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RINGKASAN 

 

Konversi BBM ke BBG yang dicanangkan pemerintah menjadi kendala, baik dari harga 

gas, peralatan konversi (konverter) maupun tabungnya. Dalam hal harga gas, ternyata 

LPG masih dapat subsidi, sedangkan jika digunakan CNG (Compression Natural Gas), 

kendalanya tabung memiliki bobot terlalu besar jika menggunakan tabung baja. 

Sedangkan jika menggunakan COPV (Composite OverWrapped Pressure Vessel = 

Tabung yang dibungkus/dililit komposit) harga tabung terlalu tinggi. 

Dari permasalahan diatas, diusulkan penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan 

prototip tabung yang terbuat dari baja diperkuat komposit serat alam untuk CBG, yang 

aman dan lebih ringan sehingga dapat dipergunakan oleh produsen biogas untuk 

menyimpan dan mengkomersialisasikan biogas. Hal ini juga dapat membantu program 

konversi BBM ke BBG, terutama untuk kendaraan pribadi. 

 

Titik tekan utama penelitian ini adalah pemilihan jenis penguat material komposit, 

pemilihan struktur pembungkus, optimasi tebal komposit, dan proses produksinya. 

Inovasi yang akan dilakukan di sini adalah penggunaan serat alami 

 

Penelitian ini direncanakan dimulai dengan mereview standar tabung terutama standar 

keamanan dan pengujiannya berdasarkan ASME Section VIII, dengan review ini 

diharapkan tabung hasil perancangan akan memenuhi standard. Dilanjutkan dengan 

mereview seluruh material yang dapat dijadikan alternatif untuk material tabung, baik 

material baja (bagian dalam), maupun material komposit penguatnya (bagian luar). 

Khusus mengenai material komposit, alternatif material dibatasi hanya material 

komposit dengan serat bio atau serat alami, terutama serat alami yang pernah dilakukan 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peta jalan (roadmap) penelitian ini. 

Setelah material dipilih, selanjutnya dirancang struktur pembungkus tabung baja oleh 

serat komposit, setelah dipilih struktur yang optimum, selanjutnya dilakukan persiapan 

proses produksi prototip tabung. Pada tahap ini diperlukan juga perancangan dan 

pembuatan alat bantu produksi. Setelah seluruh bahan dan alat produksi lengkap, maka 

dilakukan proses produksi. Prototip tabung yang dihasilkan akan diuji sesuai standar 

pengujian tabung gas. 
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Dari penelitian  tahap dua ini telah diperoleh: 

1. Disain dan prototip tabung biogas, hasil pengujian masih perlu penyempurnaan. 

2. Produk tepat guna berupa tensioner, alat bantu untuk proses pelapisan tabung dengan 

komposit 

3. Produk tepat guna berupa mesin filament winding. Mesin untuk melapisi tabung 

dengan serat komposit. 

 

 

Hasil penelitian ini telah menghasilkan: 

1. Artikel untuk diprentasikan pada  seminar nasional Jabar Otofest di Bandung, tanggal 

28 Oktober 2016.  

2. Draft artikel jurnal Internasional. 
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PRAKATA 

 

 

 Alhamdulillah laporan akhir penelitian yang berjudul : ”Rancang Bangun Prototip 

Tabung Biogas Dari Material Logam – Komposit Serat Alami Sebagai Penunjang 

Program Konversi Energi dari BBM ke BBG” telah selesai. 

  Walaupun sudah selesai jika mengacu kepada proposal yang dibuat, tetapi jika 

dilihat dari road map penelitian, maka penelitian ini belum selesai. Masih ada beberapa 

langkah lagi agar penelitian ini menghasilkan produk yang siap dikomersialisasi. 

 Terima kasih Kami ucapkan untuk Ristek-Dikti, terutama jajaran Direktorat 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 Penelitian ini didukung juga oleh para mahasiwa tugas akhir serta karyawan, 

untuk itu Kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat Kami, 

 

Peneliti, 

 

 

Dedi Lazuardi 

Ketua 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Salah satu alternatif untuk penyimpanan dan distribusi biogas adalah dengan mengkompresi gas 

kedalam tabung. Ada kendala jika kita mengkompresi biogas (CBG = Compression BioGas), 

yang secara kimiawi sama dengan gas alam (NG) yaitu metana, adalah pada tabungnya. Untuk 

nilai kalor yang sama dengan LPG, diperlukan volume biogas yang lebih besar, yang artinya 

CBG memerlukan tekanan yang lebih besar, sehingga diperlukan tabung yang lebih tebal, yang 

berarti juga tabung akan lebih berat. 

 

Permasalahan bobot tabung dipecahkan dengan dua solusi, solusi pertama membuat tabung dari 

material komposit, dan solusi kedua membuat tabung baja (liner) dililit komposit sehingga secara 

keseluruhan akan memiliki bobot lebih ringan daripada tabung baja saja. Pada solusi kedua, 

dinding tabung baja bisa lebih tipis karena beban mekanik pada dinding tabung didistribusikan 

sebagian ke material baja dan sebagian lagi ke material komposit. Baja yang berada pada bagian 

dalam tabung lebih berfungsi sebagai lapisan anti bocor dan komposit yang berada pada bagian 

luar, lebih berfungsi menahan beban karena tekanan gas. 

 

Dalam penelitian tahun pertama telah dirancang prototip tabung gas CBG dari material gabungan 

baja-komposit kapasitas 1 kg, dengan inovasi pada material kompositnya, yaitu menggunakan 

serat alami. Tahun kedua merupakan kelanjutan dari tahun pertama, yaitu memproduksi dan 

menguji prototip tabung. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tentang perancangan dan pembuatan prototip 

tabung CBG ini adalah: 

a. Perancangan bentuk dan ukuran tabung sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan. 

b. Pemilihan serat alami yang cocok digunakan sebagai penguat tabung, dengan 

mempertimbangkan kekuatan serat, kemudahan produksi dan harga seratnya. 

c. Penentuan motif lilitan (winding motif), yang akan mempengaruhi kekuatan komposit, 

yang secara otomatis mempengaruhi kekuatan tabung. 
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d. Perancangan dan pembuatan alat bantu produksi, dimana peralatan utama proses 

produksinya adalah mesin bubut. 

 

1.3  Tujuan Khusus 

Penelitian ini diharapkan mempunyai dampak yang luas terhadap perkembangan industri dan 

teknologi di Indonesia, khususnya bagi pemanfaatan energi alternatif di Indonesian serta dapat 

mendorong percepatan konversi BBM ke BBG bagi kendaraan pribadi. Tujuan khusus yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Dihasilkannya prototip tabung CBG kapasitas 1 kg, yang relatif ringan dan aman, yang 

dapat digunakan untuk rumah tangga maupun untuk kendaraan pribadi. Dengan demikian 

jika penelitian ini berhasil, akan sangat menunjang program konversi BBM ke BBG.  

2. Termanfaatkannya sumber alam Indonesia, yaitu serat alami. Serat alami yang berlimpah di 

Indonesia diharapkan dapat termanfaatkan dan dapat meningkat nilai ekonominya, yang 

secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Secara tidak langsung, hasil penelitian ini dapat menunjang program “Go Green”, karena 

serat yang dipakai adalah serat alami yang ramah lingkungan. 

4. Membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut antara lain: (1)  Studi tentang serat alami yang 

belum termanfaatkan, (2) pengembangan proses produksi komposit untuk tabung. 

5. Bagi masyarakat akademik, hasil penelitian ini dapat disebar luaskan sehingga akan 

meningkatkan proses belajar mengajar dibidang material komposit serat alami dan proses 

pembuatannya. 

6. Membuka peluang dihasilkannya patent sederhana untuk desain tabung komposit 

bertekanan. 

7. Diperoleh metode proses produksi yang dapat diterapkan di industri kecil yang memiliki 

mesin bubut sederhana. 

 

1.4  Urgensi Penelitian 

Konversi BBM ke BBG, terutama untuk kendaraan pribadi sudah sangat mendesak. Selain untuk 

mengurangi subsidi yang mencapai trilyunan rupiah tiap bulannya, juga untuk mengurangi emisi 

karbon di udara untuk mengurangi pemanasan global. Salah satu yang menjadi kendala dalam 
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konversi ini adalah harga tabung yang cukup tinggi dan pembuatannya membutuhkan mesin 

dengan kontrol otomatik. 

 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan permasalahan di atas akan dapat diatasi. 

Pertama, masyarakat, baik rumah tangga maupun pengguna kendaraan pribadi dapat 

memanfaatkan biogas yang lebih murah. Kedua, harga tabung menjadi  terjangkau karena 

menggunakan bahan baku alami yang banyak terdapat di Indonesia dengan harga relatif murah. 

Ketiga, proses produksi lebih murah karena dapat dilakukan di industri kecil yang memiliki 

mesin bubut sederhana. 

 

1.5 Inovasi  

Tabung CBG atau CNG sudah banyak diproduksi di luar negeri, di Indonesia sudah mulai dicoba 

dibuat dalam tiga tahun terakhir, tetapi belum dalam sekala industri, masih dalam kajian BPPT 

maupun PT. DI. Yang dikembangkan pun masih menggunakan cara dan bahan seperti buatan 

luar, yaitu serat sintetis seperti serat gelas dan serat karbon. Pada penelitian ini, inovasi yang 

ditargetkan adalah penggunaan serat alami sebagai penguat tabung serta proses produksinya 

menggunakan mesin mesin bubut sederhana sehingga industri kecil dapat memproduksinya. 
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BAB 2  STUDI PUSTAKA 

 

Tabung bertekanan (pressure vessel), merupakan bejana tekan yang banyak digunakan untuk 

penyimpanan bulk energy seperti gas. Yang menjadi variabel utama disain tabung adalah 

tekanan. Tekanan yang diinginkan tergantung gas apa yang akan disimpan. 

 

Tabung bertekanan ada dua jenis, yaitu tabung baja dan tabung yang menggunakan komposit 

atau diperkuat dengan komposit. Teknologi material dan pembuatan berkembang seiring dengan 

kebutuhan penyimpanan gas, terutama gas yang dikompresi pada tekanan tinggi, seperti gas alam 

dan gas hidrogen.  

Yang menjadi fokus adalah tabung bertekanan tinggi, diatas 250 bar, yaitu untuk gas alam dan 

gas hidrogen. Untuk kegunaan ini, tabung terdiri dari dua jenis, pertama tabung yang 

menggunakan jenis komposit (CPV = Composite Pressure Vessel), dimana materialnya hampir 

seratus persen dari komposit dan sisanya dari logam, yaitu pada bagian outlet gas. Yang kedua, 

komposit yang memperkuat tabung logam (COPV = Composite Overwrapped Pressure Vessel). 

Pada penelitian ini, subjeknya adalah tabung logam dengan penguatan komposit. 

Tabung jenis ini memiliki dua jenis material, yaitu: 

a. Logam, yang berfungsi sebagai komponen anti bocor (liner), 

b. Serta komposit yang digulungkan/menyelimuti liner 

Inovasi teknologi untuk COPV telah berkembang secara signifikan untuk meningkatkan biaya 

efektif, keandalan, dan pengurangan bobot tabung. Teknologi ini mengkombinasikan liner tipis 

yang terbuat dari logam bermodulus elastisitas tinggi dan keuletan tinggi dengan komposit 

pembungkus berkualitas tinggi, serta lapisan perekat berkualitas tinggi pada permukaan antara 

liner dan komposit pembungkus yang mengikat keduanya. Logam liner dapat dibuat dari berbagai 

logam dengan syarat seperti di atas, ada yang menggunakan paduan titanium lembaran yang 

dibentuk menjadi tabung dan kubah kemudian disambung dengan menggunakan las plasma. 

COPV pembuatannya dimulai tahun 1959 ketika Budd &Co membuat misil dengan teknik ini, 

kemudian dilanjutkan oleh Koper & Co pada tahun 1966 yang mematenkan tabung yang 

diperkuat dengan komposit dan 1968 Arde membuat tabung bola yang diperkuat komposit. 

Tahun 1977, I.F. Obrazcov et. All. Menulis dalam Jurnal Mechanical Eng, tentang optimalisasi 

penguatan rotasi kulit dari material komposit. Tahun 1989 IBM membuat perangkat grafik dan 
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pemodelan yang dapat mensimulasikan penyusunan serat komposit pada tabung. Brunswick 

mendisain cara pemegangan liner untuk multilayer komposit tahun 1993. Tahun 1997 dibuat juga 

tabung dengan tutup datar oleh Burkett & Jerald S. Tahun 1999, Essef Corp. Mengemukakan cara 

pembuatan tabung dari termoplastik. Tahun 2002 Polymer & Steel Tech. Hold Comp. 

mematenkan pembuatan tabung komposit dan metodanya. Pada Simposium CPV tahun 2011, 

banyak dibahas tentang teknologi pembungkusan dan cara pencelupan matrixnya.  Pada tahun 

yang sama, NASA mengeluarkan publikasi tentang COPV, yang membahas tentang material, 

metoda manufaktur, pemeriksaan, dan kegagalan-kegagalan tabung. Untuk tabung Hidrogen, 

tahun 2012 dikembangkan oleh MaHyTec Perancis yang membuat tabung hidrogen yang 

sanggup menahan tekanan 700 bar. 

Anatomi tabung bertekanan ditunjukkan oleh gambar 1 di bawah ini.  

 

Gambar 2.1 Anatomi COPV. 

Dari gambar 1, terlihat sebuah COPV, dimana pada kedua ujungnya terdapat 

dudukan untuk meletakan liner di mesin menggulung (winding machine).  

Dalam proses disain, untuk menganalisa apakah motif dan ketebalan penggulungan 

sudah optimum dan mengsimulasikannya, dapat di lakukan dengan bantuan 

perangkat lunak, yang contohnya ditunjukkan oleh gambar 2. 
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Gambar 2.2 Simulasi FEM untuk tabung. 

Proses pembuatan COPV, dimulai dengan pembuatan liner. Liner adalah bagian 

tabung yang berfungsi sebagai wadah gas, sekaligus berfungsi sebagai inti. Dimana 

di atas liner lah komposit disusun selembar demi selembar sampai seluruh liner 

terbungkus oleh susunan serat komposit. bentuk tabung akan mengikuti bentuk 

liner nya. Gambar 3 menunjukan proses pembuatan bagian kubah liner dengan 

proses spinning. 

 

Gambar 2.3 Proses spining pada pembuatan kubah liner. 
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Liner terdiri dari kulit (shell) yang berbentuk tabung, dan kubah yang memiliki pin 

untuk medudukan liner pada mesin penggulung. Gambar 4 menunjukan satu set 

liner yang belum di satukan. 

 

Gambar 2.4 Satu set liner terpisah, 

terdiri dari satu kulit berbentuk tabung dan dua buah kubah. 

Gambar 5 memperlihatkan proses pembungkusan liner dengan cara melilitkan serat 

komposit di atas liner (filamen winding). Proses ini umumnya menggunakan mesin 

lilit dengan kontrol numerik. 
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Gambar 2.5 Proses pelilitan serat (filament winding) 

Salah satu hal yang sangat penting dalam menjamin keamanan pengguna adalah pengujian. 

Gambar 6 memperlihatkan instalasi pengujian hidrostatis. Terlihat sebuah dial indikator untuk 

mengukur deformasi pada kulit tabung. 

 

Gambar 2.6 Instalasi uji hidrostatis untuk tabung. 
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BAB 3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan  

Penelitian ini diharapkan mempunyai dampak yang luas terhadap perkembangan industri dan 

teknologi di Indonesia, khususnya bagi pemanfaatan energi alternatif di Indonesian serta dapat 

mendorong percepatan konversi BBM ke BBG bagi kendaraan pribadi. Tujuan khusus yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Dihasilkannya prototip tabung CBG kapasitas 1 kg, yang relatif ringan dan aman, yang 

dapat digunakan untuk rumah tangga maupun untuk kendaraan pribadi. Dengan demikian 

jika penelitian ini berhasil, akan sangat menunjang program konversi BBM ke BBG.  

2. Termanfaatkannya sumber alam Indonesia, yaitu serat alami. Serat alami yang berlimpah di 

Indonesia diharapkan dapat termanfaatkan dan dapat meningkat nilai ekonominya, yang 

secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Secara tidak langsung, hasil penelitian ini dapat menunjang program “Go Green”, karena 

serat yang dipakai adalah serat alami yang ramah lingkungan. 

4. Membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut antara lain: (1)  Studi tentang serat alami yang 

belum termanfaatkan, (2) pengembangan proses produksi komposit untuk tabung. 

5. Bagi masyarakat akademik, hasil penelitian ini dapat disebar luaskan sehingga akan 

meningkatkan proses belajar mengajar dibidang material komposit serat alami dan proses 

pembuatannya. 

6. Membuka peluang dihasilkannya patent sederhana untuk desain tabung komposit 

bertekanan. 

7. Diperoleh metode proses produksi yang dapat diterapkan di industri kecil yang memiliki 

mesin bubut sederhana. 

 

3.2  Manfaat Penelitian 

Konversi BBM ke BBG, terutama untuk kendaraan pribadi sudah sangat mendesak. Selain untuk 

mengurangi subsidi yang mencapai trilyunan rupiah tiap bulannya, juga untuk mengurangi emisi 

karbon di udara untuk mengurangi pemanasan global. Salah satu yang menjadi kendala dalam 

konversi ini adalah harga tabung yang cukup tinggi dan pembuatannya membutuhkan mesin 

dengan kontrol otomatik. 
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Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan permasalahan di atas akan dapat diatasi. 

Pertama, masyarakat, baik rumah tangga maupun pengguna kendaraan pribadi dapat 

memanfaatkan biogas yang lebih murah. Kedua, harga tabung menjadi  terjangkau karena 

menggunakan bahan baku alami yang banyak terdapat di Indonesia dengan harga relatif murah. 

Ketiga, proses produksi lebih murah karena dapat dilakukan di industri kecil yang memiliki 

mesin bubut sederhana. 
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BAB 4  METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang diusulkan ini mengikuti metode penelitian seperti tertera pada 

diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun pertama 
Studi jenis serat alam yang cocok 

untuk penguat tabung 

Merancang motif pembungkusan (winding motif)  

Pemodelan FEM liner dan pembungkus 

Optimasi motif dan tebal pembungkus, serta 

tebal liner. 

 

Dokumentasi data tebal liner, motif terbaik, 

serta tebal pembungkus 

Perancangan dimensi dan bentuk tabung 

logam bagian dalam (liner) 

Simulasi dan analisis model 

tabung yang sudah 

diperkuat dengan serat 
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Gambar 4.1 Metode Penelitian yang Diusulkan 

 

Penelitian ini akan dimulai dengan studi jenis serat alam yang cocok untuk tabung, 

meliputi  mereview kembali serat-serat alami yang pernah digunakan pada penelitian 

sebelumnya, serta menguji kembali serat-serat tersebut dalam bentuk filamen atau benang 

yang dapat diterapkan untuk penguat tabung. Untuk pengujian ini dibutuhkan contoh uji 

yang dibuat dari serat. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, serat-serat yang dapat 

dijadikan kandidat antara lain: serat ijuk, serat kulit kelapa, serat nanas dan rotan. Serat-serat 

tersebut akan dipintal sesuai dengan kondisi ketika akan digunakan untuk pembungkusan 

tabung. Dari studi ini dipilih serat yang paling cocok untuk penguat tabung. 

Berdasarkan hasil studi di atas dilanjutkan dengan perancangan motif pembungkusan 

tabung, dalam perancangan ini dibuat berbagai alternatif motif pembungkusan tabung, dari 

motif-motif yang mungkin dibuat dengan mesin bubut, kemudian dioptimasi antara 

ketebalan dan kekuatan material.  

Setelah dipilih jenis serat dan motif pembungkusan, maka selanjutnya dilakukan 

perancangan dimensi dan bentuk tabung logam bagian dalam (liner), perancangan di 

sini meliputi dimensi liner yang dibutuhkan untuk memenuhi volume gas yang akan 

disimpan, serta tekanan maksimal dalam tabung, pemilihan material liner, serta tebal liner. 

Tahun kedua 
Perancangan Pembuatan alat bantu 

pembungkus tabung  

Pembuatan prototype tabung  

 

Pengujian dan Analisa 

 

Dokumen spesifikasi tabung 
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Dari hasil perancangan liner, selanjutnya dilakukan  Pemodelan FEM liner dan 

pembungkus, setelah selesai pemodelannya, selanjutnya dilakukan Simulasi dan analisis 

model liner yang sudah diperkuat dengan pembungkus. Agar diperoleh tebal yang 

optimal, maka dilakukan Optimasi motif dan tebal pembungkus, serta tebal liner. 

Tahap satu diakhiri dengan penyusunan dokumentasi hasil simulasi, mencakup 

spesifikasi liner, motif pembungkus dan tebal. 

Pada tahap kedua memasuki pembuatan prototip tabung, langkah pertama adalah melakukan 

Perancangan alat bantu pembungkus tabung, terdiri dari pengatur tegangan benang, 

mata pembagi benang, serta alat klem liner.  

Setelah alat bantu selesai, dilakukan pemasangan dan pengesetan pada mesin bubut untuk 

selanjutnya dilakukan pembuatan liner dan tabung. Rencana tabung akan dibuat 4 jenis 

motif tabung dengan masing-masing 5 buah, jadi total tabung yang akan di buat sebanyak 

20 buah. 

Selanjutnya pengujian tabung, yang didahului dengan pembuatan alat uji tabung 

sederhana. Pengujian dibatasi pada uji hidrostatik. Setelah pengujian dilakukan analisa 

kuantitatif berupa kekuatan hidrostatis, dan penyebab kegagalannya. Dari analisa ini dapat 

diketahui apakah model yang dibuat sesuai dengan hasil pengujian, serta diperoleh motif 

bungkus yang paling baik 

Setelah pengujian dan analisa selesai, selanjutnya dilakukan pendokumentasian, berupa 

spesifikasi tabung, dan kualitasnya 

Penelitian ini diusulkan untuk dilaksanakan dalam dua tahun berturut-turut. Uraian kegiatan 

dan metode yang digunakan disusun dalam tabel 1. 

 

 

 

1

0 



 

14 

 

Tabel 4.1 Kegitan dan Metode yang digunakan  

Tahun Kegiatan Metode 

1 

 studi jenis serat alam yang cocok untuk tabung  

 perancangan motif pembungkus tabung 

 Perancangan dimensi dan bentuk tabung logam 

bagian dalam (liner) 

 Pemodelan FEM liner dan pembungkus 

 Simulasi dan analisis model tabung yang sudah 

diperkuat dengan serat 

 Optimasi motif dan tebal gulungan komposit 

 Dokumentasi 

 Studi literatur 

Dan Uji mekanik,  

 

 Kaji numerik  

2 

 Perancangan dan pembuatan alat bantu 

pembungkus tabung 

 Pembuatan prototype tabung 

 Pembuatan alat uji 

 Pengujian dan analisa 

 Dokumentasi 

 Pemilihan dan 

pembuatan 

 Pengujian 

mekanik 

hidrostatis 

 

 

 

1

1 
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BAB 5  HASIL YANG DICAPAI 

 

A. Hasil yang dicapai darikeseluruhan peneliatian ini (2 tahun) 

A. Studi jenis serat alam 

Penelitian tentang serat alam yang biasa digunakan untuk komposit telah banyak, tetapi 

khusus untuk beban yang cukup besar, belum banyak dilakukan. 

Dari penelitian-penelian sebelumnya, ada dua kandidat material serat alami yang 

memungkinkan digunakan untuk memperkuat tabung, yaitu serat ijuk dan serat serabut 

kelapa. Kedua material ini dipilih karena banyak dijual di pasaran dan sudah dalam bentuk 

pilinan. 

Untuk menunjang studi ini, telah dilakukan pengujian serat, yaitu uji tarik. 

Pengujian ini dilakukan di PT. ASTRA Otopart. 

Beberapa hasil yang diperoleh (lihat lampiran 1):  

a. Serat sabut kelapa terpilin memiliki kekuatan tarik rata-rata sebesar 7,5 MPa 

b. Serat ijuk terpilin memiliki kekuatan tarik rata-rata sebesar 20 MPa 

Dari pengujian awal tersebut, serat ijuk lebih menguntungkan untuk digunakan daripada 

serat sabut kelapa. Tetapi masih harus dilihat kekuatan kompositnya, kekuatan lentur dan 

modulus elastisitasnya. 

 

B. Perancangan motif lilitan 

Motif lilitan yang umum digunakan: 

o Lilitan keliling (circumferential) 

o Lilitan longitudinal (longitudinal) 

o Lilitan kutub (polar) 

Dari ketiga motif lilitan tersebut, yang paling sederhana tetapi memiliki efek penguatan 

optimal adalah motif lilitan keliling. 

 

C. Perancangan bentuk liner 

Pada tahap proses perancangan silinder liner untuk tabung biogas pertama-tama kita 

menentukan kriteria desain untuk membuat rancangan silinder liner untuk tabung biogas, 

setelah menentukan kriteria desain proses selanjutnya adalah merancang desain tabung, 
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desain head, dan desain batang penguat, setelah proses mendesain selesai maka pada tahap 

selanjutnya mensimulasikan hasil perhitungan manual dengan menggunakan software, 

setelah didapatkan hasil data rancangan yang sesuai, maka pada tahap berikutnya dilakukan 

proses pembuatan silinder liner untuk tabung biogas, pada tahap pembuatan terbagi 

menjadi tiga yaitu proses pembuatan silinder, proses pembuatan head, dan yang terakhir 

proses pembuatan batang penguat, setelah proses pembuatan selesai pada tahap selanjutnya 

dalah proses pengujian setelah proses pengujian selesai maka didapatkan data-data yang 

selanjutnya didokumentasikan.  

Tabung yang didisain adalah seperti gambar berikut ini. 

 

Gambar 5.1. Assembly Desain Silinder Liner Untuk Tabung Biogas 

 

 

 

 

D. Simulasi FEM 

Simulasi FEM di sini untuk mengetahui apakah disain yang dibuat adalah aman 

berdasarkan criteria yang ditetapkan. Hasil simulasi FEM dapat dilihat pada lampiran 2. 
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Simulasi dilakukan menggunakan “Solid Work”. Dari simulasi, yang ditunjukkan pada 

lampiran, terlihat bahwa masih dibutuhkan optimasi dimensi liner, agar tabung memenuhi 

sarat. 

 

E. Simulasi dan Analisis 

 Dari hasil FEM dilakukan analisa dan diperoleh data desain tabung: 

Material : coconut fiber-polyester composite dengan 6 batang penguat AISI 304.  

  Tabung liner AISI 304 

Tekanan operasi:  100 bar. 

Dimension : panjang 1038 mm, diameter: 125 mm. 

Motif: Motif lilitan: 0o 

 

F. Perancangan dan pembuatan alat bantu, Tensioner. 

Dari penelitian ini berhasil dirancang dan dibuat tensioner sebagai berikut: 

1. Dimensi Tensioner : 

 P = 220mm 

 L = 220mm  

 T = 300mm  

 Berat Alat = 7,5Kg 

2. Sistem pengereman menggunakan rem pita sepeda, dengan diameter canvas 96,5mm 

dan lebar pita 10mm. 

3. Kapasitas penampung serat maksimum 720m dengan diameter serat 1mm. 

4. Alat tensioner ini menggunakan material : 

 Poros = Alumunium 6061 & ST60 Aisi 1030 

 Hollow = Baja 20mmx20mm 

 Roll = Pipe Alumunium 5052 

 Struktur = Plate Baja 4mm 

 Beam Support = Hard Nylon 

5. Gaya Release Tensioner sebesar 20N. 
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Gambar 5.2 Tensioner 

 

G. Perancangan dan pembuatan mesin filament winding 

Selain tensioner, berhasil juga dirancang dan dibuat mesin filament winding dengan 

spesifikasi sebagai berikut:  

Tabel 5.1 Spesifikasi mesin filament winding 

Spesifikasi Mesin Filament Winding 

Dimensi Mesin Panjang    = 1228 mm 

Lebar        = 300 mm 

Tinggi        = 1030 mm 

Jenis Penggerak Motor Stepper Dc 

Putaran   = 25 rpm 

Daya       = 9 Watt 

Sistem trasnmisi Jenis       = Ulir Daya 

Diameter ulir daya = 20 mm 

Pitch        = 3 mm 

Panjang   = 1050 mm 

Sistem Penggulungan Panjang maksimal mandrel = 1000 mm 

Diameter mandrel    = 500 mm 

Mikro kontroler Menggunakan arduino uno 
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Gambar 5.3 Mesin Filamen winding (warna merah) 

 

 

H. Pembuatan tabung 

Pada tahap proses pembuatan tabung dibagi dua tahap, yaitu: 

a. Pembuatan tabung liner 

b. Pelapisan tabung liner dengan serat komposit 

 

 

 

Gambar 5.4 Proses pelilitan dengan serat 

komposit 
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A. Luaran 

Produk: 

1. Tensioner 

2. Mesin filament winding 

3. Tabung COPV 

Karya Ilmiah: 

- Artikel untuk seminar nasional Vehicle Design & Engineering 
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Lampiran 1. Sertifikat pertemuan ilmiah 

 

 



RANCANG BANGUN TENSIONER UNTUK PROSES FILAMENT WINDING 

DESIGNING TENSIONER FOR THE FILAMENT WINDING PROCESS 

Yogi Abdullah, Dedi Lazuardi 

Program Studi Teknik Mesin  

Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandunge 

e-mail : dedi.lazuardi@unpas.ac.id 

ABSTRAK 

Tensioner adalah salah satu metode untuk menghasilkan tegangan pada serat dan diaplikasikan  

untuk pembuatan pipa komposit. Dengan berkembangnya teknologi, maka pembuatan pipa komposit ini bisa 

di proses dengan menggunakan mesin Filament Winding.  

Dengan adanya teknologi mesin Filament Winding, maka pembuatan pipa komposit bisa terbilang 

sangat memuaskan, dengan hal ini ada sesuatu yang mempengaruhi yaitu dengan adanya komponen 

Tensioner, dimana Tensioner ini adalah salah satu komponen atau alat pengatur dan penstabil tegangan 

pada proses mesin Filament Winding. Fungsi dari Tensioner tersebut adalah untuk menjaga agar tegangan 

serat tetap sesuai dengan yang di butuhkan mesin. Sehingga dengan adanya Tensioner ini dapat membantu 

proses penarikan sebanding dengan putaran motor yang dihasilkan. Dalam rancang bangun ini, gaya tarik 

maksimum serat hanya 20N. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menjadikan topik ini sebagai Tugas Akhir, adapun 

judul Tugas Akhir ini adalah “Rancang Bangun Tensioner Untuk Proses Filament Winding”. 

 

Kata Kunci : Tensioner Filament Winding 

 

ABSTRACT 

Tensioner is one method to generate a voltage in the fiber and applied to the manufacture of 

composite pipe. With the development of technology, the manufacture of composite pipe can be processed 

using Filament Winding machine. 

With the Filament Winding machine technology, the manufacture of composite pipe can be said to 

be very satisfactory. In this case there is something that affects that is the presence tensioner component, 

where in the tensioner is one of the components in the Filament Winding machine. The function of the 

Tensioner is to keep the voltage of the fiber fixed in accordance with the required machinery, so that with the 

tensioner can help the process of withdraw is proportional to motor rotation is generated. In this design, the 

maximum force fiber only 20N. 

Based of these problem, the authors make this topic as the final project the title of this thesis is “The 

Design Tensioner For The Filament Winding Process”. 

 

Key Words : Tensioner Filament Winding 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 2. Penggulungan : 



 
Pada awalnya pembuatan pipa komposit dilakukan secara manual, 

hanya mengandalkan putaran dan penarikan yang apa adanya tidak 
menggunakan mesin, dalam hal ini hasil yang dicapai tidak sesuai dengan 
apa yang diharapkan dan bisa dikatakan hasilnya kurang memuaskan. 

Dengan berkembangnya teknologi, maka pembuatan pipa dengan 
komposit ini bisa di proses dengan menggunakan mesin Filament 
Winding. Prinsip kerja dari metode ini ialah penggulungan Filament pada 
Mandrel dimana Filament tersebut telah dilapisi oleh Resin yang berasal 
dari Resin Bath. Serat ditempatkan pada gulungan mesin Filament 
Winding dan Mandrel ditempatkan pada poros mesin. 

Dengan adanya teknologi mesin Filament Winding, maka 
pembuatan pipa komposit bisa terbilang sangat memuaskan, dengan hal 
ini ada sesuatu yang mempengaruhi yaitu dengan adanya komponen 
Tensioner, dimana Tensioner ini adalah salah satu komponen atau alat 
pengatur tegangan atau penstabil tegangan pada proses mesin Filament 
Winding. Fungsi dari Tensioner tersebut adalah untuk menjaga agar 
tegangan Filament tetap sesuai dengan yang di butuhkan mesin. 
Sehingga dengan adanya Tensioner ini dapat membantu proses 
penarikan sebanding dengan putaran motor yang dihasilkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menjadikan 
topik ini sebagai Tugas Akhir, adapun judul Tugas Akhir ini adalah 
“Rancang Bangun Tensioner Untuk Proses Filament Winding”. 
 

2. TEORI DASAR 
 

2.1 Definisi Tensioner 
Tensioner adalah salah satu komponen alat pengatur tegangan 

atau penstabil tegangan pada proses pembuatan pipa komposit pada 
mesin Filament Winding, dimana fungsinya untuk menjaga agar tegangan 
serat yang ditarik tetap sesuai dengan yang dibutuhkan mesin. Sehingga 
dengan adanya Tensioner ini dapat membantu proses penarikannya 
sebanding dan setara sesuai dengan putaran motor yang dihasilkan. 

 
2.2 Prinsip Kerja Tensioner 

Prinsip kerja dari metode ini ialah penggulungan serat pada 
mandrel mesin Filament Winding, dimana serat tersebut telah dilapisi oleh 
resin, sehingga pada waktu penggulungan, mandrel yang diputarkan oleh 
mesin Filament Winding dapat menempel dengan serat yang telah di 
lapisi oleh resin.  

Dengan pola yang telah di tentukan oleh slider, maka gerak 
translasi dari slider tersebut dapat menghasilkan sebuah pipa komposit, 
dan yang mengatur tegangan seratnya itu adalah tensioner, bilamana 
proses pembuatan pipa sudah selesai, maka alat pengatur tegangan ini 
otomatis akan berhenti, sehingga tegangan serat akan tetap terjaga 
dengan stabil. 

Tensioner selama proses berjalan hanya mengatur tegangan saja, 
dimana slide yang bekerja secara gerak translasi, sehingga benda kerja 
yang dilapisi oleh resin terlapisi oleh serat yang ditegangkan oleh 
tensioner, kerja slide dengan tensioner sebanding dan satu kesatuan 
dalam satu komponen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Skema Proses Filament Winding 
 
Proses manufaktur pada metode Filament Winding terdiri dari 4 

tahap sebagai berikut : 
1. Persiapan : 

Serat ditempatkan pada gulungan mesin Filament Winding, 
dan mandrel ditempatkan pada poros mesin, hal yang terpenting  
mandrel harus dilapisi dengan Mould Releaseagent (zat pelepas 
cetakan), untuk memudahkan proses pelepasan pada mandrel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Mekanisme Mandrel 

 

Serat digulung ke Mandrel pada sudut dan pola yang telah 
ditentukan. Umumnya, proses ini dibantu dengan sistem komputer 
untuk mendapatkan akurasi yang diinginkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Mekanisme Pola 

 
3. Pengeringan : 

Penggulungan selesai, bagian yang terdapat pada mandrel 
ditempatkan ke dalam Oven untuk dikeringkan, dalam beberapa 
kasus, tergantung pada sistem resin yang dipakai, dan bisa saja 
bagian tersebut dikeringkan hanya pada suhu kamar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4 Proses Pengeringan 
 

4. Pelepasan Mandrel : 
Setelah proses pengeringan selesai, mandrel dapat dilepas 

dengan berbagai cara. Metode yang digunakan tergantung pada 
tipe mandrel, yaitu mandrel Multi - Use (dapat digunakan berkali-
kali) atau mandrel Disposable (sekali pakai). 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5 Proses Pelepasan Mandrel 
 

Kelebihan : 
a) Memiliki sifat pengulungan yang baik untuk menghasilkan 

material dengan sifat yang sama. 
b) Biaya peralatan dan biaya proses rendah. 
c) Dapat membuat bagian yang besar. 
d) Menggunakan serat berpensentase volume tinggi, dapat 

menghasilkan kekuatan tinggi, menghemat energi, waktu, dan 
tenaga kerja. 

Kekurangan : 
a) Untuk bentuk yang rumit memerlukan desain mandrel yang 

kompleks dan biaya tambahan. 
b) Tidak dapat membentuk lengkungan terbalik.  
c) Mandrel sangat diperlukan dan merupakan alat yang mahal. 
d) Kualitas permukaan tidak cukup baik, sehingga memerlukan 

mesin penghalus permukaan. 

2.3 Klasifikasi Rem 
Rem pita pada dasarnya terdiri dari sebuah pita baja yang disebelah 

dalamnya dilapisi dengan bahan gesek, drum rem, dan tuas, seperti 
diperlihatkan pada gambar dibawah.  
Gaya rem akan timbul bila pita diikatkan pada drum dengan gaya tarik 
pada kedua ujung pita tersebut. Jika gaya tarik pada kedua ujung pita 
adalah F1 dan F2 (N), maka besarnya gaya gesek adalah sama dengan 
(F1 - F2). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Rem Pita (tunggal) 
 

2.4 Poros 

Poros adalah sebuah elemen mesin berbentuk silinder pejal yang 
berfungsi sebagai tempat duduknya elemen – elemen lain seperti puli, 
sproket, roda gigi, kopling dan juga berperan sebagai elemen penerus 
daya dan putaran dari mesin penggerak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7 Poros 
 

Dalam merancang dimensi poros, sebagai langkah awal adalah 
menentukan panjang poros. Panjang poros ditentukan berdasarkan pada 
jumlah dan elemen – elemen apa saja yang duduk padanya serta jarak 
antar elemen – elemen itu. 

Langkah selanjutnya yaitu menghitung diameter minimum poros 
berdasarkan pada beban – beban yang bekerja pada poros itu. Beban 
yang bekerja pada poros dibedakan atas : 
 Poros yang menerima beban momen puntir (torsi) saja. 
 Poros yang menerima beban momen lentur saja (atau disebut 

dengan istilah As). 
 Poros yang menerima kombinasi beban torsi dan momen lentur. 

 
Dalam perancangan ini poros akan menerima beban torsi dan 

momen lentur akibat daya yang diteruskan melalui sistem transmisi sabuk 
– puli. Akibat momen lentur dan momen puntir pada poros akan 
memunculkan kombinasi tegangan nomal dan geser. 

 
Variabel yang berpengaruh dalam menentukan diameter poros 

yang terkena beban momen lentur dan momen puntir adalah : 

1. Momen lentur terbesar (ML) 
2. Momen puntir terbesar (T) 
3. Material poros yang diwakili oleh kekuatan mulur (Sy) 
4. Faktor keamanan (FS) 

Persamaan perancangan poros adalah sebagai berikut: 

 Momen lentur 
𝑀𝐿 = 𝐹 × 𝑥                               Persamaan 2.1 

 Torsi 

𝑇 =
30×𝑃

𝜋×𝑛
               Persamaan 2.2 

 Beban akibat puli yang berputar 

𝐹𝑃 =
3×𝑇

𝐷𝑃
               Persamaan 2.3 

 Menentukan diameter poros 

𝑑3 =
32×𝐹𝑆

𝜋×𝑆𝑦

√(𝑀𝐿)2 + (
𝑇

2
)

2

             Persamaan 2.4 

Dimana : ML = Momen Lentur (Nm) 
  F = Beban radial (N) 
  x = Jarak (m) 
  T = Torsi (Nm) 

  P = Daya (watt) 
  n = putaran (rpm) 
  FP = Beban akibat puli yang berputar (N) 
  DP = Diameter puli (m) 
  d = Diameter poros 
  FS = Faktor keamanan 

  Sy = Kekuatan mulur (N/m2) 
 

2.5 Pasak 
Pasak (key) adalah sebuah elemen mesin berbentuk silindrik, balok 

kecil atau silindrik tirus yang berfungsi sebagai penahan elemen seperti 
puli, sproket roda gigi atau kopling pada poros. 

Jika pasak tidak terpasang dengan benar antara puli dengan poros 
maka kemungkinan akan terjadi slip diantara bagian yang berkontak. 
Keausan akan dialami oleh lubang puli bila terjadi slip. Untuk itu perlu 
perancangan pasak yang benar agar mendapatkan hasil yang optimal.  

Terdapat beberapa macam pasak, yaitu pasak persegi/bujursangkar, 
pasak pin,dan pasak pin ulir. 
 
Persamaan perancangan pasak pin ulir adalah sebagai berikut : 

 Gaya tangensial 

𝐹 =
2×𝑇

𝐷
                Persamaan 2.5 

 Tegangan geser 

𝜏 =
2×𝑇

𝐷×(
𝜇×𝑑2

4
)
                Persamaan 2.6 

 Diameter pasak pin ulir 

𝑑 = √
16𝑇×𝐹𝑆

𝐷×(𝜇×𝑆𝑦)
               Persamaan 2.7 

 

Dimana :  𝐹 = Gaya tangensial (N) 
  𝑇 = Torsi (Nmm) 
  𝜏 = Tegangan geser (N/mm2) 
  Sy = Kekuatan mulur (N/mm2) 
  FS = Faktor keamanan 
  d = diameter pasak pin ulir (mm) 

  D = diameter poros (mm) 
 

2.6 Bantalan 

Bantalan (bearing) adalah elemen mesin yang berfungsi untuk 
menahan (mensupport) beban pada saat dua elemen mesin saling 
bergerak relatif. Jenis beban yang dapat ditahan yaitu beban radial saja, 
gabungan beban radial + beban aksial, dan beban aksial saja. Bantalan 
itu sendiri kebanyakan digunakan pada aplikasi – aplikasi yang 
melibatkan putaran. 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih jenis 
bantalan. Faktor – faktor itu saling berkaitan satu sama lain. Faktor – 
faktor itu adalah : 
1. Diameter poros dimana bantalan akan dipasang. 
2. Gaya luar yang bekerja pada bantalan atau dikenal dengan istilah 

gaya ekivalen. Besar gaya ekivalen merupakan hasil perkalian antara 

gaya radial (R, reaksi tumpuan) dengan faktor putaran (fp). 
𝑃 = 𝑅 × 𝑓𝑝                               Persamaan 2.8 

3. Hubungan beban - umur bantalan 
Dimanfaatkan untuk menghitung besarnya parameter basic dynamic 
load rating (C). Parameter ini didefinisikan sebagai beban yang 

diterima oleh bantalan ketika mencapai umur L10 = 1.000.000 putaran. 
𝐿2

𝐿1
= (

𝑃1

𝑃2
)

𝑘

                                              Persamaan 2.9 

Dimana :  P1 = C = Basic dynamic loading rating (lb) 
P2 = Pd = Beban yang bekerja pada bantalan (beban desain) 

(lb) 
L1 = Umur L10 pada beban C = 1.000.000 putaran 
L2 = Umur desain (putaran) 

k = 3,00 untuk ball bearing,  k = 3,33 untuk roller bearing 
4. Jenis beban yang bekerja pada bantalan 

Ada dua jenis beban yang bekerja pada bantalan yaitu beban radial 
dan beban aksial. Jika bantalan hanya menerima beban radial maka 
jenis bantalan yang dipilih yaitu bantalan radial, sedangkan jika kedua 
beban yang bekerja maka bantalan yang dipilih jenis bantalan yang 
mampu menahan beban radial dan beban aksial. 

5. Umur desain 

3. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 
3.1 Diagram Alir Proses  

Penelitian Tugas Akhir ini direncanakan dibagi dalam beberapa 
tahapan proses, dituliskan seperti berikut : 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Rancang Bangun Tensioner 

 



3.2 Studi Literatur 
Dalam tahapan studi literatur direncanakan akan dipelajari mengenai 

materi – materi yang bersangkutan dengan bahasan yang dikaji. 
Sehingga memudahkan untuk proses pembuatan tugas akhir. 

 
3.3 Kriteria Design 

Proses Rancang Bangun Tensioner Untuk Proses Filament Winding 
ini didasari oleh beberapa pertimbangan tertentu yang memiliki kriteria 
design sebagai berikut : 
 Memiliki dimensi yang compact  
 Memiliki massa yang tidak terlalu berat 
 Mudah dalam perakitan 
 Mudah dalam pengoperasian 
 Mudah dalam pemeliharaan dan perawatan 
 Komponen standar yang digunakan mudah didapat 
 Komponen yang dirancang mudah dibuat 
 Harga ekonomis 

3.4 Alternatif Design 
Dalam melakukan proses rancang bangun ini terdapat beberapa 

alternatif pilihan desain, hal tersebut dimaksudkan agar dapat memilih 
dan menentukan desain yang sesuai kriteria perancangan. Ada 2 
alternative design yaitu : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.2  Alternatif Tensioner A 
 

Design tensioner ini menggunakan sistem pengereman disk brake, 
tingkat kekakuan design sangat bagus karena pada dinding – dinding 
plate menggunakan frame profil keseluruhan sehingga sangat kokoh dan 
keterbatasan nya yaitu design ini sangat berat karena pada bagian 
putaran poros menggunakan 2 buah komponen fillow block dan pelatnya 
full frame, design ini rumit pembuatan nya dari mulai pemotongan plate 
hingga proses membuat dudukan tuas pengereman dan design ini tidak 
terlalu compact sehingga biaya yang dikeluarkan cukup mahal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Alternatif Tensinoer B 

Design tensioner ini menggunakan sistem pengereman drum brake, 
tingkat kekakuan design bagus karena pada dinding – dinding plate 
menggunakan pin penyangga sehingga tingkat kekakuan meningkat, 
design ini lebih compact di bandingkan alternative design yang A karena 
sistem tuas pengereman bersatu dengan tuas dari drum brakenya dan 
berat keseluruhan sangat ringan di bandingkan alternative design yang A. 
Kekurangan nya yaitu design ini mengguanakan framenya hanya di 
bagian plate dasar saja. 

 
3.5 Pemilihan Alternatif Design 

Pemilihan alternatif design dilakukan dengan cara penilaian 
terhadap desain Alternatif A dan Alternatif B berdasarkan kriteria yang 
diinginkan. Setiap alternatif akan diberikan garde 1 s/d 10 dengan 
penilaian Cukup Buruk, Buruk, Cukup, Baik, dan Sangat Baik. Lihat tabel 
3.1. 

Tabel 3.1 Grade Penilaian 

No Grade Nilai 

1 1 sd 2 Cukup Buruk  

2 3 sd 4 Buruk  

3 5 sd 6 Cukup  

4 7 sd 8 Baik  

5 9 sd 10 Sangat Baik  
 

Berdasarkan tabel diatas maka penilaian design Alternatif A dan 
Alternatif B dapat dilihat pada tabel 3.2. dan apabila gradenya besar, 
maka alternatif itu lah yang dipilih. 

 
Tabel 3.2 Penilaian Untuk Menentukan Desain 

Kriteria Alternatif  
A 

Alternatif  
B 

Memiliki dimensi yang compact  4 9 

Memiliki massa yang tidak terlalu 
berat 

4 8 

Mudah dalam perakitan 7 8 

Mudah dalam pengoperasian 7 9 

Mudah dalam pemeliharaan dan 
perawatan 

6 8 

Komponen standar yang 
digunakan mudah didapat 

8 8 

Komponen yang dirancang 
mudah dibuat 

4 9 

Harga ekonomis 4 8 

Total : 44% 65% 

 
Berdasarkan hasil penilaian maka alternatif yang dipilih adalah 

desain alternatif B, karena desain tersebut memiliki keunggulan seperti 
kriteria yang diinginkan. 

 
3.6 Detail Design 

Detail Design merupakan data hasil dari proses perancangan dan 
kunci untuk dilanjutkan pada tahap pembuatan. Adapun spesifikasi hasil 
dari rancang bangun tensioner untuk proses filament winding  terbagi 
menjadi komponen standar dan komponen yang dibuat, karena hasil 
rancangan tidak selalu ada di pasaran maka dilakukan pembuatan 
komponen yang sesuai dengan rancangan. 

 
Menghitung reaksi tumpuan pada bagian master filament 

 
 
 
 
 
 

 
Diagram Benda Bebas : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
𝛴𝐹𝑦 = 0 → 𝑅𝐴𝑦 + 𝑅𝐵𝑦 − 𝐹 = 0  

𝑅𝐴𝑦 + 𝑅𝐵𝑦 = 0 

𝛴𝑀𝐴 = 0 → (𝑅𝐵𝑦  .  𝑥1 ) − (𝐹  .  (𝑥2 + 𝑥1)) = 0 

𝑅𝐵𝑦 =
𝐹 (𝑥2 + 𝑥1)

 𝑥1

 

 

𝑅𝐵𝑦 =
100 𝑁 (0,146 𝑚 + 0,056 𝑚)

0,056 𝑚
 

= 360,714 𝑁 

 

𝑅𝐴𝑦 = 𝐹 − 𝑅𝐵𝑦 

= 100 𝑁 − 360,714 𝑁 

𝑅𝐴𝑦 = −260,714 𝑁 

 

 

 



Perhitungan momen lentur : 
Momen di segmen A – B : 

 
 

 
 
 
 

𝑀𝑙 = 𝑅𝐴𝑦  .  𝑥 𝑚 

= −260,714  .  0 𝑚 

𝑀𝑙 = 0 𝑁𝑚 
 
 

Momen di segmen B – C : 
 
 
 
 
 
 
 𝑀𝑙 = (𝑅𝐴𝑦  .   𝑥 𝑚 ) 

=  −260,714 𝑁  .  0,056 𝑚 

𝑀𝑙 = −14,599 𝑁𝑚 
 
 

Momen di segmen C : 
 
 
 
 
 
 

𝑀𝑙 = 𝑅𝐴𝑦  .   (𝑥1 + 𝑥2) − (𝑅𝐵𝑦  .  𝑥2) = 0 

=  −260,714 𝑁  .  (0,056 𝑚 + 0,146 𝑚) + (360,714 𝑁 .  0,146 𝑚) 
𝑀𝑙 = 0 𝑁𝑚 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung torsi : 

𝑇 = 𝐹  .  𝑟 

= 100 𝑁  .  0,08 𝑚 
= 8 𝑁𝑚 

 
Spesifikasi material : 

Material memakai ST37  kekuatan mulurnya sebesar Sy = 340 N/mm2 

 

Menentukan diameter poros : 

𝑑3 =
32  .  𝐹𝑆

𝜋  .  𝑆𝑦

√(𝑀𝐿)2 + (
𝑇

2
)

2

 

𝑑3 =
32 × 2

𝜋  .  325 × 106 𝑁/𝑚2
√(−14,599 𝑁𝑚)2 + (

8 𝑁𝑚

2
)

2

 

𝑑3 = (9,488 × 10−7)
1
3 

𝑑 = 0,009 𝑚 
𝑑 = 9 𝑚𝑚 
 
Menghitung Diameter Pasak Pin Ulir 
 
Dik :  
T   = 8Nm 
Fs  = 3 
Sy  = 340x106N/m2 
D   = 16mm = 0,016m 

=  √4,7𝑥10¯3 

=  0.004𝑚 

=  4𝑚𝑚 

3.7 Analisa Gambar Teknik  
Analisa gambar teknik merupakan proses penyerapan informasi 

bahasa teknik mesin secara mendetail, yang telah dirancang oleh 
perancang  tensioner  dan akan di kaji lebih lanjut dengan melakukan 
proses pembuatan alat.   
 

3.7.1 Komponen Standar  
Proses yang dilakukan untuk memperoleh komponen yang 

telah di standarkan mengenai spesifikasi - spesifikasi teknis atau 
krirteria - kriteria akurat yang akan digunakan  untuk perakitan 
tensioner untuk proses filament winding.    

 
3.7.2 Komponen Yang Dibuat  

Proses yang dilakukan untuk memperoleh komponen yang 
sesuai dengan hasil perancangan. Melihat dalam pengadaan 
komponen tidak selalu sesuai dengan hasil perancangan, kemudian 
dilakukan  proses manufaktur yang sesuai spesifikasi - spesifikasi 
teknis atau krirteria - kriteria yang akurat untuk  pembuatan  
komponen tensioner. Dimana proses pemesinannya menggunakan 
mesin diantaranya :  

1. Mesin Bubut  
2. Mesin Frais 
3. Mesin Bor 
4. Mesin Gerinda 
5. Mesin Pengelasan  
6. Mesin Cutting 
7. Kerja Bangku  

 
3.8 Perakitan 

Setelah semua komponen selesai  dalam pembuatan dan pengadaan 
komponen maka dilakukan perakitan dari setiap komponen tersebut. 
Perakitan dilakukan untuk menggabungkan komponen - komponen yang 
telah dibuat dan komponen standar menjadi suatu produk yaitu tensioner 
untuk filament winding.  

Proses perakitan dilakukan setelah semua komponen baik dari 
komponen standar dan komponen yang dibuat sesuai dengan hasil 
rancangan sehingga menjadi model tensioner untuk filament winding.  

 
3.9 Proses Pengujian 

Pada tahap proses pengujian, alat – alat yang harus dipersiapkan 
diatas harus sudah dirangkai, untuk hasil rangkaiannya bisa dilihat pada 
gambar di bawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Rangkain Pengujian 
Setelah proses perangkaian selesai seperti pada gambar diatas, 

lakukanlah pengujian dengan cara menambahkan beban pada tempat 
beban, hingga proses penguluran serat terjadi, dan ingat pada saat serat 
tertarik, lihatlah scala pada neraca gantung pada saat proses serat 
tertarik. Lihat gambar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.11 Proses Tarik Serat 
 

Setelah penambahan beban dilakukan hingga serat tertarik, maka hal 
yang harus dilakukan yaitu mencatat scala yang ada di neraca pada saat 
seratnya tertarik, dan hasil dari pengujian tensioner ini gaya tarik 
maksimum serat hanya 20N. Lihat gambar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 3.12 Pembacaan Skala Pada Neraca 

 



4. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan  

Dari tugas akhir ini telah dibangun dan dibuat Tensioner dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 

1. Dimensi Tensioner : 

 P = 220mm 

 L = 220mm  

 T = 300mm  

 Berat Alat = 7,5Kg 
2. Sistem pengereman menggunakan rem pita sepeda, dengan 

diameter canvas 96,5mm dan lebar pita 10mm. 
3. Kapasitas penampung serat maksimum 720m dengan diameter 

serat 1mm. 
4. Alat tensioner ini menggunakan material : 

 Poros = Alumunium 6061 & ST60 Aisi 1030 

 Hollow = Baja 20mmx20mm 

 Roll = Pipe Alumunium 5052 

 Struktur = Plate Baja 4mm 

 Beam Support = Hard Nylon 
5. Gaya Release Tensioner sebesar 20N. 
6. Biaya untuk material dan produksi Rp. 1.028.000,- 

 
4.2 Saran  

Alat Tensioner yang dibuat belum dikatakan sempurna. Hal tersebut 
diakibatkan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Untuk 
penyempurnaan lebih lanjut, maka disarankan hal – hal sebagai berikut :  

1. Gaya tarik serat lebih ditingkatkan lagi, dengan cara merubah 
pegas dengan diameter pegas yang lebih besar, sehingga gaya 
tariknya bisa lebih dari 20N. 

2. Membuat dudukan Rigid didaerah Base Profile supaya ketika 
melakukan proses  penarikan tidak bergeser. 

3. Mengganti tempat gulungan serat dengan memakai material Hard 
Nylon, supaya pada saat pengencangan baut, tempat gulungan 
tidak Crack. 

4. Buatlah Shaft Bottom dengan putaran ulir berbeda, biar pada saat 
gulungan berputar tidak ada pelepasan baut. 

5. Memodifikasi dudukan tuas pengereman, karena pada saat 
penarikan posisi diujung roll, suka adanya ketidak lurusan poros 
sehingga mengakibatkan proses terhenti dengan sendirinya, dan 
bila dibiarkan bisa mengalami Crack. 
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