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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Mesin merupakan sebuah alat yang penting bagi sebuah industri. Jika terjadi 

kerusakan pada mesin maka akan dibutuhkan biaya yang tinggi untuk 

memperbaikinya. Oleh karena itu, mesin-mesin dalam industri harus dipantau 

secara berkala agar mesin selalu berada pada kondisi yang baik. Pemantauan yang 

biasa dilakukan pada mesin adalah cek keadaan motor, tes aliran dan tekanan 

bearing serta mengukur temperatur dari bearing [1]. Pemeliharan kondisi mesin 

tidak hanya berupa pemeliharan  fisik langsung terhadap mesin, tetapi juga dapat 

berupa pemeliharaan secara prediktif. Pemeliharaan prediktif didasarkan pada 

pemantauan yang berkala pada peralatan yang dilakukan melalui pengukuran 

variabel atau sinyal tertentu menggunakan sensor yang sesuai, yang selanjutnya 

data ini dianalisis untuk memberikan informasi tentang mesin atau peralatan yang 

dipantau [2]. Pemeliharan kondisi mesin secara prediktif dapat memberikan 

beberapa keuntungan yaitu, dapat mengurangi downtime yang tidak diharapkan dari 

suatu mesin, meningkatkan keamanan mesin, menghindari pembongkaran mesin 

yang tidak perlu, meningkatkan kepuasan konsumen [1]. 

Kategori keadaan atau kondisi mesin pada umumya dapat dibagi menjadi 

kategori normal, ketidakseimbangan (unbalance), tidak seporos (misalignment) dan 

kerusakan bantalan (bearing fault). Keadaan unbalance  dapat didefinisikan ketika 

distribusi massa yang tidak merata terhadap sumbu putar rotor. Keadaan 

misalignment adalah kondisi di  mana sumbu dari poros yang dikopel tidak 

sesumbu. Sedangkan kerusakan bantalan dapat terjadi pada semua komponen dan 

akan menyebabkan getaran dengan frekuensi yang tinggi [3]. Beberapa metode 

digunakan untuk mengetahui secara pasti jenis kerusakan yang dialami suatu mesin 

seperti inspeksi secara visual, analisa getaran, analisis minyak, analisis temperatur, 

pemantauan temperatur, analisis kebisingan, dan  nondestructive testing [4]. 
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Pemilihan metode untuk mengetahui jenis kerusakan mesin bergantung pada 

kebutuhan, jenis dan spesifikasi mesin.  

 Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan beberapa cara juga 

dikembangkan untuk memudahkan mengidentifikasi kondisi mesin. Salah satu 

teknik yang sedang dikembangkan beberapa akhir tahun ini adalah pemanfaatan 

emisi akustik [5]. Sinyal akustik yang dihasilkan oleh setiap mesin memiliki 

karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik sinyal akustik ini akan diterima 

oleh sensor dan dapat mengindikasikan perbedaan kondisi mesin. Perbedaan emisi 

akustik tersebut disebabkan karena adanya perubahan arah dan gaya yang diterima 

mesin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik dari sinyal akustik 

memiliki korelasi terhadap kondisi mesin.  

Dalam memproses semua sinyal-sinyal agar dapat dibaca dan diteliti dengan 

mudah pasti menggunakan sebuah metode. Metode yang umum dipakai untuk 

memproses sebuah sinyal adalah metode logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan 

suatu teknik untuk memetakan input-output berdasarkan suatu aturan yang disusun 

mengacu pada kepakaran. Logika fuzzy juga biasa digunakan untuk analisis sistem 

yang tidak pasti. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy, 

yaitu konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari 

penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy sangat 

fleksibel, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, 

logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks, 

logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami [6]. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mechefske pada tahun 1998, 

menggunakan Fuzzy dalam penelitiannya untuk mengidentifikasi kerusakan pada 

bearing. Pada penelitiannya, masukan Fuzzy yang digunakan adalah frekuensi dan 

standart deviasi. Berdasarkan hasil penelitiannya, Fuzzy sangat baik dalam 

membantu mengklasifikasi kerusakan mesin. Pada penelitian tersebut data yang 

digunakan adalah data vibrasi [5]. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramali dkk pada tahun 

2012, identifikasi kondisi mesin dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

fuzzy logic berbasis sinyal getaran. Data sinyal vibrasi diambil menggunakan 

accelerometer. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara statistik dengan 
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parameter penelitiannya adalah RMS, skewnes, kurtosis, crest-factor dan shape 

factor. Hasil ekstrasi data tersebut dihitung dengan menggunakan fuzzy logic tipe 

Mamdani. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa fuzzy logic 

tipe Mamdani dapat mendeteksi kondisi mesin dengan baik sebesar 97% [3]. Pada 

tahun 2007, Kim dkk juga melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kerusakan 

mesin menggunakan parameter RMS, crest-factor, dan skewness. Dari hasil 

penelitiannya parameter RMS sangat baik dalam mengidentifikasi mesin ketika 

kondisi normal dan ketika terdapat kerusakan [7]. Pada tahun 2011, Dong Sik Gu 

melakukan penelitian untuk mendeteksi kerusakan mesin menggunakan sinyal 

emisi akustik. Pada penelitiannya menggunakan metode wavelet transform untuk 

memproses sinyal akustik. Untuk membaca sinyal akustik, beliau memakai AE 

Sensor. Dari hasil penelitian tersebut emisi akustik terbukti mampu mendeteksi 

kerusakan mesin jenis misalignment dan bearing fault [8]. Pada tahun 2014, 

dilakukan penelitian untuk mendeteksi kerusakan bearing menggunakan sinyal 

akustik oleh Hiremath. Pada penelitiannya, Hiremath menggunakan metode 

Empirical Mode Decomposition dan membandingkan dengan sinyal vibrasi dalam 

domain frekuensi. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sinyal emisi 

akustik lebih baik dalam mendeteksi kerusakan bearing daripada sinyal vibrasi [9]. 

Pada penelitian ini, peneliti mengusulkan pengembangan teknik identifikasi 

kerusakan mesin berdasarkan parameter dari domain fusion pada waktu dan 

frekuensi yang dibangun melalui sistem Fuzzy. Pompa yang digunakan sebagai 

objek penelitian adalah 4 buah pompa air tipe “Panasonic GP-129” dengan kategori 

yang berbeda yaitu normal, unbalance, misalignment dan bearing fault. Penelitian 

akan dilakukan di Laboratorium Rekayasa Akustik dan Fisika Bangunan di jurusan 

Teknik Fisika ITS Surabaya. Dalam proses perekaman, data akan diambil 

menggunakan sebuah sensor akustik berupa mikrofon . Parameter sinyal akustik 

dalam domain waktu dan domain  frekuensi akan menjadi masukan dalam sistem 

Fuzzy untuk dapat mengidentifikasi kondisi mesin. Penelitian ini diharapkan dapat 

mendukung identifikasi kerusakan mesin secara non kontak. Penelitian ini juga 

akan menjadi dasar dalam penelitian berikutnya terkait pemisahan sinyal campuran 

akustik. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dibahas  pada penelitian ini adalah bagaimana 

hasil dan tingkat keakuratan perancangan deteksi kerusakan mesin berdasarkan 

emisi akustik berbasis fuzzy dengan pendekatan domain fussion. 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perancangan dan mengetahui 

tingkat keakuratan deteksi kerusakan mesin berdasarkan emisi akustik berbasis 

fuzzy dengan pendekatan domain fusion. 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui kondisi mesin dalam 

keadaan rusak atau normal dengan menggunakan sinyal akustik dalam domain 

waktu dan domain frekuensi. 

 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor reverberation belum diperhatikan karena penelitian berada didalam 

ruang kedap suara 

2. Pompa yang digunakan di Laboratorium Rekayasa Akustik dan Fisika 

Bangunan Jurusan Teknik Fisika ITS adalah pompa air tipe “Panasonic GP-

129” 

3. Perancangan sistem yang dibuat belum mengarah pada severity level dari 

kerusakan mesin 
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1.6 Asumsi Penelitian 

Asumsi dari penelitian ini adalah environmental noise tidak mempengaruhi 

sinyal yang direkam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


