Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

Optimasi Jarak Mata Pisau Pada Mesin Pencacah Plastik
Untuk Meningkatkan Aliran Dengan Metode DEM-DOE
Angelina Desandra Adventa*1), Sri Martini 2), dan Ilma Mufidah3)
1,2,3)

Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Jl.Telekomunikasi No.1, Bandung,
40267, Indonesia
Email: adv.gtxlab@gmail.com, srimartini59m@gmail.com, ilmamufidah@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK
Bank Sampah Induk Hijau Lestari (BSI) merupakan instansi swasta yang didirikan oleh PT. PLN dan
didukung oleh DLHK Bandung, sebagai tempat pengolahan sampah untuk disalurkan ke industri yang
membutuhkan. Penumpukan merupakan permasalahan yang dihadapi yang disebabkan oleh kurang
produktifnya proses pengolahan terutama pada proses pencacahan plastik yang memakan waktu produksi
yang lama untuk memperbaiki alat cacah yang tersumbat hingga 60 menit setiap harinya. Dengan
permintaan yang ada, BSI Hijau Lestari harus menyelesaikan proses pencacahan sesuai dengan kiriman
yang datang, yaitu dari plastik jenis cup hingga emberan dengan ketebalan 0,4 mm hingga 10 mm seperti
kerat plastik. Dengan metode Discrete Element Method menggunakan aplikasi EDEM, optimasi
dilakukan untuk meminimalisir penyumbatan dengan simulasi eksperimen DOE dari faktor jarak antar
pisau dan dinding serta volume material input. Dari hasil eksperimen dan perhitungan optimasi,
didapatkan parameter optimal jarak 10 mm dan volume 0.45, namun variabel volume tidak berpengaruh
signifikan.
Kata kunci: Discrete Element Method, Design of Experiment, mesin pencacah plastik, grey relational
analysis

1.

Pendahuluan
Sampah merupakan permasalahan yang kali ini marak dipermasalahkan terutama sampah
plastik. Menurut Jambeck (2015), Indonesia merupakan negara ke-2 dengan sampah plastik
terbanyak. Bahkan di dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa diperkirakan pada tahun 2025
Indonesia akan tetap bertahan di posisi tersebut dengan kenaikan sebesar dua kali lipat. Jika
dibandingkan dengan negara lain, seperti Korea, Indonesia masih memiliki kelemahan dalam
pengolahan sampah dari segi kesadaran masyarakat, aturan, pembiayaan, dan keterlibatan
pemerintahan (Hendra, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan peran industri dalam mengatur aliran
material plastik agar tidak menjadi sampah atau waste melalui program sustainable industri.
Saat ini Kota Bandung sudah memiliki institusi pengolahan sampah yang digerakkan dari
perusahaan swasta , dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup bernama BSI (Bank
Sampah Induk) yang tersebar di seluruh 30 kecamatan dan memiliki total 180 unit di seluruh
Kota Bandung. Dari 180 unit terdapat 1 unit induk yaitu Bank Sampah Induk Hijau Lestari yang
berperan sebagai tempat penampungan sampah dari warga yang sudah dikumpulkan oleh unitunit bank sampah yang lainnya di seluruh Kota Bandung, untuk dilakukan pengolahan dan
penyaluran agar dapat digunakan dan diterima oleh industri lain yang membutuhkan bahan baku
terkait. Penumpukan sampah menjadi faktor masalah utama pada perusahaan ini. Hal ini
menyebabkan penyempitan ruang kerja dan terhambatnya proses kerja yang lainnya, di samping
pertimbangan gedung yang disediakan memang kecil. Penumpukan ini disebabkan oleh proses
produksi yang lama pada pencacahan plastik, yang dapat ditunjukkan dengan adanya margin
antara jumlah kiriman sampah dan jumlah sampah yang terolah dari 3.5% hingga 25% .
Walaupun sudah banyak mesin pasaran yang memiliki kapasitas yang lebih mencukupi,
namun perusahaan ini lebih memilik mesin rakitan yang dibuat dengan tenaga diesel
dikarenakan biaya operasional yang lebih kecil. Oleh karena itu, setelah melakukan observasi
langsung, wawancara dengan operator dan studi literatur, didapatkan analisis sebab akibat
menggunakan diagram tulang ikan (fishbone). Berdasarkan analisis tersebut, aliran cacahan
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dipengaruhi oleh jarak antara mata pisau dan pisau diam yang ada pada dinding. Untuk
mencacah plastik dengan tebal 0,3 mm hingga 2 mm dibutuhkan jarak optimal yaitu 0<x<1 mm
untuk mengoptimalkan hasil cacahan dan meminimalisir mesin yang tersangkut (Kholil, et al.,
2017) dan (Sugandi, et al., 2017). Namun belum ada data optimal untuk material dengan
ketebalan hingga 10 mm seperti kerat plastik yang menjadi salah satu material input pada BSI
Hijau Lestari. Berdasarkan keluhan dari pak Iwan sebagai operator tetap mesin pencacah
plastik, banyak tidaknya input yang dimasukkan juga berpengaruh pada aliran proses
pencacahan. Hal ini dinyatakan berdasarkan praktik nyata yang terjadi, apabila material input
yang dimasukkan terlalu banyak maka akan menyebabkan penyumbatan. Namun tidak ada latar
belakang pengetahuan dari operator, dan saat ini belum ada penelitian yang menguji performa
mesin pencacah dengan volume yang berbeda. Kurang tepatnya jumlah material input sesuai
kapasitas dan jarak antar pisau diidentifikasi menjadi salah satu penyebab mata pisau yang cepat
aus, sehingga menyebabkan penyumbatan (Junaidi, et al., 2015). Untuk mempermudah
identifikasi, hal ini didukung dengan hasil simulasi DEM menggunakan aplikasi EDEM, dalam
waktu pencacahan hingga 1.67 detik, dengan jarak antar pisau eksisting 1 mm dan jumlah sekali
input seperempat bagian kerat plastik (0.9 kg), didapatkan kedalaman aus maksimal pada mata
pisau dan pisau diam hingga 0.5 mm.
Oleh karena itu, dengan membuat usulan berdasarkan identifikasi faktor sebelumnya,
penelitian ini ditujukan untuk mengetahui optimasi jarak antara pisau dan volume material input
pada mesin pencacah plastik untuk meningkatkan performa aliran dengan metode Design of
Experiment. Sehingga dapat meminimalisir pencacahan yang tersumbat dan meningkatkan
produktivitas pencacahan. Tahapan perancangan yang digunakan adalah Design of Experiment,
dimana desain yang optimal dipilih dari hasil eksperimen yang disimulasikan atas kombinasi
dari faktor. Eksperimen yang dilakukan didukung dengan Discrete Element Method pada
aplikasi EDEM dan Ansys untuk mendapatkan aliran yang optimal pada proses pencacahan
plastik.
2.

Metode
Metode konseptual digunakan sebagai panduan dalam aliran kerja, atau tahapan dalam
proses penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar penelitian terhadap pencacahan plastik
di BSI Hijau Lestari sesuai dengan cara kerja metode dan referensi yang ada.

Gambar 1. Model konseptual

Design of Experiment (DOE) merupakan metode matematik yang membantu dalam
merencanakan eksperimen, analisa, dan interpretasi data dari eksperimen, dimana terdapat
variabel input (Xs) yang dimanipulasi untuk diamati dampak terhadap variabel terikat (Y).
Diagram tulang ikan atau fishbone dapat digunakan sebagai alat identifikasi faktor atau variabel
bebas (Durakovic, 2017). Metode ini menghasilkan sejumlah eksperimen yang merupakan
kombinasi antara lebih dari satu faktor, sehingga untuk penerapannya pada salah satu tools pada
DOE adalah metode taguchi yang menghasilkan orthogonal array sebagai rincian kombinasi
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pada eksperimennya. Faktor yang telah ditentukan berdasarkan permasalahan sebelumnya
adalah jarak antara mata pisau dan pisau diam, serta jumlah material input sekali proses. Untuk
penentuan level faktor dan hasil urutan eksperimen dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan
variabel terikat yang terpilih adalah kedalaman aus maksimum, yang diidentifikasi sebagai
penyebab cepat tumpulnya mata pisau (Junaidi, 2015), sehingga semakin kecil kedalaman aus
maksimal yang akan didapatkan akan semakin baik. Kemudian rata-rata power draw dan
tekanan hidrostatik merupakan tolak ukur performa pencacahan, dimana semakin besar maka
semakin baik (Quist, 2016).
Eksperimen yang didapatkan akan disimulasikan dengan metode Discrete Element Method
(DEM) yang dapat memodelkan material plastik sebagai kumpulan partikel dengan spesifikasi
tertentu, yang berperilaku terhadap sistem kerja pada mesin pencacah plastik. DEM dapat
menyelesaikan dan menganalisis secara perhitungan hukum Newton dari pergerakan dan
perubahan yang terjadi pada partikel (Jiménez-Herrera, et al., 2017). Aplikasi yang mendukung
salah satunya adalah EDEM, yang sudah digunakan dalam mensimulasikan jaw crusher, cone
crusher, dan hammer mill (Legendre & Zevenhoven, 2014)( Kurniawan et al. 2017). Pada Tabel
1 dan Tabel 2 terdapat beberapa spesifikasi yang dibutuhkan untuk memodelkan material input
sebagai partikel, dan komponen mesin.
Kemudian dari hasil variabel respon, dipilih desain optimal dari jumlah eksperimen yang
ada dengan metode grey relational analysis. Metode ini dapat mengolah data hasil eksperimen
ntuk menentukan parameter yang optimal antara lebih dari satu faktor atau variabel pengamatan
(Hsiao, et al., 2017). Terdapat tahapan dalam metode ini menurut Buldum, et al. (2012) yaitu :
1. Normalisasi data hasil eksperimen yaitu kedalaman aus maksimum, power draw yang
dinyatakan dalam satuan total torsi rata-rata dan tekanan rata-rata. Dalam penelitian ini
digunakan normalisasi smaller-the-better (SB) pada rumus (1) dan larger-the-better
(LB) pada rumus (2).
(1)
(2)
k
(max/min) yi,yj
,

= Eksperimen ke= Nilai maksimum/minimum dari seluruh hasil eksperimen parameter y
= nilai normalisasi setelah kalkulasi SB , nilai normalisasi setelah kalkulasi LB

2. Mencari grey relational coefficient ( (k)) untuk setiap nilai respon dan grey relational
grade atau GRG ( ), untuk mengetahui derajat kemiripan antara nilai variabel respon
hasil eksperimen dari persamaan (3) dan (4). GRG merupakan tahap untuk mengubah
ke -3 nilai respon di setiap eksperimen menjadi kesatuan nilai.
(3)
(4)
=
= koefisien pembeda (untuk 3 variabel respon,

,

= nilai variabel respon ke-0, nilai variabel respon ke-i
,

n

=0,33)

= Nilai minimum dari
, nilai maksimum dari
= jumlah variabel respon
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3. Menghitung S/N ratio dari nilai grey relational grade (GRG) untuk meminimalisir
adanya “error variance” atau variasi dari faktor yang tidak bisa dikendalikan. Semakin
tinggi nilai S/N maka semakin berpengaruh pada performa dan kualitas hasil, sehingga
semakin optimal. Nilai yang digunakan yaitu larger-the-better (LB) pada rumus (5).
S/N =

(5)

Hasil optimasi yang akan didapatkan dari tahap tersebut perlu diberlakukan uji validasi data
menggunakan ANOVA, untuk mengetahui apakah memang benar kedua faktor terikat tersebut
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil, yaitu terhadap nilai GRG yang
didapatkan (Buldum, et al., 2012). Yang digunakan kali ini two-way anova karena terdapat dua
parameter kontrol (P.M., 2004), lalu dilanjutkan dengan uji post hoc untuk mengetahui pada
level faktor mana yang memberikan pengaruh yang signifikan.
3.

Hasil dan Pembahasan
Pada simulasi eksisting, dalam menggunakan software EDEM, perlu didefinisikan
beberapa spesifikasi partikel dan material.
Spesifikasi
Poisson ratio (V)
Solid density (p)
Young modulus
Particle radius
particle contact radius

Tabel 1. Spesifikasi Material
Ukuran
partikel
mesin
polypropylene
steel
iron
0.42
0.27-0.30
0.29-0.3
919
8.050
7.860
1,3e+9
1.8e+11
2,1e+11
2
2.5

ukuran
kg/m3
Pa
mm
mm

Selain sifat material, interaksi antar material juga perlu untuk didefinisikan sesuai dengan
standard internasional. Berikut merupakan spesifikasi interaksi pada Tabel 2.
Material
Utama
PP
Baja
Besi

Material
Kedua
PP
PP
PP

Tabel 2. Interaksi antar partikel material
Coefficient Of
Coefficient Of
Restitution
Static Friction
1.14
0.76
0.63
0.2
0.3
0.25

Coefficient Of
Rolling Friction
0.44
0.1
0.1

Pelaksanaan studi eksisting dan eksperimen dilakukan melalui simulasi untuk membantu
dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan kondisi eksisting, kecepatan rata-rata saat mesin
mencacah plastik material kerat plastik adalah 180 rpm. Geometri komponen mesin pencacah
dibuat dengan aplikasi CAD solidworks untuk membuat 3 komponen yaitu body mesin (iron),
mata pisau dana rumah pisau (steel) dan mata pisau diam yang menyambung pada penyaring
(steel). Setelah itu di-import sehingga tampil menjadi pada Gambar 2.

Gambar 2. Tampak samping dan tampak depan
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Selanjutnya, dilakukan eksperimen dengan metode DOE melalui faktor dan level terpilih.
Faktor yang terpilih adalah jarak antara mata pisau dan pisau diam dengan level yaitu [1, 5, 10,
20] satuan mm, yang merupakan rentang antara ukuran eksisting (1 mm) hingga melebihi
ketebalan maksimum kerat plastik dengan ketebalan 10 mm (20 mm). Hal ini dibuat
berdasarkan penelitian Kholil (2017) yang mengamati performa cacahan dengan jarak kurang
dari, dan melebihi ketebalan material input. Faktor kedua adalah volume variabel input [0.45,
0.9, 1.35, 1.8] dalam satuan kg, yang ditentukan berdasarkan interval berat input eksisting sekali
proses yaitu 1/8 hingga ½ bagian dari kerat plastik, dimana volume eksistingnya adalah 0,9
yaitu ½ bagian. Kemudian identifikasi faktor dan level akan menentukan jumlah eksperimen
melalui orthogonal array seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Orthogonal Array
Nomor
Eksperimen
1
2
3
4
5
6
7
8

Jarak
(mm)
1
1
1
1
5
5
5
5

Input
(kg)
0.45
0.9
1.35
1.8
0.45
0.9
1.35
1.8

Nomor
Eksperimen
9
10
11
12
13
14
15
16

Jarak
(mm)
10
10
10
10
20
20
20
20

Input
(kg)
0.45
0.9
1.35
1.8
0.45
0.9
1.35
1.8

Setelah menjalankan rancangan eksperimen DOE pada Tabel 3, didapatkan nilai dari
ketiga variabel respon sesuai dengan spesifikasi data pada Tabel 4 dan 5. Kemudian dilakukan
normalisasi data agar menyamaratakan value antara 0 dan 1 dengan rumus normalisasi smallerthe-better (SB) untuk kedalaman aus (wear) pada rumus (1), dan larger-the-better (LB) untuk
tekanan dan torsi (pressure dan power draw) pada rumus (2). Berikut merupakan data yang
dihasilkan dari simulasi selama durasi 5 detik.
Tabel 4. Hasil perhitungan normalisasi

Tabel 5. Perhitungan Grey Relational Grade dan S/N ratio

Kemudian, data normalisasi digunakan untuk mencari nilai grey relational coefficient
berdasarkan rumus (3) dan didapatkan nilai tunggal dari masing-masing eksperimen melalui
nilai Grey Relational Grade (GRG) (4). Lalu nilai GRG digunakan untuk melihat S/N ratio
untuk mencari kombinasi yang optimal menggunakan rumus (5). Untuk hasil perhitungan dari
Tabel 5, dapat dilihat bahwa percobaan ke 13 memiliki rangking paling tinggi, yang dapat
dibuktikan dengan nilai S/N ratio terbesar. Setelah data GRG digenerasi pada aplikasi
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MINITAB, didapatkan pada Gambar 3, dimana pada grafik tersebut didapatkan titik tertinggi
sebagai parameter yang optimal yaitu dengan jarak (10 mm) dan volume input (0.45 kg).

Gambar 3. Grafik S/N ratio dari GRG terhadap faktor jarak antar pisau dan volume material input

Setelah ditemukan nilai optimasi dari setiap parameter, maka perlu dilakukan uji validasi
menggunakan uji two way ANOVA. Namun sebelum itu perlu dilakukan uji normalitas dan
pada Tabel 6 menggunakan metode Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50 (Razali
& Wah, 2011). Dari tabel tersebut didapatkan bahwa nilai signifikan setiap kelompok data atau
level pada kedua faktor variabel, yaitu jarak dan volume, lebih dari derajat kepercayaan (α =
0.05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data Grey Relational Grade berdistribusi
normal. Kemudian dari hasil uji varians pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa parameter jarak
memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai derajat signifikan lebih kecil dari 0.05 (Sig<α).
Tabel 6. Tabel hasil uji normalitas

Tabel 7. Tabel hasil uji varians

Lalu untuk mengetahui lebih spesifik pada level apa parameter jarak memberikan pengaruh
yang signifikan, dilakukan uji lanjut yaitu uji post hoc tukey pada Tabel 8 dan didapatkan bahwa
E01.6

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020
2 November 2020

ISSN: 2579-6429

perlakuan dengan parameter jarak antar pisau 5 mm menghasilkan perbedaan pengaruh yang
signifikan dengan jarak 10 mm.
Tabel 7. Tabel hasil uji post hoc

Pada uji varians, parameter volume tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap
hasil, yang artinya tidak terlalu berpengaruh pada penyumbatan mesin pencacah plastik. Dimana
berdasarkan pada eksperimen yang dilakukan, dalam sekali proses pencacahan dapat
memasukan material maksimal hingga ½ ukuran dari kerat plastik (1.8 kg). Hal ini didukung
dengan penelitian sebelumnya, dimana penambahan jumlah material dapat dilakukan untuk
menambah kapasitas pencacahan, namun perlu menambahkan dorongan dari air agar hasil
cacahan tidak menumpuk pada saringan dan mata pisau sehingga menyebabkan penyumbatan
(Syamsiro, Hadiyanto, & Mufrodi, 2016).
Berdasarkan uji post-hoc, jarak 10 mm yang memberikan perbedaan yang signifikan, juga
menjadi level parameter yang terpilih sebagai optimasi jarak antar pisau dengan volume
material input sebanyak 0.45 kg. Dapat dilihat juga pada grafik S/N pada jarak 5 mm jalur
grafik menurun drastis yang menunjukkan performa yang lebih rendah. Hal ini serupa dengan
pernyataan pada penelitian sebelumnya bahwa material yang lebih tipis, yang memiliki celah
dengan pisau lebih banyak, memiliki performa pencacahan yang lebih optimal dari pada saat
mengolah material yang lebih tebal (Napitupulu & M.Subkhan2, 2011). Namun jika jarak antar
pisau lebih besar, maka semakin besar kesempatan material untuk melewati antar pisau, dan
kurang mencacah dengan baik melainkan menyobeknya (Kholil, Jumhur, & Wahyu, 2017). Hal
tersebut serupa dengan eksperimen kali ini, yaitu pada grafik S/N, performa turun pada jarak
pisau 20 mm. Dimana jika jarak antar pisau lebih besar dari ketebalan material input, lebih
berpotensi pada penumpukan dilihat dari data hasil eksperimen, yaitu nilai maksimum
kedalaman aus dan lebih rendahnya tekanan dibandingkan eksperimen yang lain. Sehingga jika
material lebih besar kemungkinan untuk melewati mata pisau saat berputar, maka hanya
sebagian saja yang tercacah dan penumpukan yang dihasilkan dapat menyebabkan
penyumbatan.
Jika dibandingkan dengan kondisi eksisting, dimana operator biasa memasukkan material
kerat plastik berukuran seperempat bagian (0.9 kg) dan jarak antar pisau 10 mm, proses yang
optimal adalah saat mengolah material input menjadi lebih kecil yaitu 0.45 kg untuk
meminimalisir tersumbatnya mata pisau pada mesin pencacah plastik.
4.

Simpulan
Pada penelitian ini, metode DEM dapat mensimulasikan sistem penghancuran pada mesin
pencacah plastik walaupun tidak sampai mensimulasikan proses kehancuran partikel. Namun
simulasi proses pencacahan plastik dapat menghasilkan nilai relevan untuk menghasilkan respon
yang diinginkan yaitu tingkat keausan, tekanan dan power draw, untuk mendapatkan optimasi
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desain mesin dalam meminimalisir mata pisau yang tersumbat. Sehingga dibutuhkan analisis
grey relational untuk mendapatkan hasil optimal dari variabel respon lebih dari 1. Dan
didapatkan desain optimasi untuk mesin pencacah plastik untuk meminimalisir penyumbatan
pada mata pisau adalah dengan jarak antara mata pisau dan pisau diam 10 mm dan dengan
material input sekali proses sebanyak 0.45 kg. Meskipun volume input material tidak
memberikan pengaruh yang signifikan, perlu dilakukan kajian lanjut mengenai kapasitas
maksimum mesin pencacah plastik rakitan ini, untuk mengetahui berapa material input
maksimal dalam satu waktu. Juga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh dan
pengukuran yang optimal pada aliran air untuk mendorong pencacahan, pada penambahan
volume material input.
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