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1 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

Industri dalam proses produksinya tidak terlepas dari penggunaan mesin-

mesin, salah satu mesin yang sering digunakan pada dunia industri adalah mesin 

Kompresor. Mesin akan bekerja secara terus-menerus untuk menjaga kontinuitas 

produksi. Penggunaan mesin secara terus-menerus dapat menyebabkan keruskan 

pada mesin. Apabila kondisi mesin terlanjur mengalami kerusakan sehingga 

mesin tidak dapat lagi bekerja tentunya akan membutuhkan waktu maintenance 

yang lama tergantung pada kerusakan yang dialami. Lamanya maintenance  mesin 

yang mengalami kerusan hingga tidak dapat berjalan tentunya akan menghambat 

kontinuitas produksi yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. 

Pemantauan terhadap kondisi mesin tentunya sangat penting untuk dilakukan, 

dimana pekerja dapat melakukan perbaikan jika dalam pemantauan terdapat 

kejanggalan (mesin masih bisa berjalan, dengan sedikit kerusakan) terhadap 

kondisi mesin. Perbaikan mesin dengan kondisi yang masih bisa berjalan (sedikit 

kerusakan) tentunya akan mempermudah maintenance sehingga waktu 

maintenance lebih cepat daripada ketika mesin mengalami kerusakan sehingga 

tidak dapat berjalan. 

Untuk saat ini pemantauan terhadap kondisi mesin di industri 

menggunakan metode analisa getaran pada mesin. Analisa getaran dilakukan 

dengan menganalisa parameter-parameter getaran yaitu frekuensi getaran, 

amplitudo getaran dan fasa getaran pada mesin. Apabila terjadi perubahan pada 

data getaran dapat mengindikasikan bahwa mesin mengalami kerusakan 

(Anggraini, 2014). Dalam proses pemantauan kondisi mesin dengan analisa 

getaran tentunya membutuhkan data getaran yang terjadi pada setiap mesin yang 

ingin dilakukan pengecekan terhadap kondisinya. Dalam beberapa kondisi, 

pengambilan data getaran mesin mengharuskan pekerja terjun langsung ke 

lapangan untuk menempatkan sensor vibrasi pada bagian mesin dan harus 

mengecek satu per satu mesin dengan jumlah yang banyak, hal tersebut dapat 

membahayakan keselamatan dari pekerja dan membutuhkan waktu yang lama.  
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Selain getaran, mesin juga menghasilkan bunyi atau bisa disebut emisi 

akustik, dalam hal ini emisi akustik mesin merupakan bentuk lain dari getaran 

mesin, dimana perubahan getaran yang dihasilkan mesin menyebabkan perubahan 

emisi akustik yang dihasilkan oleh mesin (Vinaya, 2015). dari hal tersebut emisi 

akustik dapat dijadikan alternatif pemantauan kondisi mesin di industri, namun 

dalam industri tentunya memiliki banyak mesin dan setiap mesin menghasilkan 

emisi akustik. Emisi akustik yang dihasilkan oleh setiap mesin akan tercampur, 

dengan bercampurnya emisi akustik tentunya akan menyulitkan pekerja dalam 

melakukan pengamatan kondisi mesin. Oleh sebab itu dibutuhkan metode 

pemisahan sinyal emisi akustik guna memudahkan pengidentifikasian kondisi 

mesin menggunakan emisi akustik.  

Blind Source Separation (BSS) merupakan salah satu teknik untuk 

memisahkan sinyal campuran dalam keadaan “blind”. Dalam hal ini “blind” 

adalah tidak mengetahui sinyal pencampurnya, hanya mengetahui sinyal yang 

telah tercampur. Dalam teknik Blind Source Separation (BSS) ada beberapa 

algoritma yang dapat digunakan untuk memisahkan sinyal emisi akustik salah 

satunya adalah Independent Component Analysis (ICA). ICA digunakan untuk 

memisahkan sinyal campuran, melalui pemrosesan sinyal secara statistik dimana 

terdapat beberapa model ICA yang dapat digunakan seperti Time Domain ICA 

(TDICA), Frequency Domain ICA (FDICA), Multistage ICA(MSICA), dan Fast 

Fixed Point independent component analysis (FastICA). Dalam penelitian 

sebelumnya, pemisahan sinyal suara menggunakan metode ICA dapat dilakukan 

pada mesin cooling water pump baik dalam domain waktu (TDICA), maupun 

domain frekwensi (FDICA) (Ilham Z., 2012). Metode yang sama juga dapat 

memisahkan sinyal suara dengan adanya sura latar yang dilkukan di PT Gresik 

Power Indonesia, dalam penelitian perancangan sistem monitoring kerusakan 

mesin dengan pemisahan banyak sumber suara menggunakan independent 

component analysis (ICA) dimana penelitian tersebut membandingkan beberapa 

algoritma ICA seperti FDICA, TDICA, Time-Frequency ICA (MSICA1), 

Frequency-Time ICA ( MSICA2), dan FastICA didapatkan hasil bahwa kualitas 

pemisahan sinyal suara meningkat dengan algoritma FastICA dengan nilai Signal 

to Noise Ratio (SNR) sebesar 26,667 dB (Anggraini, 2014). Dalam jurnal 
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Pemisahan sinyal audio tercampur secara offline dengan algoritma independent 

component analysis yang dilakukan oleh syarif, dalam penelitiannya syarif 

menggunakan algoritma FastICA dan berhasil melakukan pemisahan sinyal audio 

yang tercampur (Syarif, 2008). Dalam penelitian lainnya yang berjudul Aplikasi 

Noise Reduction untuk Perbaikan kualitas suara pada data Audio Menggunakan 

algoritma fastica oleh Indra Budi Setiawan, berhasil mereduksi sinyal noise yang 

ada (Setiawan, 2011).  

 Pada penelitian ini dilakukan pemisahan emisi akustik campuran yang 

dihasilkan oleh mesin untuk memantau kondisi pada mesin. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan metode BSS dengan  algoritma FastICA sebagai pemisah 

sinyal campuran yang terjadi, microphone array sebagai sensor untuk merekam 

emisi akustik. 

 

 Perumusan Masalah 1.2

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil dari pemisahan sinyal campuran menggunakan metode BSS 

dengan algoritma FastICA ? 

2. Bagaimana hasil identifikasi kondisi mesin menggunakan sinyal suara hasil 

pemisahan menggunakan metode BSS dengan algoritma FastICA? 

 

 Tujuan Penelitian 1.3

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hasil dari pemisahan sinyal campuran menggunakan metode BSS 

dengan algoritma FastICA. 

2. Mengetahui kondisi mesin menggunakan sinyal suara hasil pemisahan 

menggunakan metode BSS dengan algoritma FasiICA. 

 

 Manfaat Penelitian 1.4

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berkontrubusi 

dalam pengembangan pengamatan kondisi mesin dengan memisahkan sinyal 
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suara atau emisi akustik mesin yang tercampur ,sehingga dapat mengurangi resiko 

kecelakaan kerja pada pekerja pengamat kondisi mesin. 

 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 1.5

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Perekaman bunyiemisi akustik mesin menggunakan 2 (dua) sensor berupa 

microphone arraybertipe cardioid (Behringer XM1800S) dengan software 

Adobe Audition CS6. 

2. Padaproses perekaman di industri, faktor suhu, angin, dan reverberation 

diabaikan. 

3. Penilitian dilakukan pada mesin berputar yaitu mesin kompresor. 

4. Sumber emisi akustik mesin kompresor merupakan sumber pengukuran 

vibrasi yang dilakukan PT Semen Indonesia (Gresik). 

 

 


