efektif permukaan piston dikurangi pada sisi batang 

piston oleh luas permukaan batang piston. 

  

 

 

Gaya piston secara teoristis dapat dihitung menurut rumus berikut : 

 
 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 

 

Keterangan : 

F = Gaya Tekan 

m = massa 

g = Percepatan Grafitasi Bumi = (9,81 𝑚2) 

 

Perancangan silinder pneumatik secara teoristis dapat dihitung menurut rumus 

berikut : 

(𝐹 + 𝑅)  = 𝐴 × 𝑝  

 Atau 

(𝐹 + 𝑅) = (
𝜋

4 
  ×  𝐷2)  × 𝑝   

Perhitungan gaya pada pneumatik secara teoristis dapat dihitung menurut rumus 

berikut : 
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Gaya efektif saat maju. 

Gaya ini dapat dihitung dengan rumus ; 

Fa = A × 𝑝 

Gaya efektif saat mundur 

Gaya ini dapat dihitung dengan rumus ; 

Fb = A × 𝑝 

Konsumsi udara tiap langkah piston secara teoristis dapat dihitung menurut 
rumus berikut : 
 
      Konsumsi udara saat piston bergerak maju dihitung  dengan rumus : 

 V1 = p × (
𝜋

4
) 𝐷2 × ℎ 

     Konsumsi udara saat piston bergerak mundur dihitung dengan rumus : 

                     V2 = p × (
𝜋

4
)  ×  (𝐷2  −  𝑑2)  × ℎ 

Perhitungan daya kompresor secara teoristis dapat dihitung menurut rumus 
berikut :   

 
           Debit Kompresor     

Debit kompresor adalah jumlah udara yang harus dialirkan ke dalam silinder 

pneumatik dan dapat dihitung dengan cara : 

Qs = (
𝜋

4
 ×  𝐷2)  × 𝑣 

 Daya Kompresor  

          Ns = (𝑄𝑠) (ŋ 𝑡𝑜𝑡) 
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2.2.5 KATUP KONTROL ARAH UDARA ( HAND VALVE)  PADA PERANCANGAN 
MESIN LAMINATING LIMBAH KAYU DENGAN TENAGA PNEUMATIK 
 

Katup kontrol arah udara (hand valve) mengontrol sinyal udara yang 

lewat dengan cara membangkitkan, mengubah atau mengalihkan sinyal. Dalam 

teknologi bidang kontrol ukuran dan kontruksi katup tidak kalah penting 

dibandingkan dengan pembangkitan sinyal dan cara efektifnya. Seperti yang 

ditunjukkan gambar 2.5 dibawah ini: 

  

 

Gambar 2.5 katup kontrol udara (hand valve) perancangan mesin laminating       

limbah kayu dengan tenaga pneumatik 

 

 
 
 
2.2.6 BAUT DAN MUR PADA SASIS PERANCANGAN MESIN LAMINATING LIMBAH 

KAYU DENGAN TENAGA PNEUMATIK 
  

Sebuah sistem dari mesin yang mendapatkan gaya berbeda-beda untuk 

menguatkan rangka agar tetap kuat tanpa mengalami kerusakan maupun patah 

harus diaplikasikan penggunan alat sambungan rangka dengan benar, salah 

satunya adalah sistem mur dan baut yang menyambungkan rangka satu dengan 
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rangka lain agar saling kokoh dan mensupport adanya gaya yang menggerakkan 

mesin tersebut. Penyambungan dengan mur dan baut juga dikenal dengan istilah 

penyambungan berulir (Screw Connection). Seperti yang ditunjukan pada 

gambar 2.6 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 baut dan mur pada sasis perancangan mesin laminating limbah 

kayu dengan tenaga pneumatik 

Adapun mur dan baut yang kami gunakan dalam analisis perancangan 

mesin laminating limbah kayu dengan tenaga pneumatik adalah sebagai pengikat 

antara silinder pneumatik dengan rangka bodi meja. Serta sebagai pengikat 

antara stopper meja dengan rangka bodi.  
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BAB III 

METODOLOGI PERCANGAN 

3.1  KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

Konsep penelitian ini merupakan tahap awal dari pembuatan sebuah 

produk. Tahap ini yang akan menentukan hasil akhir dari sebuah produk yang 

akan di buat hampir secara keseluruhan dalam perancangan ini, banyak hal - hal 

yang harus ditinjau terlebih dahulu. Untuk mempermudah langkah-langkah atau 

penelitian dalam pembuatan alat yang lebih teratur, maka dibuat diagram alur 

perancangan seperti gambar 3.1 di bawah : 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 

  
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Analisis Perancangan Mesin Laminating Limbah 
Kayu dengan tenaga pneumatik 

 

 

Mulai 

Persiapan Barang 

Perakitan Komponen Mesin laminating 
limbah kayu dengan tenaga pneumatik 

Percobaan 

 

Pengukuran daya dan tenaga 

Selesai 



 
 

21 
 

KETERANGAN : 

 Mulai bisa dari survey lapangan dimana kita mengetahui tentang informasi 

suatu motor listrik, informasi di dapat dari toko dan bangkel dynamo 

 Dalam merancang mesin dengan sumber penggerak motor, atau sejenisnya, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih motor penggeraknya. 

Motor penggerak pun memiliki berbagai macam jenis, seperti motor 

pembakaran dalam seperti mesin bensin atau spark igintion engine dan mesin 

diesel atau comperession igntion engine. Motor listrik, seperti motor A dan CD, 

motor stepper, motor servo dan lain – lain. Pemilihan dalam hal ini tergantung 

kebutuhan mesin dan macam gerakan yang dibutuhkan. Dalam ulasan ini, saya 

tidak membahas tentang pemilihan jenis ini, namun yang lebih umum, seperti 

kecepatan dan daya motor,sesuai dengan pengalaman praktis saya dalam 

pekerjaan. 

Motor stepper adalah suatu motor listrik yang dapat mengubah pulsa listrik 

yang diberikan menjadi gerakan motor discret (terputus) yang disebut step 

(langkah). Satu puturan merupukan 360° dengan jumlah yang tertentu 

perderajatnya. 

Motor servo adalah sebuah motor DC yang di lengkapi rangkaian kendali 

dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. 

1 . Persiapan barang 

2. Peraktikan komponen motor : 

Dalam sistem listrik AC/arus bolak – balik ada tiga jenis daya yang dikenal, 

khususnya untuk beban yang memiliki impedensi (2), yaitu : 

a. Daya semu (S, VA,Volt Amper) 

b. Daya aktif (P,W Watt) 

c. Daya Reaktif (Q Var, Volt Amper Reaksi) 
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d. Untuk rangkaian listrik AC, bentuk gelombang tegangan dan arus sinusoida, 

besarnya daya setiap saat tidak sama. Maka daya yang merupakan daya rata 

– rata diukur dengan satuan Watt. Daya ini membentuk energi aktif 

persatuan waktu dan dapat diukur dengan kwh meter dan juga merupakan 

daya nyata atau daya aktif (daya poros, daya yang sebenarnya) yang 

digunakan oleh beban untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan daya 

semu dinyatakan dengan satuan Volt-Ampere (disingkat, VA), menyatakan 

kapasitas peralatan listrik, seperti yang tertera pada peralatan generator dan 

transformator. Pada suatu instalasi, khususnya di pabrik/industri juga 

terdapat beban tertentu seperti motorlistrik yang memerlukan bentuk lain 

dari daya, yaitu daya reaktif (VAR) untuk membuat medan magnet, atau 

dengan kata lain daya magnetik sehingga timbul magnetisasi dan daya ini 

dikembangkan ke sistem karena efek induksi elektromagnetik itu sendiri, 

sehingga daya ini sebenarnya merupakan beban (kebutuhan) pada suatu 

sistem tenaga listrik. 

e. Pengertian faktor daya / faktor kerja 

Faktor daya atau faktor kerja adalah perbandingan antara daya aktif 

(watt) dengan daya semu/daya total (VA), atau cosinus sudut antara daya 

aktif dan daya semu / daya total. Daya reaktif yang tinggiakan meningkatkan 

sudut ini dan sebagai hasilnya faktor daya akan menjadi rendah. Faktor daya 

selalu lebih kecil atau sama dengan satu. Secara teoritis, jika seluruh bahan 

daya yang di pasok oleh perusahaan listrik memiliki faktor daya satu, maka 

daya maksimum yang ditransfer setara kapasitas sistem pendistribusian. 

Sehingga, dengan satu. Secara teoritis, jika seluruh beban daya yang dipasok 

oleh perusahan listrik memiiki faktor daya satu, maka daya maksimum yang 

di transfer setara dengan kapasitas sistim pendistribusian. Sehingga, dengan 

beban yang terinduksi dan jika faktor daya berkisar dari 0,2 hingga 0,5, maka 

kapasitas jaringan distribusi listrik menjadi tertekan. Jadi, daya reaktif (VAR) 

harus serendah mungkin untuk keluaran kW yang sama dalam rangka 
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meminimalkan kebutuhan daya total (VA). Faktor Daya /faktor kerja 

menggambarkan sudut phasa anatara daya aktif dan daya semu. Faktor daya 

yang rendah merugikan karena mengakibatkan arus beban tinggi. Perbaikan 

faktor daya ini menggunakan kapasitor. 

f. Setelah itu baru kita melaksanakan percobaan yang akan kita maksud seperti 

apa, baru kalau melaksanakan percobaan yang akan kita maksud seperti apa, 

baru kalau saja disuatu perancangan tersebut hingga sampai batas yang kita 

inginkan. 

g. Baru setelah yang kita inginkan sudah tidak ada kendala lagi berulah kita 

menginjakan pada sistem pengukuran daya pada motor listrik tersebut. 

h. Setelah kita mengukur daya motor listrik sampai yang kita inginkan barulah 

mencapai titik yang terakhir yaitu selesai 

3.2 Waktu Pelaksanaan Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu Dengan 

Tenaga Pneumatik 

Pembuatan produk yang kami berinama “ANALISIS PERANCANGAN MESIN 

LAMINATING LIMBAH KAYU DENGAN TENAGA PNEUMATIK” dengan 

menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan dengan rincian sebagai berikut : 

1. Persiapan beli bahan dan alat  : 1 Minggu 

2. Pembuatan     : 2 Minggu 

3. Penghiasan / Finishing  : 12 Hari 

4. Pengecekan / trial (percobaan) : 2 Hari 

5. Tahapan akhir     : 1 Hari 
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Diagram Tabel 3.2 analisis perancangan mesin laminating limbah kayu dengan 
tenaga pneumatik. 

 

Tabel 3.2 Waktu Pengerjaan Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu 
Dengan Tenaga Pneumatik  

No Item Pengerjaan Mei 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

1-3 4-6 7-9 10-13 14-17 18-22 23-26 27-30 

          

1 Perancangan         

  01-08 Mei 2017      

2 Pembelian Material         

  08-11 Mei 2017     

3 Produksi/Pembuatan         

    11-13 Mei 2017  

4 Pengecatan         

      23-29 Mei 2017 

5 Finishing         

       30 Mei 2017 

 

1.2 Proses Produksi 

3.3.1 Bahan yang Digunakan 

Dalam pembuatan produksi yang berjudul “mesin laminating limbah kayu 

dengan tenaga pneumatik “ kami membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut : 

Bahan dan tempat pembuatan : 

Tabel 3.3 bahan-bahan Perancangan Mesin laminating limbah kayu dengan 
tenaga pneumatik 

 
Kompresor udara 1 pcs 

Silinder pneumatik 5 pcs 

Selang  pneumatik 10 meter 

Kontrol hand valve 3 pcs 

Plat mika 1 biji 

Plat Galvanis 1 lembar 

Besi siku 4/4 5 lonjor 
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Neple fitting 30 pcs 

Baut dan mur 30 psc 

 

Alat- alat yang digunakan : 

1. Batu gerinda potong : 30 pcs 

2. Batu gerinda biasa : 3 pcs 

3. Elektroda 2.6  : 4 kg  

4. Mesin Gerinda    

5. Las listrik 

6. Gergaji 

7. Siku tukang 

8. Pensil tukang 

9. Batu gerinda poles       : 3 psc 

Bahan Finishing   : 

1. Cat      : 4 kg 

2. Tiner dasar   : 6 liter  

3. Tiner special    : 6 liter 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 PEMBAHASAN 

Pembahasan yang dibahas tentang perancangan mesin laminating limbah 

kayu dengan tenaga pneumatik dengan bantuan motor listrik ini. Ada beberapa 

hal yang harus dibahas antara lain klasifiasi motor induksi, prinsip kerja motor 

induksi, rangkaian ekivalen motor induksi. 

 

4.1.1 Klasifikasi motor induksi Pada Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu 

Dengan Tenaga Pneumatik  

Motor listrik arus bolak-balik diklasifikasikan dengan dasar prinsip 

pengoprasian sebagai motor sinkron (induksi) atau motor sinkron. Motor induksi 

adalah jenis motor dimana tidak ada tegangan eksternal yang diberikan pada 

rotornya. Tetapi arus pada stator menghasilkan tegangan pada celah udara dan 

pada lilitan rotor untuk menghasilkan arus rotor dan medan magnet. Medan 

magnet stator dan rotor kemudian berinteraksi dan menyebabkan rotor motor 

berputar. Seperti yang ditunjukan pada gambar 4.1  berikut : 

 
Gambar 4.1 Motor Induksi Pada Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu 

Dengan Tenaga Pneumatik. 

 

Motor listrik memiliki 2 komponen listrik utama yaitu : 

a. Rotor, motor induksi menggunakan 2 jenis rotor : 
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1. Rotor sangkar tupai, terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan 

dalam petak-petak slot paralel. Batang – batang tersebut diberi hubungan 

pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. 

2. Rotor belita, yaitu memiliki gulungan 3 lapis ganda dan terdistribusi. Di buat 

melingkar sebanyak kutub stator. Tiga fase digulungi kawat kecil yang 

dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. 

 

b. Stator, Stator di buat  dari  sejumlah stampings dan slots untuk membaa 

gulungan tiga fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang 

tertentu. Gulungan ini lingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. 

Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat. 

Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama,  yaitu : 

a. Motor induksi satu fase. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, 

beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah motor sangkar 

tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh 

ini motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam 

peralatan rumah tangga, seperti kipas angina, mesin cuci dan pengering 

pakaian dan untuk penggunaan hingga 3 sampai 4HP. 

b. Motor induksi tiga fase. Medan manget yang terputar dihasilkan oleh 

pasokan tiga fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya 

yang tinggi, dapat berupa sangkar tupai atau gulungan rotor (walaupun 90% 

memiliki rotor sangkar tupai), dan penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa 

sekitar 70% motor diinustrikan menggunakan jenis ini. Sebagai contoh 
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pompa, kompresor, belit conveyor, jaringan listrik, dan grinder. Tersedia 

dalam ukuran 1/3 atau ratusan HP. 

Motor induksi tiga fase membuat medan putar yang dapat menstarter 

motor, motor satu fase memerlukan alat pembantu starting. Pada saat 

motor induksi Satu fase berputar, motor membangkitkan magnet putar. 

Motor induksi satu fase lebih besar ukurannya untuk HP yang sama 

dibandingkan dengan motor tiga fase, motor satu fase mengalami 

pembatasan pemakaian dimana daya tiga fase tidak ada. Apabila berputar, 

torsi yang dihasilkan oleh motor satu fase adalah berpulsa dan tidak teratur, 

yang mengakibat faktor daya dan efisiensi yang rendah dibandingkan 

dengan motor banyak fase. 

4.2  Prinsip Kerja Motor Induksi Pada Perancangan Mesin Laminating Limbah 

Kayu Dengan Tenaga Pneumatik 

 Prinsip Kerja dari motor induksi adalah sebagian berikut : 

1. Apabila sumber tegangan 3 fase dipasang pada kumparan stator, maka akan 

timbul medan putar dengan kecapatan n₁=120f 

2. Medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor. 

3. Akibatnya pada kumparan rotor timbul ggl induksi sebesar: E₂ṣ = 4,44 f₂ N₂ 

(untuk satu fase) E₂ṣ adalah tegangan induksi pada saat rotari berputar. 

4. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, ggl (E) akan 

menghasilkan arus (I). 
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5. Adanya arus (I) di dalam medan magnet menimbulkan gaya (F) pada rotor. 

6. Bila kopel mulai yang ihasilkan ole gaya (F) pada rotor cukup besar untuk 

memikul kopel beban, rotor akan berputar searah dengan medan putar 

stator. 

7. Seperti telah dilepaskan pada (3) tegangan induksi timbul karena 

terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh medan puatar stator. Artinya 

agar tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif antara 

kecepatan medan putar stator (n₁) dengan kecepatan berputar rotor (n₁). 

8. Perbeaan kecepatan antara n₁ dan n₂ disebutkan slip (5) dinyatakan dengan : 

S = 
𝑁𝑆−𝑁𝑅

𝑁𝑆
 𝑥 100 % 

9. Bila n₁ = n₂ tegangan tidak terinduksi dan arus tidak akan mengalir pada 

kumparan jangkar rotor, dengan demikian tidak dihasilkan kopel. Kopel 

motor akan ditimbulkan apabila n, lebih kecil dari n₂. 

10. Dilihat dari cara kerjanya, motor induksi disebut juga motor tak serempak 

atau sinkron. 

4.3 Rangkaian Ekivalen Motor Induksi Pada Perancangan Mesin Laminating 

Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik 

Untuk mempermudah penganalisaan dengan menggunakan rangkaian 

ekivalen, lebih dahulu ditinjau keadaan motor induksi dimana motor induksi 

sebagai satu transformator. Pentransferan energi dari stator ke rotor dari satu 

motor induksi adalah besaran induksi elektromagnetik, karena motor induksi 
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dapat dianggap sebagai transformator dengan stator merupakan primer dan 

rotor sebagai rangkaian sekunder tegangan Er diserap dalam impedansi rotor. 

Dalam diagram vektor gambar, V₁ adalah tegangan fase stator : R₁ dan X₁ 

adalah tahapan stator dan reaktensi bocor pada lilitan fase stator. Tegangan  (V₁) 

menghasilkan fluks magnet, dimana primer (stator) dan dalam sekunder (rotor) 

timbul tegangan induksi Er (S.E₂). Tegangan terminal sekunder tidak  ada sebab 

keseluruhan tegangan induksi E₁ telah habis terpakai dalam rangkaian tertutup 

dari rotor, dengan demikian : 

V₁ = E₁ + I₁ (R₁ + X₁) 

Besarnya Er tergantung pada faktor transformasi tegangan antara stator 

dan rotor dan juga tergantung pada slip. Seakan –akan seluruhnya tergantung Er 

diserap dalam impedansi rotor. Seperti yang ditunjukan pada gambar 4.2 berikut 

: 

 Er = I₂ . Z₂ atau Er = I₂ . (R₂ + X₂) 

 

Gambar 4.2 Rangkaian motor induksi Pada Perancangan Mesin Laminating 
Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik. 
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Dalam diagram vektor, Io adalah arus primer tanpa beban. Arus ini 

mempunyai dua komponen yaitu rugi besi (I ). Yang menghasilkan rugi motor, 

arus magnetisasi (Im) yang menghasilkan fluks magnet. 

Dengan demikian : Io² =(I)² + (Im)² 

Umumnya pada transformator, Io adalah kecil. Hal ini disebabakan reaktansi 

pada transformator rendah. Seperti halnya pada ransformator, harga sekunder 

dapat transfer ke primer atau sebaliknya. Perlihan impedansi atau resistensi dari 

sekunder ke primer harus dikali dengan a², sedangkan arus dibagi dengan a. 

Rangkaian ekivalen motor induksi dimana semua harga stator di transfer ke 

primer. Seperti gambar 4.3 dibawah ini : 

 

 

Sedangkan rangkaian ekifalen motor induksi dapat dilihat di gambar  
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Gambar 4.3  Rangkaian ekivalen induksi Pada Perancangan Mesin Laminating 
Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik. 

 
4.4 Kerugian Pada Motor Listrik Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu 

Dengan Tenaga Pneumatik 

a. Kerugian panas internal motor listrik pada dasarnya setiap motor listrik yang 

beroprasi cenderung mengeluarkan panas. Panas ini timbul oleh karena 

adanya kerugiaan – kerugiaan daya yang dihasilkan motor listrik , kerugiaan 

ini antara lain : 

1. Rugi - rugi inti, yaitu energi yang diperlukan untuk memagnetisasikan beban 

inti (histerisis) dan kerugian - kerugian karena timbulnya arus listrik yang 

kecil mengalir pada inti (arus eddy). 

2. Rugi –rugi tembaga, yaitu rugi- rugi panas ( I²R) pada lilitan stator karena 

arus listrik (I) mengalir mulai penghantar kumparan dengan tahanan (R). 

3. Kerugian fluks bocor, yaitu akibat dari fluks bocor yang di induksikan oleh 

arus beban bervariasi sebagai kuadrat arus beban. 

4. Kerugian angin dan gesekan, kerugian ini diakibatkan oleh gesekan angin dan 

bantalan terhadap putaran motor.  

5. Panas ekternal motor listrik dalam melakukan tugas operasinya, motor listrik 

sebagai sumber tenaga mekanik untuk penggerak haruslah dilindungi 

terhadap gangguan-gangguan ekstrnal, yang dapat menimbulkan panas pada 

motor listrik saat beroperasi. 

 

Gangguan – gangguan  eksternal itu antara lain : 

1. Gangguan mekanik meliputi : 

a. Bantalan (bearing) yang sudah aus. 

b. Salah satu tegangan fase terbuka akibat kontraktor yang rusak  

c. Kumparan stator yang terhubung singkat 

 

2. Gangguan fisik sekeliling, meliputi : 
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a. Terjadi kerusakan akibat terbentur sesuatu sehingga terjadi perubahan 

fisik pada motor listrik 

b. Suhu kamar dimana motor listrik tersebut beroprasikan 

c. Pendingin (kipas) motor yang tidak baik. 

3. Gangguan dalam operasi dari sistem keseluruhan  

a. Akibat pembebanan lebih 

b. Akibat penghasut motor listrik 

c. Kenaikan suhu pada kumparan 

 

Bila arus listrik (I) mengalir dalam rangkaian tahanan (R) selam t detik, ini 

kalorifik j (Joule) adalah 

 J = I².R . t 

Oleh karena itu bila motor listrik dijalankan, suhu motor akan naik 

sebanding dengan waktu kerjanya sehingga jika motor beroprasi, kenaikan 

suhunya dapat diketahui dengan mengukur tahanan kumparan sebelum dan 

sesudah dioprasikan selama waktu tertentu dengan menggunakan persamaan : 

  
𝑅𝐶=1+𝑎 (𝑡1)

𝑅𝐻  1+𝑎 (𝑡2)
 

Dimana : 

RC = Tahanan kumparan sebelum diopasikan (Ohm) 

RH = tahanan kumparan setelah dioprasikan (Ohm) 

a    = Koefisien temperatur tahanan dari tembaga(0,00428 Ohm/C) 

t1  = Temperatur ruang awal (C) 

t2 = Temperatur  setelah beroprasi (C) 

 

4.5 Perhitungan Daya Motor, Tekanan Pneumatik Dan Kompresor Pada 

Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik 

Diketahui kompresor listrik tipe ” TG-AIR 12” : 

 Tank =12 liter 
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 RPM = 2800 rpm 

 Pressure = 8 BAR 

 Daya = 1 HP 

 Tegangan  = 220 Volt 

 Frequensi = 50 HZ 

 G.W = 13 KGS 

 

 

4.5.1 Menghitung Inersia Gaya Tekan Pada Perancangan Mesin Laminating 

Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik 

 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 

F = Gaya Tekan 

m = massa = ( 20 kg) 

g = Percepatan Grafitasi Bumi = (9,81 𝑚2) 

F = 𝑚 ∗ 𝑔 

    = 20 kg ∗ 9,81 𝑚2 

     = 196 Newton 

 

 

4.5.2 Menghitung Inersia Silinder Pneumatik Pada Perancangan Mesin 

Laminating Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik 

Untuk menghitung berapa besar diameter silinder pneumatik yang diperlukan 

yakni dengan cara : 

(𝐹 + 𝑅)  = 𝐴 × 𝑝 

Atau 

(𝐹 + 𝑅) = (
𝜋

4 
  ×  𝐷2)  × 𝑝 

Keterangan:    

A = Luas Silinder (𝑚2)  
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P = Tekanan  ( 𝑁 𝑚2⁄ ) 

F + R = Gaya Tekan dan Gesek yang terjadi 

D = Diameter Piston 

Dimana ,  

F = 196 N 

R = ( gesekan = ± 5 % ∗ 𝐹 ) 

   = 5 %   ∗ 196 𝑁  

   = 9,8 N 

P = Tekanan kerja untuk pneumatik pada umumnya rata-rata 8 BAR  

     =   800000 (𝑁
𝑚2⁄ ) 

Maka , 

(𝐹 + 𝑅) = (
𝜋

4 
  ×  𝐷2)  × 𝑝  

( 196 + 9,8 ) = (
3,14

4
 ×  𝐷2)  × 800000 

205,8            = ( 0,785 ×  𝐷2)  × 800000 

0,785 × 𝐷2 =  
205,8

800000
 

 

0,785 × 𝐷2 = 0,00025725 

𝐷2           =  
0,00025725

0,785
 

𝐷2           = √0,0003391 

D                  = 0,019 Meter 

D                  = 0,019 × 100 

D                 = 1,9 Cm ≈ 2 Cm ( ukuran umum yang tersedi dipasaran ) 

Jadi ukuran ∅ silinder piston adalah = 2 Cm 

 

                      

4.5.3 Menghitung Inersia Gaya Pneumatik Pada  Perancangan Mesin 

Laminating Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik 
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Perhitungan gaya pneumatik bagian – bagian yang dihitung yaitu : 

4.5.3.1 Gaya Efektif Piston 

 Gaya efektif saat maju. 

Gaya ini dapat dihitung dengan rumus ; 

Fa = A × 𝑝 

Dimana, 

 A = Luas permukaan silinder pneumatik 

 A = (
3,14

4
 ( 0,02)) 

 A = 0,000314 𝑚2 

 P = tekanan kerja untuk pneumatik rata – rata 8 BAR =  

        800000 𝑁 𝑚2⁄  

Maka,  

Fa = 0,000314 𝑚2 ×         800000 𝑁 𝑚2⁄  

Fa     = 251,2 N 

 

 

 Gaya efektif saat mundur 

Gaya ini dapat dihitung dengan rumus ; 

Fb = A × 𝑝 

Dimana,  

A = (
𝜋

4
)  × (𝐷2 − 𝑑2) 

(d = 0,008 adalah ukuran standart diameter batang piston dari     

perusahaan ). 

A = 
3,14

4
 ×  (0,022 − 0,0082) 

A =  
3,14

4
 × (0,004 − 0,00064) 

A =  
3,14

4
 × 0,060  
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A =  
0,1884

4
 

A = 0,0471 𝑚2 

Maka,  

Fb = 0,0471 𝑚2 × 800000 𝑁 𝑚2⁄   

Fb = 37,680 N 

           

 

4.5.4 Menghitung Inersia Konsumsi Udara Tiap Langkah Piston Pada 

Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu Dengan Tenaga Pneumatik 

Untuk menghitung konsumsi udara tiap langkah piston mempunyai dua (2) arah 

dan dapat dihitung sebagai berikut : 

4.5.4.1 Konsumsi udara saat piston bergerak maju dihitung  dengan rumus : 

V1 = p × (
𝜋

4
) 𝐷2 × ℎ 

 

Maka,  

V1 = 8 × 0,785 × 0,022  × 0,15 𝑚 

V1 = 6,28 × 0,0004 × 0,15 

V1 = 0,0003768 𝑚3 

V1 = 0,3768 Liter udara 

 

4.5.4.2 Konsumsi udara saat piston bergerak mundur dihitung dengan :  

V2 = p × (
𝜋

4
) × (𝐷2  −  𝑑2)  × ℎ 

Maka, 
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V2 = 8 × 0,785 × (0,022 – 0,0082)  × 0,15 

V2 = 6,28 × 0,0000504 

V2 = 0,000316512 𝑚3 

V2 = 0,316512 Liter udara 

 

4.5.5 Menghitung Inersia Daya Kompresor Pada Perancangan Mesin Laminating 

Limbah Kayu  Dengan Tenaga Pneumatik 

4.5.5.1 Debit Kompresor    

Debit kompresor adalah jumlah udara yang harus dialirkan ke dalam 

silinder pneumatik dan dapat dihitung dengan cara : 

Qs = (
𝜋

4
 ×  𝐷2)  × 𝑣 

Dimana, 

Qs = debit kompresor (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡⁄ ) 

D = Diameter piston kompresor = 3,5 Cm ≈ 3,5 𝑚𝑚 

V = kecepatan piston direncanakan 600 𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡⁄  = 10 𝑚𝑚

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄  

Sehingga, 

Qs = (
𝜋

4
 ×  𝐷2)  × 𝑣 

Qs = (
3,14

4
 ×  352)  × 10 𝑚𝑚

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄  

Qs = 
3,14 ×1.225

4
 × 10 

             Qs =  
3846,5 ×10

4
        

Qs = 961.625 × 10 

     = 9.616.25 𝑚𝑚3

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄  

Qs = 0,961625 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡⁄  
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4.5.5.2 Daya Kompresor  

Daya kompresor dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

 Ns = (𝑄𝑠) (ŋ 𝑡𝑜𝑡) 

Dimana,  

Ns = daya kompresor (PK) / (HP) 

Qs = debit kompresor (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡⁄ ) 

ŋ tot = efisiensi total 

maka,  

Ns = (𝑄𝑠) (ŋ 𝑡𝑜𝑡) 

Ns = 0,961625 × 0,8 

Ns = 0,7693 Kw 

Ns = 
769 𝑤𝑎𝑡𝑡

750 𝑤𝑎𝑡𝑡
 = 1.02 PK setara dengan 1 HP 

Ns = 1 HP 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.1 Kesimpulan 

1. Standart analisis perancangan mesin laminating limbah kayu dengan 

tenaga pneumatik tersebut di rancang untuk mempermudah bagi para 

pengguna. Komponen penting analisis perancangan mesin laminating 

limbah kayu dengan tenaga pneumatik ini meliputi besi bahwa yang 

berfungsi sebagai kaki penyangga agar dalam proses pengepresan bahan 

kayu tersebut bisa kokoh saat mesin tersebut digunakan, diharapkan bisa 

memberikan kenyamanan dan mendukung aktifitas dalam penggunaannya. 

2. Kontruksi Jenis Jenis motor listrik pada perancangan mesin laminating 

limbah kayu dengan tenaga pneumatik  memiliki spesivikasi rangka: siku 

besi 5 × 5 cm , kompresor udara 1 HP, silinder pneumatik 5  pcs , daya 

listrik 450 watt. 

3. Teknik pengoprasian analisis perancangan mesin laminating limbah kayu 

dengan tenaga pneumatik . Cukup mudah yaitu dengan cara menekan 

tombol on untuk menghidupkan mesin, menempatkan bahan limbah 

potongan kayu pada meja press, kemudian menekan tombol hand valve.   

Tabel 5.1 Perhitungan Pada Analisis Perancangan Mesin Laminating Limbah Kayu 
Dengan Tenaga Pneumatik. 

 

No Rumus Inersia Yang Dihitung 
Hasil 

Perhitungan 
Satuan 

1. Momen Inersia Gaya Tekan   

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 

 

       196 N 

2. Momen Inersia Silinder Pneumatik 

(𝐹 + 𝑅)  = 𝐴 × 𝑝  

 

∅ 2 Cm 
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3. Momen Inersia Gaya Pneumatik Saat 

Piston Maju  Fa = A × 𝑝 

 

251,2         N 

4. Momen Inersia Gaya Pneumatik Saat 

Piston Mundur Fb = A × 𝑝 

 

37,680 N 

5. Momen Inersia Konsumsi Udara Saat 

Piston Bergerak Maju  

V1 = p × (
𝜋

4
) 𝐷2 × ℎ 

 

 0,3768 Liter Udara 

6. 

 

 

 

Momen Inersia Konsumsi Udara Saat 

Piston Bergerak Mundur  

 V2 = p × (
𝜋

4
)  ×  (𝐷2  −  𝑑2)  × ℎ 

 

 0,316512 Liter Udara 

 7. 

Momen Inersia Debit Udara Kompresor 

Qs = (
𝜋

4
 ×  𝐷2)  × 𝑣 

 

0,961625 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡⁄  

 

8. 

Momen Inersia Daya Kompresor 

 Ns = (𝑄𝑠) (ŋ 𝑡𝑜𝑡) 

  
 

 
       1 

 
    HP 
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5.1.2 Saran  

1. Perlu dilakukan pengujian efektifitas kinerja alat lebih lanjut, terutama 

untuk meningkatkan kapasitas efektif mesin.  

2. Agar bahan limbah pres kayu  yang diperoleh lebih baik, maka harus dicari 

solusi/cara untuk mendapatkan hasil komposisi campuran lem perekat 

yang baik.  

3. Beberapa cara yang dapat dicoba adalah dengan mencampur lebih banyak 

lem perekat dan mendiamkan selama beberapa jam hasil press agar dapat 

menjadi produk furnitur lebih baik. 
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