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PRAKATA

Buku Pedoman Penulisan Laporan Akhir ini diterbitkan sebagai pedoman yang wajib

diikuti oleh para mahasiswa, staf pengajar, dan dosen pembimbing di Jurusan Teknik Mesin,

Politeknik Negeri Malang dalam pelaksanaan Laporan Akhir pada Program Diploma Tiga

(D3) Teknik Mesin. Pedoman ini berlaku mulai Tahun Ajaran 2015/2016. Dengan bantuan

buku pedoman ini dalam proses penyusunan Laporan Akhirnya, mahasiswa diharapkan dapat

memerkaya kemampuan-kemampuannya, khususnya dalam merangkum dan mengaplikasikan

semua pengalaman yang diperolehnya semasa belajar di Jurusan Teknik Mesin Politeknik

Negeri Malang untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam bidang keahlian Perawatan dan

Produksi secara ilmiah.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Kasijanto, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang;

2. Bapak Pondi Udianto, S.Si, M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Politeknik
Negeri Malang;

3. Bapak Ir. Subagiyo, M.MT., M.T, selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin, Jurusan
Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang;

4. Panitia Laporan Akhir dan Skripsi (LAS) 2015-2016 serta segenap sahabat dan  saudara
yang tak dapat kami sebutkan satu-persatu serta pengertian  keluarga yang telah sangat
banyak membantu dan memberikan dorongan semangat demi terselesainya pedoman
penulisan laporan akhir ini.

Pedoman penulisan Laporan Akhir ini ditujukan kepada mahasiswa Program Studi

D3 Teknik Mesin. Oleh karena itu, diusahakan penyajiannya dibuat sederhana dengan

memperbanyak contoh. Harapannya agar mudah dipahami dalam mengikuti format yang

diberikan. Sudah barang tentu apa yang telah diupayakan tersusun dalam Buku Pedoman ini

tidak mungkin sempurna, khususnya dalam mengantisipasi perubahan-perubahan cepat yang

terjadi di bidang ilmu Teknik Mesin. Untuk itu, kritik atau koreksi membangun akan selalu

ditunggu dan diterima dengan senang hati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridloi usaha panitia LAS 2015-2016 dalam upaya

ikut memudahkan penyusunan Laporan Akhir khususnya di Jurusan Teknik Mesin. Akhirnya

hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa jualah kita pulangkan. Karena tanpa ijin dan kehendak-

Nya maka penyusunan Pedoman Penulisan Laporan Akhir ini tidak akan terlaksana.

Malang, Januari 2016
Panitia LAS 2015-2016
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BAB I

LINGKUP FORMAT PENULISAN

Untuk keperluan efisiensi penulisan buku pedoman ini, maka perlu dikemukakan

bahwa, secara keilmuan, penulisan skripsi dan laporan akhir adalah tergolong “karya ilmiah”.

Sehingga isi tulisan skripsi dan laporan akhir harus terjamin nilai keilmuannya yaitu murni

dan obyektif, karenanya tidak terdapat perbedaan secara substansial, kecuali pada aspek

“metodologis” dan “sistematika penulisan”. Oleh karena itu yang membedakan antara skripsi

dan laporan akhir yang dimaksud dalam buku pedoman ini adalah menyangkut ruang lingkup

kajian dan tahapan kegiatan. Sebagai karya tulis ilmiah, skripsi cakupannya lebih luas dan

harus dilakukan penelitian lapangan (field research). Secara metodologis, skripsi disusun

menurut kaidah-kaidah keilmuan berdasarkan metode penelitian dan pendekatan analisis

tertentu, sesuai dengan tipe penelitian yang dilakukan. Sedangkan untuk laporan akhir, maka

sebagai karya tulis ilmiah, harus disusun sebagaimana laporan kegiatan ilmiah pada umumnya

dengan mengacu pada sistematika laporan yang ditetapkan, agar dapat menggambarkan hasil-

hasil kegiatan yang telah dilakukan selama kuliah atau praktek kerja industri (Prakerin).

Perbedaan skripsi dan laporan akhir secara keseluruhan tercermin pada tata urutan

atau sistematika penulisan, yang menyesuaikan bobot keilmuan berdasarkan jenjang program

pendidikan yang bersangkutan. Sementara untuk aspek lainnya yang bersifat umum, seperti

teknik penulisan yang meliputi: (1) Tata penyusunan dan penempatan judul, (2) Pengkodean

struktur tulisan, (3) Cara menulis kutipan dan sumber, (4) Teknik penyajian data, dan (5)

Penulisan daftar pustaka, sebagaimana pedoman untuk penulisan skripsi, berlaku juga untuk

penulisan laporan akhir.

1.1 KARYA ILMIAH LAPORAN AKHIR

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Teknik

Mesin, mahasiswa diwajibkan membuat suatu karya ilmiah yang disebut laporan akhir,

setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Laporan akhir

merupakan karya tulis mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan yang

dilakukan mandiri oleh mahasiswa, disusun dalam jangka waktu satu semester di bawah

bimbingan dan arahan dosen pembimbing. Laporan akhir dilaksanakan secara mandiri oleh

mahasiswa, dimaksudkan bahwa inisiatif perancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan

penulisan laporan akhir ada pada diri mahasiswa sendiri.
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Laporan akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan setiap mahasiswa

program Diploma III di Politeknik Negeri Malang yang dilaksanakan pada semerter VI.

Laporan akhir di Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang bertujuan agar mahasiswa

mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan, baik matakuliah

teori maupun praktek, untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian tertentu secara

sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data atau informasi yang akurat dan

didukung analisis yang tepat. Bidang keakhlian yang dimaksud pada buku pedoman di sini

meliputi: (1) Konsentrasi Produksi, (2) Konsentrasi Instalasi Perawatan dan Perbaikan, (3)

Konsentrasi Desain dan (4) Konsentrasi Otomotif.

Laporan akhir disusun dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi, dibuat

berdasarkan tata cara penulisan karya ilmiah. Sebagai suatu karya ilmiah, laporan akhir akan

memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut.

(1) Harus ada permasalahan yang jelas dan dilengkapi dengan data yang riil;

(2) Harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah (metodologi penyampaian);

(3) Mengungkapkan adanya fakta-fakta baru atau fakta khusus yang obyektif dan/atau harus

memberikan dampak yang bermanfaat bagi manusia, organisasi atau lembaga maupun

pengembangan ilmu;

(4) Didasarkan pada pengamatan lapangan (data primer) dan/atau analisis data sekunder di

bawah bimbingan berkala dan teratur oleh dosen pembimbing; dan

(5) Hasil laporan akhir dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis

dengan mengikuti tata tulis ilmiah yang telah ditentukan dan dipertahankan melalui ujian

lisan di depan tim dosen penguji dan penguji saksi.

1.2 ASPEK TOPIK LAPORAN AKHIR

Secara umum topik Laporan Akhir dapat berupa: (a) Perbaikan dari yang sudah ada

dengan fungsi sama dan metode sama, namun kualitas berbeda dari alat yang sudah ada; (b)

Modifikasi dan improvisasi dengan fungsi sama, tetapi metode berbeda dari alat yang sudah

ada; (c) Inovasi yaitu dengan fungsi dan metode yang belum pernah ada. Adapun kegiatan

yang dapat dijadikan Laporan Akhir antara lain:

(1) Pengkajian/ studi, antara lain: (a) Literatur, (b) Lapangan, (c) Kelayakan;

(2) Perancangan, antara lain: (a) Teori, metode atau asas baru, (b) Model atau sistem, dan (c)

Alat atau prototype; dan

(3) Implementasi suatu solusi secara nyata.
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Penentuan topik Laporan Akhir mahasiswa harus mencakup solusi dari masalah yang

didasarkan kepada konsentrasi Program Studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang.

Secara garis besar, materi yang dapat diangkat untuk menjadi topik laporan akhir adalah

sebagai berikut (Keputusan Kajur JTM No. 01/SK/TM/2009).

(1) Topik LA untuk konsentrasi Produksi dapat berupa:

(a)  Desain, pembuatan, atau desain dan pembuatan peralatan jig/fixture;

(b)  Desain, pembuatan, atau desain dan pembuatan peralatan mould;

(c)  Desain, pembuatan, atau desain dan pembuatan peralatan dies;

(d)  Perencanaan sistem produksi alat;

(e)  Pembuatan mesin sederhana hasil dari desain mahasiswa konsentrasi desain; dan

(f)  Pembuatan perencanaan pembukaan usaha bisnis bidang jasa produksi.

(2) Topik LA untuk konsentrasi Instalasi, Perawatan dan Perbaikan dapat berupa:

(a) Perencanaan tata letak pabrik;

(b) Perencanaan perawatan, rekondisi, atau pengujian mesin-mesin perkakas;

(c) Perencanaan perawatan, rekondisi, atau pengujian mesin-mesin industri;

(d) Perencanaan perawatan, rekondisi, atau pengujian mesin-mesin konversi energi;

(e) Desain dan pembuatan alat bantu uji performasi mesin atau desain dan pembuatan

alat simulasi proses/sistem; dan

(f) Pembuatan perencanaan pembukaan usaha bisnis bidang jasa perawatan.

(3) Topik LA untuk konsentrasi Desain dapat berupa:

(a) Desain dan pengembangan produk;

(b) Desain mesin, alat, atau mekanisme tepat guna;

(c) Desain peralatan jig/fixture;

(d) Desain peralatan mould/dies; dan

(e) Pembuatan perencanaan pembukaan usaha bisnis bidang desain.

(4) Topik LA untuk konsentrasi Otomotif dapat berupa:

(a) Perencanaan perawatan, rekondisi, atau pengujian mesin-mesin otomotif;

(b) Disain dan Pembuatan alat bantu uji performasi otomotif atau Desain dan Pembuatan

alat simulasi sistem pada otomotif;

(c) Perencanaan perawatan, rekondisi, atau pengujian AC kendaraan;

(d) Perencanaan perawatan, rekondisi, atau pengujian sistem kelistrikan kendaraan; dan

(e) Pembuatan perencanaan pembukaan usaha bisnis bidang jasa otomotif.
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1.3 BAHASA INDONESIA DALAM PENULISAN LAPORAN AKHIR

Sampai dengan abad XXI ini perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa

bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan bahasa Inggris sebagai Bahasa Internasional

sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang akademik bahasa Indonesia telah

menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah

seperti skripsi dan laporan akhir. Pada dasarnya interaksi dan macam kegiatan akademik tidak

akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar tanpa adanya bahasa sebagai sebagai sarana

komunikasi. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat

dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan/atau tertulis tercermin dalam setiap

karya ilmiah, baik skripsi, laporan akhir atau bentuk karya ilmiah yang lain.

Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan

lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik.

Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata

dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut.

(1)  Sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya;

(2)  Berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional;

(3)  Lambang sebagai huruf (fonemis) bersifat manasuka atau kesepakatan pemakainya

(arbitrer);

(4)  Sistem lambang yang terbatas itu (A  Z: 26 huruf) mampu menghasilkan kata, bentukan

kata, frasa, klausa, dan kalimat yan tidak terbatas dan sangat produktif;

(5)  Sistem lambang itu (fonemis) tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem

lambang bahasa Jepang (Lambang hirakana atau silabis); dan

(6) Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga

dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Unsur dalam sistem lambang tersebut

menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas dan dapat dipahami masyarakat.

Dalam konteks penulisan karya ilmiah, bahasa berfungsi atas beberapa hal sebagai

berikut.

(a) Fungsi pernyatan ekspresi diri, fungsi ini menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh

penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud untuk menyampaikan suatu

gagasan dengan baik;

(b) Fungsi komunikasi, fungsi untuk mengenal kemampuan diri sendiri, memahami orang lain

dan mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik;
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(c) Fungsi integrasi dan adaptasi sosial, merupakan fungsi peningkatan (integrasi) dan

penyesuaian (adaptasi) diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam

bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan akademis. Hal ini

menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyampaikan proses

berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis dalam suatu masyarakat. Dengan

demikian, bahasa merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain

dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa

yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai

anggota suatu masyarakat (cq. masyarakat ilmiah).

(d) Fungsi kontrol sosial, sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan

tindakan orang dalam masyarakat (cq. masyarakat ilmiah), sehingga seseorang itu terlibat

dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Hal positif ini terlihat melalui kontribusi

dan masukan yang positif. Bahkan, kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang

lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka.

Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat

seperti keahlian berbicara dan menulis, penerus tradisi keilmiahan, pengindentifikasian diri,

dan penanam rasa keterlibatan (sense of belonging) pada masyarakat bahasanya.

Posisi Bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional,

bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi

masing-masing seperti berikut.

(1) Fungsi bahasa persatuan, adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras

dan antar golongan (SARA) bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Fungsi pemersatu ini (heterogenitas atau kebhinekaan) sudah dicanangkan dalam Sumpah

Pemuda 28 Oktober 1928;

(2) Fungsi bahasa nasional, adalah fungsi jati diri Bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada

dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional merupakan (a) Fungsi lambang kebanggaan

kebangsaan Indonesia, (b) Fungsi Identitas nasional di mata internasional, (c) Fungsi

sarana hubungan antarwarga, antardaerah, dan antar budaya, dan (d) Fungsi pemersatu

seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Indonesia;

(3) Fungsi bahasa negara, adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk

berbagai aktivitas. Hal ini dicirikan Bahasa Indonesia (a) Fungsi bahasa sebagai

administrasi kenegaraan, (b) Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah

hingga perguruan tinggi, (c) Fungsi bahasa sebagai perencanaan dalam pelaksanaan
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pembangunan bagi negara Indonesi, dan (d) Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi Ilmu

Pengetahuan, Seni dan Budaya (Ipteksb);

(4) Fungsi bahasa baku (bahasa standar) merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan

sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut: (a) Fungsi pemersatu

sosial, budaya, dan bahasa, (b) Fungsi penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi,

(c) Fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual, dan (d) Fungsi penanda

acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah.

1.4 KEBAHASAAN DALAM PENULISAN LAPORAN AKHIR

Setiap penulisan laporan akhir memiliki dua hal penting, yakni isi dan bentuk. Isi

berkenaan dengan substansi gagasan yang dikemukakan sedangkan bentuk berkenaan dengan

gaya dan tata tulis. Gaya dan tata tulis dalam hal ini mengacu pada kekhasan tata cara penulisan

dan format yang ditetapkan, yang kemudian disebut sebagai gaya selingkung (in house style).

Gaya selingkung tetap harus memerhatikan kaidah umum penulisan karya ilmiah. Gaya

selingkung identik dengan isi dan format penulisan karya ilmiah. Format baku penulisan adalah

ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya

sebagai bahasa tulis resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya.

Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut:  topik

yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan dan media

pembicaraan. Jenis ragam bahasa berdasarkan media pembicaraan dibedakan menjadi dua,

yaitu: ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan ditandai: (1) Menghendaki adanya orang kedua;

(2) Unsur-unsur fungsi gramatikal (subjek, predikan dan objek) tidak selalu dinyatakan; (3)

Dipengaruhi oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya suara; dan (4) Sangat terikat pada

kondisi, situasi, ruang dan waktu.

Ragam tulis dicirikan dengan: (1) Tidak mengharuskan adanya teman bicara; (2)

Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata;  (3) Dilengkapi tanda baca, huruf besar, dan huruf

miring; (4) Tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Laporan akhir selalu

menggunakan ragam bahasa pengetahuan dan bahasa ilmiah (gbr. 1.1). Kalimat-kalimat dalam

ragam ini dicirikan oleh diutamakannya asas 5C : C(orrect) atau benar, C(oncise) atau ringkas,

C(onsisten) atau taat asas, C(oherent) atau masuk akal dan C(lear) atau jelas. Oleh karena itu

bahasa ilmiah disarati oleh istilah, yaitu “kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau

lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat

yang khas dalam bidang ilmu.”
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–
+
–
+

“Ke mana, Bu?”
"Ke pasar!"
"Ngapain?"
"Ah, udah tahu, tanya-tanya segala. Mau jual terasi!"

–
+
–
+

"Ibu mau berangkat ke mana?"
"Aku mau pergi ke pasar."
"Untuk apa Ibu berkunjung ke pasar?"
"Ah, engkau pasti sudah mengetahuinya, jadi untuk apa
menanyakannya? Aku mau menjual terasi yang selalu
kuperdagangkan untuk menghidupimu."

Pasar merupakan tempat orang memperjualbelikan terasi
setiap pekan atau pada hari pasar. Terasi yang diperjualbe-
likan di pasar dibuat dari sisa udang (dan ikan) yang tidak
habis terjual.

Pasar merupakan salah satu sistem ekonomi tempat
melakukan transaksi berdasarkan asas pasokan (supply)
dan permintaan (demand). Terasi yang dijadikan
komoditas perdagangan di pasar dibuat melalui proses
fermentasi aerob dan anaerob berbahan baku surplus
udang (dan ikan).

Gambar 1.1  Pointer ragam bahasa

Dengan demikian seorang penulis laporan akhir dituntut untuk mampu memilih kata

dan istilah yang tepat agar bisa menyusun frasa, klausa, anak kalimat dan kalimat yang efektif

serta merangkainya dalam paragraf yang efisien sehingga berkemahiran menyusun wacana

ilmiah dengan baik. Kata: salah, keliru, sesat, sumbang, khilaf, ngaco, ngawur, kurang tepat,

tidak benar... harus dipakai dengan tepat pada saat yang benar untuk keperluan yang sesuai.

Untuk membantu memilih kata yang tepat makna dan konsepnya diperlukan kamus dan

tesaurus. Hal ini diperlukan untuk membantu memilih istilah yang paling tepat. Bahasa

Indonesia semakin ditingkatkan kemampuan kecendekiaannya dengan dimekarkan kandungan

kosakatanya dari sekitar 22.000 pada tahun 1952 menjadi 78.000 pada tahun 2001. Sekarang

sudah tersedia pula sekitar 300.000 istilah keilmuan dalam bahasa Indonesia.

Pada pihak lain hindari unsur-unsur yang sudah arkaik (arkian, syahdan, maka ...),

tapi jangan takut untuk menggunakan kata atau ungkapan bernuansa sastra untuk memerindah

tulisan agar tidak kering dan enak dibaca. Begitu pula hindari penggunaan bentuk-bentuk yang

betul menurut kaidah bahasa asing (‘di mana’ untuk where yang mungkin lebih tepat

diparafrase atau diganti dengan ‘dengan’, ‘secepat mungkin’ untuk as soon as possible sebab
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pola Indonesia yang benar adalah ‘secepat-cepatnya’, ‘laboratoria’, untuk ‘laboratorium-

laboratorium’,....).

Hindari istilah yang tidak resmi (dan dengan demikian tidak baku) dengan berpedoman

pada senarai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwewenang. Kalau tidak

ditemukan padanan dalam bahasa Indonesia dan memang belum ada, silahkan usulkan dengan

membentuknya sendiri berdasarkan pedoman yang ada. Kesalahan pengejaan sering dijumpai

karena belum dikuasainya sistem EYD yang sebenamya sudah berumur 40 tahun (di tempat

mana ia akan ditempatkan?). ‘Merubah’ alih-alih ‘mengubah’, ‘dikelompokan’ di tempat

‘dikelompokkan’ .... .

Hati-hati pengejaan istilah asing yang telah diserap, karena ilmuwan secara salah

menggunakan ‘aktifitas’ di tempat ‘aktivitas’, ‘klassifikasi’ yang seharusnya ‘klasifikasi’,

‘analisa’ atau ‘analysa’ yang mestinya ‘analisis’, ‘xilem’ bukan ‘ksilem’ menjadi ‘silem’,

tetapi harus ‘komplek’ untuk ‘kompleks’'. Begitu pula yang betul adalah ‘kromatografi’ dan

bukan ‘khromatografi’, ‘mikrob’ dan bukan ‘mikroba’ karena dibakukannya ‘aerob’. Karena

bukan ilmu dibakukanlah pemakaian ‘kosmetik' dan ‘antibiotik’.

1.5 RAGAM BAHASA INDONESIA ILMIAH

Ragam Bahasa Indonesia ilmiah adalah ragam Bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai

alat untuk menyampaikan informasi ilmiah. Hal ini dicirikan dengan:

Cendekia, artinya bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan

hasil berfikir logis. Kalimat-kalimat yang digunakan mencerminkan ketelitian yang

objektif sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan preposisi logika. Karena itu, apabila

sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua buah gagasan beserta hubungannya

itu harus tampak secara jelas dalam kalimat yang mewadahinya;

Lugas dan jelas, yang dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan

ilmiah secara jelas dan tepat; dan

Ringkas dan padat, ringkas yang berarti hemat penggunaan bahasa dan padat berarti

bertolak dari gagasan  memadai tanpa pemborosan.

Kalimat bahasa Indonesia yang baik secara tegas dan bertaat asas selalu menggunakan

perangkat kebahasaan sebagai berikut.

Subjek dan predikat – (para peneliti pergi ke lapangan percobaan vs para peneliti ke

lapangan percobaan);
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Awalan ber- dan me- – (penelitian sudah berjalan dengan baik vs penelitian sudah jalan

dengan baik);

Konjungsi bahwa dan karena – (disadari bahwa data belum lengkap terkumpul vs disadari

data belum lengkap terkumpul);

Pola aspek + agens + verba (pernapasan daun sudah saya amati vs pernapasan daun saya

sudah amati);

Konstruksi sintaksis – (harganya vs dia punya harga);

Partikel -kah dan pun – (bagaimanakah corak kesimpulannya?); dan

Ejaan, kosakata, dan istilah yang resmi, sehingga kalimat bebas dari dialek dan istilah

asing yang belum diserap).

Secara tradisional kalimat bahasa Indonesia berciri pendek, sederhana, pasif. Akan

tetapi perkembangan kecendekiaan menuntut adakalanya dipergunakannya kalimat yang lebih

kompleks, sehingga kalimat bahasa Indonesia kini menjadi lebih panjang dan lebih rumit.

Sekalipun demikian tetap dituntut agar kalimat itu merupakan satuan pikiran yang bulat dan

utuh, dengan koherensi yang erat di antara antar unsurnya sehingga mampu menjadi mandiri

dan tidak tertafsirkan ganda. Gabungan dua atau lebih gagasan yang tidak berkoherensi condong

melahirkan kerancuan.

Penulisan karya ilmiah laporan akhir diatur dalam pragraf dan bab. Paragraf berfungsi

sebagai pemersatu kalimat yang berkoherensi satu sama lain sehingga tercapai kesatuan gagasan

atau tema. Variasikan penempatan kalimat pembuka, penghubung, penutup agar terjadi paragraf

pokok dan paragraf pendukung yang efektif dan efisien. Panjang pendek paragraf ditentukan

oleh keperluan penekanan fungsi gagasan yang dikandung dan ingin disampaikan. Bab harus

diatur dan ditata berdasarkan asas klasifikasi yang runtun, dengan selalu memerhatikan: (1)

Koherensi unsur (dan isi), (2) Estetika penempatan dan penampilan unsur, dan (3) Keutuhan

keseluruhan bagian laporan akhir.

1.6 KODE ETIK PENULISAN LAPORAN AKHIR

Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya

ilmiah. Kode etik yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan,

perijinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam

penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau

pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari sumber atau orang

lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikkan dengan pencurian.
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Penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim

disebut plagiasi. Plagiasi merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau

pemikiran orang lain yang diaku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. Oleh

karena itu, penulis laporan akhir wajib mencantumkan pernyataan dalam laporan akhirnya

bahwa karyanya itu bukan merupakan pengambilan atau plagiasi atau tulisan atau pemikiran

orang lain.

Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya instrumen, bagan, gambar

dan tabel), penulis wajib meminta ijin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan ijin kepada

pemilik bahan tersebut dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau,

penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menyatakan bahan tersebut diambil secara

utuh, diambil sebagian, dimodifikasi atau dikembangkan. Sehubungan dengan hal ini, setiap

penulis laporan akhir di Politeknik Negeri Malang perlu mempelajari Peraturan Mendiknas

No. 17 Tahun 2010 tentang ”Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi”

dan cara menghindari tindak penjiplakan (periksa Lampiran 20a dan 20b).
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BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR

Laporan akhir adalah suatu projek akhir kuliah program D-III yang setingkat

dengan mata kuliah dengan beban 6 SKS. Laporan akhir tersebut dilaksanakan oleh 1

(satu) atau beberapa orang mahasiswa dan dibimbing oleh dosen yang memiliki

kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Laporan akhir di Jurusan Teknik Mesin

Politeknik Negeri Malang merupakan solusi dari proses operasi berlingkup luas yang

dapat diterapkan di industri, masyarakat dan pemerintah dalam bentuk inovasi, efisiensi

dan produktifitas.

Lingkup laporan akhir yaitu menggunakan metode baku/SOP yang ada untuk

meningkatkan kualitas penyelesaian masalah. Laporan akhir diharapkan juga dapat

memberikan usulan-usulan ataupun alternatif perbaikan proses operasi dan dapat menjadi

problem solving pengembangan proses operasi. Hal ini direalisasikan dengan

mengembangkan cara berkerja yang profesioal pada mahasiswa dengan landasan berfikir

dalam mengumpulkan, memilih, mengolah (analisis) secara sederhana, menyusun dan

memutuskan, dalam sebuah dokumen detail yang siap diterapkan. Kegiatan tersebut dapat

didukung perangkat lunak yang sesuai dengan permasalahan terapan yang dihadapi.

2.1 ISI PENULISAN LAPORAN AKHIR

Sistematika laporan akhir sebagai laporan hasil karya ilmiah dibagi menjadi tiga

bagian utama, yaitu: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

2.2 BAGIAN AWAL LAPORAN AKHIR

Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah:

Halaman Sampul;
Halaman Pengesahan;
Pernyataan Keaslian Tulisan;
Kata Pengantar;
Abstrak (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris);
Daftar Isi;
Daftar Tabel;
Daftar Gambar; dan
Daftar Lampiran.

Berikut disampaikan format penulisannya.
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A.  HALAMAN SAMPUL

Gambar 2.1 Penulisan halaman sampul

LAPORAN AKHIR

PEMBUATAN MESIN PEMISAH DAGING DAN
TULANG IKAN (MEAT FISH BONE SEPARATOR)
UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN SKALA
KECIL MENENGAH

Oleh:
Findy Rachmandika Muhammad
NIM 0831210031

DOSEN PEMBIMBING
Ach. Muhib Zainuri, ST., M.T.
NIP 197004152002121002

KONSENTRASI PRODUKSI
PROGRAM STUDI DIII TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2016
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B.  HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBUATAN MESIN PEMISAH DAGING DAN TULANG
IKAN (MEAT FISH BONE SEPARATOR) UNTUK INDUSTRI

PENGOLAHAN IKAN SKALA KECIL MENENGAH

Laporan Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat lulus
Program Diploma III Politeknik

di
Politeknik Negeri Malang

Oleh:
Findy Rachmandika Muhammad

NIM 0831210031

Tanggal ujian : 16 Agustus 2016
Disetujui oleh:

1.  Ach. Muhib Zainuri, ST., M.T. (Pembimbing)
     NIP 197004152002121002

2.  Vinan Viyus, ST., M.T. (Penguji)
     NIP 1967010119931003

3.  Riyanto Heri, ST., M.T. (Penguji)
     NIP  195801121985031001

 Mengetahui,
Menyetujui, Ketua Program Studi
Ketua Jurusan Teknik Mesin DIII Teknik Mesin

Ir. Kasijanto, M.T. Ir. Subagiyo, M.MT., M.T.
NIP 195808151990031001 NIP 196011251989031001

Gambar 2.2 Penulisan halaman pengesahan
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C.  PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Findy Rachmandika Muhammad
NIM
Konsentrasi

:
:

0831210031
Produksi

Program Studi : D3 Teknik Mesin
Jurusan : Teknik Mesin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan akhir yang saya tulis
dengan judul ”Pembuatan Mesin Pemisah Daging dan Tulang Ikan (Meat
Fish Bone Separator) untuk Industri Pengolahan Ikan Skala Kecil
Menengah” benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik
sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikann bahwa laporan
akhir ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

 Malang, 19 Agustus 2016

 Yang membuat pernyataan,

Findy Rachmandika Muhammad
NIM 0831210031

Gambar 2.3 Penulisan halaman pernyataan keaslian tulisan
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D. KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan karunia kesehatan, kesempatan, dan semangat
yang tinggi sehingga Laporan Akhir ini dapat penulis
selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga
tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi Besar
Muhammad SAW. Terima kasih juga disampaikan kepada
Bapak dan Ibu penulis yang telah memelihara dan mendidik
dengan ketulusan yang luar biasa.

Tak lupa secara khusus penulis sampaikan terima kasih
tak terhingga kepada:
1. Bapak Ach. Muhib Zainuri, ST., M.T., selaku dosen

pembimbing yang telah mencurahkan waktunya dan dengan
penuh kesabaran dalam membimbing;

2. Bapak Vinan Viyus, ST., M.T. dan Bapak Riyanto Heri, ST.,
M.T., selaku dosen penguji I dan II;

3. Bapak Ir. Kasijanto, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin
di Politeknik Negeri Malang;

4. Bapak Ir. Subagiyo, M.MT., M.T., selaku Ketua Program Studi
D3 Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri
Malang;

5. Teman-teman di Konsentrasi Produksi, Program Studi D3
Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri
Malang, yang telah memberikan dukungan dan motivasi
selama kegiatan perkuliahan; dan

6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan
Akhir ini.

Harapan penulis semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat
bagi para pembaca. Akhirnya penulis mengharapkan bantuan
koreksi dan bahan masukan dari para pakar untuk penyempurnaan
naskah laporan akhir ini.

Malang, 19 Agustus 2016

Penulis

Gambar 2.4 Contoh penulisan kata pengantar
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E. ABSTRAK

PEMBUATAN MESIN PEMISAH DAGING DAN TULANG
IKAN (MEAT FISH BONE SEPARATOR) UNTUK INDUSTRI

PENGOLAHAN IKAN SKALA KECIL MENENGAH

Nama mahasiswa : Findy Rachmandika Muhammad
NIM : 0831210031
Pembimbing  : Ach. Muhib Zainuri, ST., M.T.

ABSTRAK
Pembuatan mesin pemisah daging ikan (meat fish bone separator)

berdaya listrik rendah telah dikembangkan untuk mendapatkan mesin
yang aplikatif yang sesuai untuk usaha pengolahan ikan skala mikro kecil
dan menengah. Mesin didesain lebih sederhana serta dibuat dengan
ukuran yang lebih kecil dari produk komersial sejenis dan digerakkan
dengan motor bertenaga maksimum 1 HP. Mesin dirancang berdasarkan
mekanisme kerja silinder berpori yang berputar. Sabuk penekan yang
menghimpit ikan pada permukaan silinder mengelilingi sekitar setengah
perimeter silinder berpori, sedangkan setengah permukaan lainnya
berfungsi untuk pemasukan bahan (ikan) dan scrapping permukaan
silinder. Kecepatan antara sabuk penekan dan permukaan silinder sedikit
berbeda untuk menghasilkan gesekan pada proses pemisahan. Profil
mesin, prinsip kerja, serta perbandingan performansinya dengan mesin
komersial sejenis dipaparkan secara deskriptif dalam tulisan ini. Hasil uji
performansi mesin pemisah daging ikan dengan menggunakan ikan
kuniran (Upenephelus sulphureus) menunjukkan bahwa kapasitas dan
kecepatan kerja mesin yang lebih rendah dibandingkan mesin komersial,
mampu menghasilkan rendemen dan mutu daging lumat yang lebih baik.

Kata-kata kunci:   mesin pemisah daging ikan, rancang bangun, uji coba,
UMKM pengolah ikan.

Gambar 2.5 Penulisan abstrak
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F. ABSTRACT

MANUFACTURING OF MEAT FISH BONE SEPARATOR FOR
SMALL MEDIUM SCALE FISH PROCESSING

By : Findy Rachmandika Muhammad
Student Identity Number  : 0831210031
Supervisor  : Ach. Muhib Zainuri, ST., M.T.

ABSTRACT
Design of a low power fish bone separator has been developed to obtain

an appropriate machine intended for small-medium scale fish processing.
The fish bone separator was constructed more simple in design and smaller
in size compared to the commercial ones, and only powered by a 1-HP motor
machine. The machine designed was based on a perforated rotating cylinder.
A pressure belt that presses the fish against the exterior of the drum surface
surrounds about half of the drum’s perimeter, leaving the other half free for
fish intake, and drum surface scrapping. The belt is powered at a slight
different speed from that of the drum surface, providing the necessary shear
action. A description of the developed machine, its working principle, and a
comparison with existing commercial machine is presented in this paper. The
performance test of the machine using kuniran fish (Upenephelus
sulphureus) demonstrated that the machine has lower performance in
capacity and production rate than the commercial one. Nevertheless, the
minced fish produced by the machine has higher yield and better quality.

Keywords:  meat fish bone separator, manufacturing, performance test,
small-medium scale fish processing

Gambar 2.6  Penulisan abstrak dalam bahasa Inggris
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G. DAFTAR ISI, bertujuan untuk memberi gambaran kepada pembaca, bagaimana penulis
membagi bab dalam menyajikan kajian di dalam laporan akhir (lihat gbr. 2.7).

DAFTAR ISI
hal

HALAMAN PENGESAHAN i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB  1 PENDAHULUAN
 1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah
1.3 Batasan Masalah
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1
3
3
5

BAB  2 TINJAUAN PUSTAKA
 2.1 Deskripsi Ikan

2.2 Penurunan Mutu Produk Ikan
2.3 Diversifikasi Produk Ikan
2.4 Alat Pemisah Daging dan Tulang Ikan
2.5 Proses Pembuatan Surimi
2.6 Analisis Gaya dan Torsi

7
9

12
16
20
30

BAB  3 PEMBUATAN MESIN PEMISAH DAGING DAN TULANG
IKAN (MEAT FISH BONE SEPARATOR) UNTUK INDUSTRI
PENGOLAHAN IKAN SKALA KECIL MENENGAH

 3.1 Diagram Alir Kegiatan
3.2 Bahan dan Metode
3.3 Konstruksi Alat
3.3.1  Desain fungsional alat
3.3.2  Uji performansi alat
3.4 Penentuan unjuk kerja alat

41
50
52
67
69

BAB  4 PENUTUP
 4.1 Hasil dan Pembahasan

4.2 Kesimpulan dan Saran
71
73

DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 79

Gambar 2.7  Contoh penulisan daftar isi
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2.3 BAGIAN INTI LAPORAN AKHIR

Bagian inti adalah bagian yang paling penting dalam penulisan Laporan Akhir. Pada

bagian ini berisi tentang segala hal yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca Laporan

Akhir. Penjelasan tersebut dibagi dalam bab dan akan diikuti sub-bab.

1. BAB I   PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bab pertama dari Laporan Akhir yang mengantarkan pembaca

untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang dilakukan, untuk apa dan mengapa kegiatan itu

dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan pada dasarnya memuat (1) Latar belakang, (2)

Rumusan masalah, (3) Batasan masalah, (4) Tujuan dan manfaat penulisan, dan (5)

Sistematika penulisan. Berikut diberikan contoh penulisan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Pendahuluan
Pemanfaatan ikan-ikan ekonomis rendah dan ikan hasil tangkapan samping di

beberapa wilayah perikanan masih belum optimal. Sebagian besar ikan-ikan
tersebut masih diolah secara sederhana menjadi produk olahan tradisional seperti
ikan asin, ikan pindang, sehingga tidak memiliki nilai jual yang tinggi. lkan tersebut
dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi yaitu produk olahan
berbasis surimi.

Surimi merupakan produk antara (intermediate product) berupa lumatan daging
ikan yang telah mengalami proses pencucian dengan air dingin (leaching) dan peng-
hilangan sebagian kadar air (dewatering). Surimi yang dihasilkan dapat langsung
diolah menjadi produk-produk turunan yang bersifat elastis seperti bakso, otak-otak,
sosis dan nuget.

Salah satu alat yang mempunyai peranan penting dalam mendukung kelancaran
proses pengolahan surimi adalah alat pemisah daging (meat bone separator) yaitu
alat yang digunakan untuk memisahkan daging ikan dari kulit, tulang dan duri.
Seiring dengan perkembangan teknologi hasil perikanan di masyarakat, alat ini
sudah banyak digunakan oleh industri. Sebagian besar merupakan impor dari
Jepang, Korea dan Taiwan dengan harga yang mahal. Keunggulan dari alat yang
akan dibuat antara lain: (1) Spare part banyak dijual di pasaran dengan harga murah
dan semua bahan dibuat dengan stainless steel yang anti karat tipe 416 (SUS 416)
dan alat buatan lokal lain belum ada yang menggunakan, (2) Hemat energi dengan
kebutuhan daya motor listrik hanya sebesar 400 Watt, (3) Kapasitas produksi tinggi
sebesar 130 kg/jam, dibandingkan dengan alat buatan lokal lain yaitu 80 kg/jam, (4)
rendemen yang dihasilkan di atas 80% dibandingkan dengan alat buatan lokal lain
yaitu 30 hingga 50% dengan menggunakan karet belt berkualitas tinggi.

1

Gambar 2.8  Contoh penulisan bab I
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2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kegiatan ilmiah, hipotesis sementara terhadap suatu masalah haruslah

menggunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji

persoalan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum

mengajukan hipotesis, pelaksana laporan akhir wajib mengkaji teori-teori dan hasil-hasil

kajian yang relevan dengan masalah yang dipaparkan dalam Bab II (Tinjauan Pustaka).

Bagian Tinjauan Pustaka berfungsi sebagai dukungan informasi dasar bagi orientasi

pelaksanaan kegiatan ke arah pemecahan masalah. Juga akan memberikan dukungan

terhadap analisis dan argumentasi penulis laporan akhir. Dalam menulis tinjauan pustaka,

harus ada relevansi dengan kegiatan juga dituntut agar menggunakan sumber pustaka yang

asli dan terkini/mutakhir. Dengan demikian, tinjauan pustaka terkait dengan teori yang akan

digunakan dalam kerangka pemikiran yaitu gambaran atau alur dari semua rangkaian

kegiatan.

Tinjauan pustaka memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoretis tentang objek

(variabel) yang dibuat dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi

atas hipotesis yang telah diajukan dalam Bab I. Untuk dapat memberikan deskripsi teoretis

terhadap objek (variabel) yang diteliti, diperlukan adanya kajian teori yang memadai.

Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis yang diajukan menuntut penulis Laporan Akhir untuk

mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan kerja dengan hasil kajian mengenai

temuan objek yang relevan.

Dalam Laporan Akhir, berdasarkan tinjauan pustaka dapatlah diidentifikasi posisi

dan peranan kegiatan yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas

serta sumbangan yang mungkin dapat diberikan kepada perkembangan ilmu pengetahuan

terkait. Pada bagian akhir kajian pustaka dalam laporan akhir perlu ada bagian tersendiri yang

berisi penjelasan tentang pandangan atau kerangka berpikir yang digunakan penetiti

berdasarkan teori-teori yang dikaji.

Bahan pustaka yang dikaji dan dipaparkan hasilnya dalam Bab ini didasarkan pada

tiga kriteria, yaitu (1) prinsip kemutakhiran (minimal 80% pustaka yang dirujuk terbit

sepuluh tahun terakhir), (2) prinsip keprimeran (minimal 80% pustaka yang dirujuk berasal

dari hasil kajian yang dimuat dalam jumal, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan akhir, dan (3)

prinsip relevansi (hanya pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti saja yang

dirujuk).
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Deskripsi Ikan
Ikan sebagai bahan mentah yang mengandung protein tinggi sekitar 19,4%, asam

amino esensial yang diperlukan oleh tubuh dan yang mempunyai kandungan air sekitar
76 %, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga mudah dicerna. Hasil-hasil perikanan
merupakan sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia, di
antaranya: (1) Memperkuat daya tahan tubuh, (2) Sumber energi, (3) Membantu
pertumbuhan, pemeliharaan tubuh dan (4) memperlancar proses fisiologi dalam tubuh.
Kelebihan produk perikanan dibandingkan produk hewan lainnya adalah sebagai berikut
(Purnomo, 2008: 2).

Kandungan protein yang cukup tinggi 20% dalam tubuh ikan yang terusun oleh
asam-asam amino yang berpola mendekati pola kebutuhan asam amino dalam
tubuh manusia. Dan yang mudah dicerna oleh tubuh karena mengandung sedikit
tenunan pengikat/ tendon;
Daging ikan mengandung asam-asam lemak tak jenuh dengan kadar kolestrol
sangat rendah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia; dan
Daging ikan mengandung sejumlah mineral seperti K, Cl, P, S, Mg, Ca, Fe, Ma,
Zn, F, AR, Cu dan Y serta vitamin A & D yang sangat dibutuhkan tubuh.

............................. dan seterusnya.
2.2  Penurunan Mutu Produk Ikan

Segera setelah dipanen atau ditangkap, produk perikanan akan mengalami
serangkaian proses perombakan yang mengarah ke penurunan mutu. Proses
perombakan yang terjadi pada ikan dapat dibagi menjadi tiga tahap (Koisumi, 2010:
46), yaitu tahap pre-rigor, rigor dan post rigor mortis. Pre rigor adalah tahap di mana
mutu dan kesegaran ikan sama seperti ketika masih hidup. Rigor mortis adalah tahap
di mana produk perikanan memiliki kesegaran dan mutu seperti ketika masih hidup,
namun kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi kaku. Hingga tahap rigor mortis,
ikan dapat dikatakan masih segar. Namun memasuki tahap post rigor mortis, proses
pembusukan daging ikan telah dimulai.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi penurunan mutu produk perikanan (Purba-
yanto, 2009: 177), yaitu: kerusakan fisik, kimia dan mikrobiologi.
(1) Kerusakan fisik

Kerusakan fisik yang dialami produk perikanan dapat disebabkan oleh
perlakuan fisik, seperti: terbanting, tergencet, atau terluka. Perlakuan tersebut
dapat menyebabkan terjadinya memar, luka, dan adanya benda asing.
............................. dan seterusnya.

(2) Kerusakan kimia
Penurunan kandungan senyawa kimia pada produk perikanan dapat terjadi

selama proses pencucian dan pemanasan. Selama berlangsung proses pencucian

7
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produk perikanan, banyak komponen senyawa kimia yang akan larut, seperti
beberapa protein, vitamin B dan C, serta mineral.
Pengertian pencemaran dengan senyawa kimia pencemar adalah senyawa
kimia yang terkandung dalam produk perikanan, baik secara alami maupun
sengaja ditambahkan (Tabel 2.1). Senyawa kimia pencemar dapat berupa
senyawa alami maupun sintetis.

Tabel 2.1  Senyawa kimia yang terkandung dalam produk perikanan
dan ambang batasnya

Senyawa Kimia
Pencemar Tipe Produk Ambang

Batas

Arsenik Semua jenis ikan kecuali tuna beku
dan segar, hiu, dan ikan pedang 0,5 ppm

Lead Konsentrat protein ikan 3,5 ppm
Flouride Konsentrat protein ikan 150 ppm
2,3,7,8 TCDD (dioxin) Semua produk ikan 20 ppt
DDT dan metabolisme
DDT Semua produk ikan 2,0 ppm

Piperonyl butoksida Ikan kering 1,0 ppm
Bahan kimia pertanian
lainnya dan turunannya Semua produk ikan 0,1 ppm

(Canadian Food Inspection Agency, 2011: 23)
............................. dan seterusnya.

(3) Kerusakan mikrobiologi
Kerusakan Mikrobiologi pada produk perikanan dapat disebabkan oleh

aktivitas mikroba patogen dan pembusuk, baik berupa bakteri, virus, jamur,
ataupun protozoa. Tubuh ikan mengandung banyak mikroba, terutama di
bagian permukaan kulit, insang, dan saluran pencernaan. Ikan yang tertangkap
dalam keadaan perutnya kenyang, maka di saluran pencernaan banyak
mengandung enzim pencernaan. Enzim tersebut merupakan gabungan dari
enzim yang berasal dari produk perikanan atau mikroba yang hidup di
sekelilingnya. Apabila tidak segera disiangi, enzim ini akan mencerna dan
merusak jaringan daging yang ada di sekitarnya, terutama di bagian dinding
perut. Peristiwa pecahnya dinding perut ikan yang disebabkan aktivitas enzim
dikenal dengan sebutan burst belly (Booman, 2010: 25).
............................. dan seterusnya.

2.3  Diversifikasi Produk Ikan
Diversifikasi produk olahan ikan merupakan salah satu upaya meningkatkan

konsumsi ikan masyarakat. Diversifikasi ini bertujuan untuk memenuhi selera
konsumen yang beragam dan terus berkembang sehingga selalu ada alternatif dan
penyegaran menu, dengan demikian kejenuhan pasar dapat teratasi (Ismanadji,
1999: 78). Selain itu diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan daya serap pasar. Diversifikasi produk olahan perikanan bertujuan
meningkatkan permintaan serta menciptakan alternatif lebih banyak lagi para
UMKM perikanan untuk mengembangkan usahanya. ............. dan seterusnya.

8 Penomoran genap rata kiri, ganjil rata kanan (mirror margin).

Gambar 2.9  Contoh penulisan bab II
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3. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang masalah pokok dan pemecahannya. Pokok-pokok bahasan

yang terdapat dalam bab III Pembahasan paling tidak mencakup: (1) Objek kajian, (2)

Instrumen kajian, (3) Rancangan kajian, (4) Metode kajian dan (5) Analisis data. Biasanya

dituliskan sesuai dengan judul laporan akhir. Berikut disampaikan contohnya (gbr. 2.10).

BAB III
PEMBUATAN MESIN PEMISAH DAGING DAN TULANG IKAN

(MEAT FISH BONE SEPARATOR) UNTUK INDUSTRI
PENGOLAHAN IKAN SKALA KECIL MENENGAH

3.1  Diagram Alir Kegiatan
Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam ”Pembuatan Mesin Pemisah

Daging Dan Tulang Ikan (Meat Fish Bone Separator) Untuk Industri Pengolahan
Ikan Skala Kecil Menengah” dilakukan sebagai berikut.

31

Mulai

Pembuatan rancang bangun alat :
Pembuatan rangka bodi (besi), rumah gigi transmisi berikut komponen-
nya untuk putaran cepat menjadi lambat (dinamo);
Pembuatan silinder (stainless steel) untuk pengepresan;
Pembuatan tempat dudukan fanbelt (karet);
Pembuatan aksesoris (pisau, roda, tuas penekan, wadah ikan yang akan
diproses, wadah penampungan, dsb.);
Perakitan.

Persiapan :
Pengumpulan data (studi literatur)
Menggali informasi rancang bangun alat meat fish bone separator .

Pembuatan desain alat

A

Selalu awal  Bab dengan penomoran
ganjil. Penulisan laporan bolak-balik
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Selesai

Uji laboratorium daging
ikan yang dihasilkan

A

No

Operasional alat
(pemisahan daging

dan tulang)

Daging Ikan
(dengan rendemen

tinggi)

Yes

Penyempurnaan
Alat

Uji coba operasional alat
hasil penyempurnaan

Mesin pemisah daging dan
tulang ikan untuk UKM

Ikan segar

Pencucian Penyiangan dan
pembuangan sisik

32

Uji coba operasional alat

Kemampuan dan kecepatan memisahkan
daging dan tulang rendah

Gambar 3.1 Diagram alir kegiatan
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3.2  Bahan dan Metode
Permasalahan meningkatnya biaya pada industri perikanan, serta ketersediaan

bahan baku ikan berkualitas tinggi yang tidak kontinyu berdampak pada pemanfaatan
ikan-ikan non-ekonomis penting (underutilised). Salah satu cara yang paling
memungkinkan untuk memanfaatkan jenis ikan-ikan tersebut yaitu melalui
pengambilan dagingnya dan meningkatkan nilai tambahnya menjadi produk-produk
berbasis daging lumat dan surimi seperti nugget, baso, sosis dan lainnya. Kendala
dalam proses pengolahan ikan adalah proses pemisahan daging ikan dari tulang dan
kulitnya. Metode manual menggunakan tangan akan membutuhkan banyak waktu dan
tenaga kerja sehingga dapat menyebabkan penurunan mutu daging ikan serta
meningkatkan ongkos produksi. Dengan demikian, jika harga produk olahan ikan
harus bersaing dengan produk makanan sumber protein lainnya di pasaran, maka
proses menggunakan mesin menjadi suatu keharusan

Pembuatan mesin pemisah daging dan tulang ikan dirancang untuk proses
produksi bahan pangan, sehingga material mesin yang bersentuhan langsung dengan
bahan (ikan) dibuat dari bahan-bahan yang aman dari korosi atau kontaminasi. Ukuran
mesin baik dimensi maupun bobot, dirancang lebih kecil atau lebih ringan dari ukuran
mesin komersial yang ada di pasaran dengan sumber tenaga listrik yang rendah. Hal
ini disesuaikan dengan kondisi unit pengolahan ikan skala kecil-menengah yang
umumnya hanya memiliki daya listrik terbatas (450 sampai 900 W) dengan kapasitas
produksi sekitar 10 sampai 30 kg/hari. Selain itu, sistem kerja mesin dibuat
sesederhana mungkin agar mudah dioperasikan oleh operator di unit pengolahan yang
umumnya merupakan tenaga kerja dengan keahlian terbatas.

Pembuatan mesin pemisah daging dan tulang ikan ini mencakup tahap (gbr. 3.1),
yaiyu: perancangan/desain, perakitan mesin, pengujian mesin, serta analisis produk
daging lumat ikan yang dihasilkan. Bahan rancang bangun mesin meat fish bone
separator meliputi: besi siku (angle bar) 50x50x8 dan Besi channels (besi C)
C50x0,06, roller nylon, rubber silicon, roller bearing, pillow block, gear reducer,
motor listrik 1 HP, V belt, sprocket motor, sprocket reducer, baut, roda, plat stainless
steel dan bahan lainnya. Bahan yang digunakan untuk uji coba mesin yaitu ikan
kuniran (Upeneus shulpureus) yang diperoleh dari TPI Sendangbiru, Kab. Malang,
yang telah dihilangkan kepala, isi perut serta sisiknya. Pengumpanan ikan ke dalam
mesin (intake hopper) dilakukan dengan cara memasukkan bagian ekor terlebih
dahulu.

Peralatan yang digunakan pada proses rancang bangun antara lain: peralatan las
argon dan las listrik, mesin bubut, unit besi pemahat, mesin bor, alat penekuk plat,
amplas, peralatan pengecatan, gerinda listrik, meteran, perkakas bengkel dan peralatan
lainnya. Alat pengujian yang digunakan antara lain: meteran, stop watch dan
timbangan.

  33



Pedoman Penulisan Laporan Akhir

26

3.3  Konstruksi Alat
Mesin pemisah daging dan tulang lkan (fish meat bone separator) secara umum

terdiri atas bagian pemisah dan motor pengerak. Motor penggerak yang digunakan
adalah unit motor listrik 1 fase, berdaya maksimal 2 HP, 220 V, 50 Hz dengan putaran
1400 rpm. Motor ini sebagai pengerak silinder separator, sabuk penggiling dan'auger
conveyor.

Bagian pemisah (separator) yang berfungsi untuk memisahkan daging ikan dan
tulang serta kulit berbentuk silinder perforasi sepanjang 300 mm yang dipasang
horizontal menyamping. Silinder separator ini terdiri terbuat dari plat stainless steel
tebal 3 mm berdiameter 240 mm memiliki lubang-lubang perforasi berdiameter 6 mm
dengan jarak lubang 4 - 5 mm yang berfungsi sebagai tempat masuknya daging yang
sudah dipisahkan dari tulang.

Pada bagian bawah silinder terdapat sabuk penggiling berukuran 250 mm dan
tebal 1 0 mm yang terbuat dari karet food grade serta berfungsi sebagai penekan ikan
yang akan dipisahkan dagingnya dan pembawa tualng dan kulit ikan ke bagian
pengeluaran tulang. Pada bagian silinder terdapat auger conveyor berdiameter 234
mm yang berfungsi sebagai pembawa daging ikan yang sudah dipisahkan ke lubang
pengeluaran daging. Pada bagian atas silinder dipasang wiper yang terbuat dari resin
tebal 5 mm yang berfungsi penahan tulang dan kulit ikan yang melekat pada silinder
seperator agar jatuh ke sabuk penggiling untuk dibawa ke bagian pengeluaran tulang.

Gambar 3.1  Desain mesin pemisah daging dan tulang lkan
Keterangan gbr. 3.1 (1) Pemasukkan ikan/intake hopper, (2) Silinder pemisah/separator

drum, (3 & 4) Pengatur tekanan sabuk/pressure belt adjuster, (5) Roller
penekan/pressure roller, (6) Pengeluaran daging ikan/deboned fish exit hopper, (7)
Scrapper, (8) Pengeluaran limbah/waste exit hopper, (9) Inverter

34 Jika gambar hasil karya sendiri, maka
sumber tidak perlu dicantumkan.
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Untuk pengumpanan bahan baku, dipasang bagian pengumpan (hopper) yang
terbuat dari plat stainless steel tebal 1,2 mm dengan ukuran 310 mm x 270 mm
dengan tinggi 60 mm dengan lubang pemasukan berukuran 240 mm x 115 mm.
Lu-bang pengeluaran daging terletak pada bagian samping kanan mesin, berukuran
180 mm x 75 mm dengan kemiringan 40o dan juga terbuat dari plat stainless steel
tebal 1,2 mm. Pengeluaran tulang ikan terletak pada bagian depan mesin,
berukuran 235 mm x 70 mm dengan kemiringan 5o (lihat gbr. 3.1).

3.3.1  Desain fungsional alat
Rangka merupakan dudukan dari motor listrik, silinder pemisah, sistem

transmisi, serta komponen pendukung lainnya, sehingga harus kuat menahan beban
dan getaran selama mesin beroperasi. Silinder pemisah dan sabuk penekan
berfungsi untuk mengepres ikan. Ikan yang dipres di antara silinder pemisah dan
sabuk penekan akan terpisah antara tulang dan kulit yang menempel pada sabuk
pengepres dengan dagingnya yang masuk ke pori-pori pada silinder, dan secara
operasional kekuatan tekan dapat diatur (adjustable) sesuai dengan kapasitas
pengepresan yang diinginkan antara sabuk pengepres dan silinder pori-pori.

Motor listrik berfungsi sebagai sumber tenaga bagi sistem penggerak transmisi
untuk proses pengepresan dan pemisahan daging ikan, sedangkan scrapper
berfungsi untuk menahan sisa tulang dan kulit ikan agar ke luar ke tempat
pengeluaran dan tidak kembali ke intake hopper (tempat pemasukan ikan). Untuk
mengatur kecepatan putaran mesin guna mendapatkan kecepatan pemisahan
daging yang optimal, maka mesin dilengkapi dengan inverter.

3.3.2  Uji performansi alat
Uji performansi mesin dilakukan dengan analisis deskriptif numerik yang

meliputi uji efisiensi proses pemisahan oleh alat dengan membandingkan kapasitas
proses pemisahan teoritis (KPT) dan kapasitas proses pemisahan efektif (KPE)
daging dan tulang ikan, dengan perhitungan sebagai berikut.

Kapasitas proses pemisahan teoritis (KPT)

Kapasitas proses pemisahan efektif (KPE)

Efisiensi proses pemisahan (Ef)

Dengan
L = lebar efektif drum atau sabuk pemisah (mm)
Vi = Kecepatan linier pengumpanan ikan (mm/s)  ...................... dan seterusnya.
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4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini, laporan akhir sebaiknya dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian

pertama berisi uraian hasil dan pembahasan kegiatan dan bagian kedua memuat kesimpulan

dan saran dari hasil kegiatan. Pembahasan yang dikemukakan di dalam Bab IV ini memiliki

arti penting bagi keseluruhan kegiatan laporan akhir. Tujuan pembahasan pada Bab IV adalah

(1) Menjawab masalah kegiatan, atau menunjukkan bagaimana tujuan kegiatan dicapai, (2)

Menafsirkan temuan-temuan produk, konsep atau model, (3) Mengintegrasikan temuan

kegiatan ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, (4) Memodifikasi teori yang

ada atau menyusun teori baru, dan (5) Menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil

kegiatan, termasuk keterbatasan temuan-temuan selama kegiatan berlangsung.

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil kegiatan yang telah dilakukan dengan teknik statistik

deskriptif. Setiap temuan hasil kegiatan dilaporkan dengan merujuk kepada rumusan masalah

pada Bab I. Materi yang disajikan dalam Bab ini adalah temuan-temuan yang penting yang

dituangkan secara singkat tetapi bermakna. Perhitungan menggunakan rumus-rumus pada

Bab II atau Bab III yang digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan dipaparkan secara

jelas, logis dan bukan pandangan pribadi (interpretasi subjektif) penulis.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Isi kesimpulan lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan

masalah pada Bab I. Dengan kata lain, kesimpulan kegiatan terikat secara substantif dengan

temuan-temuan yang mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan

juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun yang benar-beriar relevan dan mampu

memperkaya temuan kegiatan yang diperoleh. Kesimpulan merangkum semua hasil analisis

yang telah diuraikan secara lengkap dalam Bab III. Tata urutannya pun hendaknya sama

dengan yang ada di dalam Bab III. Dengan demikian, konsistensi isi dan tata urutan rumusan

masalah, tujuan kegiatan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan tetap terpelihara.

Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan riset, pembahasan,

dan kesimpulan hasil kegiatan. Saran hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup dan

implikasi kegiatan. Saran yang baik dapat dilihat dari rumusannya yang bersifat rinci dan

operasional. Saran ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggap layak. Sementara itu, saran

terhadap temuan hasil kegiatan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang

telah disebutkan pada Bab II.
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BAB IV
PENUTUP

4.1  Hasil dan Pembahasan
Alat pemisah daging ikan (gbr. 4.1) dibuat berdasarkan prinsip pemisahan daging

ikan dengan tulang dan kulitnya yaitu dengan memaksa daging ikan masuk melalui
pori-pori pada permukaan silinder (perforated drum) dengan mengkombinasikan gaya
tekan dan gaya geser sehingga posisi ikan terhimpit di antara permukaan silinder yang
berlubang/berpori dan sabuk penekan. Hal ini memberikan kesempatan untuk ekstrusi
daging melalui lubang-lubang tersebut, sehingga tidak hanya tulang, tetapi kulit juga
tetap berada di bagian luar silinder.

Gambar 4.1  Uji coba alat

Berdasarkan hasil uji coba mesin pemisah daging ikan yang dilakukan terhadap
jenis ikan kuniran, kapasitas proses pemisahan daging dan tulang ikan yaitu 1,33 g/s
dengan nilai efisiensi pemisahan daging 4,8%. Jika dibandingkan dengan mesin
Suritech yang dirancang oleh Purbayanto et al. (2009) mesin pemisah daging ikan yang
dirancang masih menunjukkan kapasitas dan efisiensi yang lebih rendah. Untuk
pengolahan ikan air tawar, yang memiliki bentuk dan ukuran yang serupa dengan
kuniran, mesin Suritech memiliki kapasitas dan nilai efisiensi proses pemisahan sebesar
19,58 g/s dan 4,4%. Ujicoba pemisahan ikan kuniran dengan mesin komersial skala
industri buatan Jepang Bibun NDX106 Meat Separator memberikan kapasitas produksi
yang jauh lebih tinggi yaitu 26,6 g/s.
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Hal tersebut disebabkan pada saat pengumpanan melalui intake hopper, jumlah ikan
yang dimasukkan hanya sedikit dan tidak memenuhi bidang pengepresan yang
memiliki lebar 25 cm sehingga masih terdapat ruang kosong. Bahan sabuk penekan
yang terbuat dari rubber silicone menyebabkan licinnya perm ukaan sabuk sehingga
sering menyebabkan selip dan lebih sulitnya ikan dimasukkan ke dalam intake hopper,
sehingga dibutuhkan bantuan secara manual dengan cara mendorong ikan dengan
paksa, dan hal ini juga menurunkan kapasitas produksi mesin.

………………. dan seterusnya.
………………. dan seterusnya.

4.2  Kesimpulan dan Saran
Percobaan rancang bangun mesin pemisah daging ikan (fish bone separator)

menghasilkan mesin yang memiliki daya listrik lebih rendah dibandingkan mesin
komersial sejenis. Hasil ujicoba mesin meat fish bone separator menunjukkan nilai
efisiensi dan efektifitas kerja mesin yang masih rendah sehingga perlu disempurnakan
untuk meningkatkan performansinya. Namun demikian, produk daging lumat hasil
pemisahan menunjukkan rendemen yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik
dibandingkan dengan daging lumat yang dihasilkan dari mesin komersial.

Daya untuk menggerakkan seluruh komponen yang ada pada mesin ini berasal
dari motor listrik berkapasitas 1 HP dengan putaran 1400 rpm. Beberapa keunggulan
dari alat pemisah daging dan tulang ikan ini adalah: (a) Harga per unitnya murah jika
dibandingkan dengan produk impor, (b) Spare part yang digunakan banyak dijual di
pasaran, (c) Harga part murah (untuk perawatan/perbaikan), (d) Mudah dalam
pemeliharaan, (e) Dapat dipindah-pindahkan (portable), (f) Kapasitas penggilingan
yang memadai dan (g) Perbaikan dapat dilakukan dengan mudah.

………………. dan seterusnya.
Keberhasilan pembuatan mesin ini diharapkan dapat memberikan hasil yang

optimal dan dapat diproduksi massal serta dapat lebih dikembangkan dalam rangka
mendukung kebijakan Pemerintah (cq. Kementerian Kelautan dan perikanan) untuk
meningkatkan produktivitas pengolahan hasil perikanan terutama produk-produk
perikanan bernilai tambah.

Saran bagi pembaca, untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi mesin
pemisah daging ikan ini dibutuhkan silinder pemisahan yang lebih panjang
(pengumpanan lebih lebar) dengan tetap mempertahankan kecepatan putar
silindernya, sedangkan untuk memperlancar pengumpanan, diperlukan mekanisme
tambahan pada bagian intake hopper seperti jari-jari penekan, dan diameter silinder
harus dibuat lebih besar lagi.

46
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2.4 BAGIAN AKHIR LAPORAN AKHIR

Isi bagian akhir biasanya berupa daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat

hidup.

2.4.1 Daftar Pustaka

Bahan rujukan yang dimasukkan dalam Daftar Pustaka harus sudah disebutkan

dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi

tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam Daftar Pustaka. Sebaliknya, semua

bahan rujukan yang disebutkan dalam laporan akhir harus dicantumkan dalam Daftar

Pustaka. Istilah Daftar Pustaka digunakan untuk menyebut daftar yang berisi bahan-bahan

pustaka yang digunakan oleh penulis laporan akhir.

Ada tiga sistem penulisan daftar pustaka yang dikenal, yaitu: (1) daftar pustaka

gaya Chicago, (2) daftar pustaka gaya The American Psychological Association atau

APA, (3) gaya yang direkomendasikan oleh Modern Language Association of America

(MLA). Yang akan digunakan pada penulisan daftar pustaka ini adalah gaya MLA.

DAFTAR PUSTAKA GAYA MLA

Gaya yang direkomendasikan oleh Modern Language Association of America

(MLA) dipakai secara luas dalam humanities dan keteknikan.

Kutipan dalam Teks Gaya MLA.

Untuk mendokumentasikan sumber laporan dalam teks menggunakan gaya

MLA, sisipkan nama keluarga pengarang dan nomor halaman di dalam tanda kurung di

belakang materi yang dikutip: (Spiegel 63). Apabila nama pengarang disebut dalam

referensi teks, nama itu dapat dihilangkan dari kutipan dalam tanda kurung: (63). Kutipan

menunjukkan bahwa referensi berasal dari halaman 63 hasil karya Spiegel. Dengan nama

pengarang, pembaca dapat menemukan informasi publikasi lengkap dalam daftar karya

yang dikutip, disusun menurut abjad di akhir laporan.

Beberapa ahli merekomendasikan terjemahan dan terjemahan-balik kalau
berhubungan dengan budaya yang tidak menggunakan bahasa Inggris (Assira 72).

Toller membuat perusahaan kecil yang berhasil dalam bisnis global (102-103).

Daftar Karya yang Dikutip Gaya MLA.

MLA Style Manual merekomen-dasikan menyiapkan daftar karya yang dikutip

lebih dahulu sehingga Anda akan mengetahui informasi apa yang harus diberikan dalam

tanda kurung (misalnya, apakah menambahkan judul pendek bila Anda mengutip lebih
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dari satu karya dari pengarang yang sama, atau apakah menuliskan singkatan atau nama

depan bila Anda mengutip dua pengarang yang mempunyai nama keluarga yang sama).

Daftar karya yang Anda kutip ditulis di bagian akhir laporan, berisi semua karya yang

Anda kutip dalam teks, dan urutkan menurut abjad. Berikut ini kebiasaan utama

menyusun daftar referensi menurut gaya MLA (lihat gbr. 2.10):

Format entri sebagai indensi tergantung (artinya, inden-si baris kedua dan selanjumya

dengan tiga sampai lima spasi).

Susun entri dengan urutan umum berikut ini: (1) nama pengarang, (2) informasi judul,

(3) informasi publikasi, (4) tanggal, (5) halaman periodikal.

Daftar nama pengarang utama dalam urutan terbalik (nama keluarga di depan),

menggunakan nama depan yang ditulis lengkap atau singkatan. Daftar nama penga-

rang kedua dan seterusnya dengan urutan normal.

Gunakan tanda kutip untuk judul artikel majalah, surat kabar, dan jurnal–gunakan

huruf besar untuk semua kata penting.

Gunakan huruf miring untuk nama buku, surat kabar, jurnal dan publikasi lengkap

yang lain, gunakan huruf besar semua kata utama dalam judul.

Untuk artikel jurnal, termasuk volume dan nomor (bila perlu). Termasuk tahun

publikasi dalam tanda kurung dan ikuti dengan titik dua dan nomor halaman dari

artikel: Journal of Business Communication 36.4 (1999): 72. (Dalam contoh ini,

volume 36, nomor 4, dan nomor halaman 72).

Sumber elektronik kurang tetap ketimbang sumber cetakan, dan sumber ini mungkin

tidak siap diakses oleh pembaca. Jadi kutipan untuk sumber elektronik harus

menyediakan informasi lebih banyak. Selalu coba selengkap mungkin, mengutip

apakah informasi itu tersedia.

Tanggal untuk sumber elektronik harus berisi tanggal yang diberikan dalam sumber

dan tanggal akses oleh peneliti.

URL untuk sumber elektronik harus seakurat dan selengkap mungkin, dari pengenal

untuk mengakses (http, ftp, gopher, telnet) sampai semua direktori dan nama file yang

relevSn.  Jangan lupa menggunakan tanda lebih kecil dan lebih besar:

<http://www.hoovers.com/ capsules/13787.html>.
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Daftar Pustaka
Artikel jurnal

dengan Vol. & No.
Assira, James, “Are They Speaking English in Japan?” Journal of

Business Communication 36. 4 (1999): 72.
Brosur BestTemp Staffing Services. An Employer's Guide to Staffing Services,

2nd ed. Denver: BestTemp Information Center, 1997.
Artikel  surat kabar,

tanpa pengarang
“Buying Asian Supplies on the Net,” Los Angeles Times, 12 February

2007, sec. D3.
Laporan tahunan Eurotec, 2008 Annual Report. New York: Eurotec, Inc., 2008.
Artikel Majalah Graves, Holly. “Prospecting Online.” Business Week,  17 November

2009, 43–45.
Siaran Televisi Han, Daniel. “Trade Wars Heating Up Around the Globe.” CNN

Headline News. Atlanta: CNN, 5 March 2009.
Internet, World

Wide Web
“Intel–Company Capsule.” Hoover's Online. 8 March 2009.

<http://www.hoovers.com/ capsules/13787.html>.
Buku, bagian

komponen
Kuntz, Sonja. Moving Beyond Benefits. Our Changing Workforce. Ed.

Randolf Jacobson. New York, .: Citadel Press, 2008. 213–227
Disertasi atau tesis Morales, George H. “The Economic Pressures on Industrialized

Nations in a Global Economy.” Ph.D. diss., University of San
Diego, 2008. Abstract in Dissertation Abstracts International 52
(2008): 5436C-5437C.

Makalah dalam
pertemuan ilmiah

Myers, Charles. “HMOs in Today's Environment.” Conference on
Medical Insurance Solutions, Chicago, IL., August 2008.

Artikel majalah
online

Norwalk, Preston. “Training Managers to Help Employees Accept
Change.” Business Line 17 September 2009
<http://www.busline.com/news>.

Artikel
ensiklopedia CD

ROM, satu
pengarang

Parkings, Robert. “George Eastman.” The Concise Columbia
Encyclopedia. CD-ROM. New York: Columbia University Press,
2005.

Artikel surat
kabar, satu
pengarang

Standish, Evelyn. “Global Market Crushes OPEC's Delicate Balance of
Interests.” Wall Street Journal, 19 January 2009, p. A1.

Wawancara Stainer, Georgia, communications manager, Day Cable and
Communications. Interview by author. Topeka, Kansas, 2 March
2007.

Buku, dua
pengarang

Toller, Miriam, and Jay Fielding. Global Business for Smaller
Companies. Rocklin, Calif.: Prima Publishing, 1998.

Publikasi
pemerintah

U.S. Department of Defense. Stretching Research Dollars: Survival
Advice for Universities and Government Labs. Washington, D.C.:
GPO, 2009.

Gambar 2.10  Penulisan daftar pustaka gaya MLA
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2.4.2 Lampiran

Lampiran hendaknya hanya berisi dokumen penting yang secara langsung perlu

disertakan dalam suatu laporan akhir, misalnya data kajian, perhitungan dan analisis data,

dan data hasil kegiatan. Dokumen lain yang berupa data mentah, misalnya, tidak perlu

disertakan dalam lampiran laporan akhir.

Untuk mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran harus diberi nomor urut

lampiran dengan menggunakan angka Arab. Pencantuman nomor lampiran dalam tubuh

tulisan laporan akhir harus sesuai dengan urutan penyajian dalam teks. Suatu nomor

lampiran merupakan kelanjutan dari nomor urut lampiran dalam tubuh tulisan

sebelumnya.

2.4.3 Riwayat Hidup

Riwayat hidup penulis laporan akhir hendaknya disajikan secara naratif. Hal-hal

yang perlu dimuat dalam riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal

lahir, riwayat pendidikan, pengalaman berorganisasi, dan informasi tentang prestasi yang

pernah diraih selama belajar di perguruan tinggi ataupun pada waktu duduk di bangku

sekolah dasar dan sekolah menengah. Contoh isi dan format riwayat hidup dapat dilihat

pada lampiran.
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BAB III

FORMAT PROPOSAL LAPORAN AKHIR

Sebelum melakukan kegiatan, mahasiswa DIII harus menyusun proposal laporan

akhir. Proposal laporan akhir berfungsi sebagai penuntun mahasiswa dalam melaksanakan

kegiatannya dan sebagai alat komunikasi antarpelaksana (dalam pelaksanaan laporan akhir

kolaboratif), serta sebagai dokumen kontrak perjanjian antara mahasiswa sebagai pelaksana

dengan dosen pembimbing. Proposal laporan akhir berisi 3 (tiga) hal utama, yaitu apa yang

akan dikerjakan, mengapa sesuatu dilaksanakan, dan bagaimana melaksanakannya.

Butir-butir isi yang terdapat dalam suatu proposal laporan akhir pada dasarnya sama

dengan yang terdapat dalam laporan akhir. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa proposal

laporan akhir adalah laporan akhir yang dikurangi bab mengenai hasil kegiatan, pembahasan

dan penutup. Bedanya adalah dalam proposal laporan akhir, dituliskan apa yang akan

dilaksanakan sedangkan pada laporan akhir dituliskan apa yang sudah dilaksanakan.

3.1 SISTEMATIKA PROPOSAL LAPORAN AKHIR

Ada beberapa cara penyusunan proposal laporan akhir, yaitu dalam bentuk bab atau

tidak dalam bentuk bab. Yang umum digunakan adalah tidak dalam bentuk bab, sehingga

format proposal yang akan dibahas dan yang akan digunakan oleh mahasiswa Program Studi

DIII Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang adalah format proposal

laporan akhir tidak dalam bentuk bab.

Sistematika proposal laporan akhir tidak dalam bentuk bab adalah sebagai berikut.

Bagian Awal  (Halaman Sampul, Halaman Pengesahan)

JUDUL  Judul harus spesifik, tidak lebih dari 20 kata.

ABSTRAK

Kemukakan latar belakang, tujuan kegiatan serta metode yang akan digunakan dalam

pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat

tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, diketik dengan jarak baris 1,5 spasi, times

new roman font 12, dan tidak melebihi 1 halaman kertas ukuran A4.

BAB I PENDAHULUAN

 Uraikan latar belakang, permasalahan yang akan dikerjakan, dan tujuan

kegiatan, tidak melebihi 6 halaman. Pada bagian ini juga dijelaskan temuan
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yang ditargetkan (gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi) yang

mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada

gagasan orisinal untuk mendukung pengembangan IPTEKSB. Sehingga,

bagian pendahuluan umumnya berisi:

1.1 Latar Belakang

1.2 Kajian Sebelumnya

1.3 Alasan Pengajuan Judul

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti dengan jumlah halaman

maksimum 20. Gunakan sumber pustaka acuan primer yang relevan dan terkini

dengan mengutamakan hasil kajian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi

pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai.

BAB III METODE KEGIATAN

 Dilengkapi dengan bagan alir kegiatan yang menggambarkan apa yang akan

dan sudah dilaksanakan dan tahapan kegiatan yang akan dikerjakan. Bagan alir

kegiatan dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana,

bagaimana luaran yang akan diharapkan dan indikator capaian yang terukur

maksimum 6 halaman. Sehingga metode kegiatan umumnya berisi:

3.1 Diagram Alir Kegiatan

3.2 Rencana Pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA. Hanya bahan pustaka yang disebutkan dalam proposal laporan akhir

saja yang disertakan penulisannya dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN. Hendaknya hanya berisi dokumen penting yang secara langsung perlu

disertakan dalam suatu proposal laporan akhir, misalnya data penelitian dan metode

perhitungan yang akan digunakan.

3.2 CONTOH PROPOSAL LAPORAN AKHIR

Berikut disampaikan contoh proposal laporan akhir. Karena proposal laporan akhir

sangat spesifik, sehingga contoh ini harusnya dimaknai sebagai acuan saja bagi pembaca.
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A. HALAMAN SAMPUL

Gambar 3.1 Penulisan halaman sampul

PROPOSAL LAPORAN AKHIR

PERENCANAAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN DRYER
SECTION DARI MESIN KERTAS PERIODE 2016 HINGGA
2019 DENGAN METODE RELIABILITY CENTERED
MAINTENANANCE

Findy Rachmandika Muhammad
NIM 0831210031

DOSEN PEMBIMBING
Ach. Muhib Zainuri, ST., M.T.
NIP 197004152002121002

KONSENTRASI INSTALASI, PERAWATAN DAN PERBAIKAN
PROGRAM STUDI DIII TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2016
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B. HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL LAPORAN AKHIR

PERENCANAAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN DRYER
SECTION DARI MESIN KERTAS PERIODE 2016 HINGGA 2019

DENGAN METODE RELIABILITY CENTERED
MAINTENANANCE

Oleh:
Findy Rachmandika Muhammad

NIM 0831210031

Tanggal ujian proposal : 15 April 2016

Disetujui oleh:

1.  Ach. Muhib Zainuri, ST., M.T. (Pembimbing)
     NIP 197004152002121002

2.  Vinan Viyus, ST., M.T. (Penguji)
     NIP 1967010119931003

3.  Riyanto Heri, ST., M.T. (Penguji)
     NIP  195801121985031001

 Mengetahui,
Menyetujui, Ketua Program Studi
Ketua Jurusan Teknik Mesin DIII Teknik Mesin

Ir. Kasijanto, M.T. Ir. Subagiyo, M.MT., M.T.
NIP 195808151990031001 NIP 196011251989031001

Gambar 3.2 Penulisan halaman pengesahan

Berikut ditunjukkan contoh isi proposal laporan akhir. Karena proposal laporan akhir sangat

spesifik, sehingga contoh ini harusnya dimaknai sebagai acuan saja bagi pembaca.
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Bagian judul
(Time New
Roman 12)

JUDUL                     :   Perencanaan Perawatan dan Perbaikan Dryer
Section dari Mesin Kertas Periode 2016 hingga
2019 dengan Metode Reliability Centered
Maintenanance

ABSTRAK Judul ditulis dengan huruf times new roman, font
12, spasi baris 1,5 (maksimal dalam satu halaman).

Pendahuluan,
(ditulis untuk
menjawab fungsi
peralatan).

Rencana objek
kegiatan
(Permasalahan
yang dijumpai)

Rencana solusi
masalah
(Paparan
komponen objek
kajian dan hasil
yang akan
diharapkan)

Kertas dapat digunakan jika kandungan airnya kurang dari 0,1 kg air/kg
lembaran kertas. Tidak ada metoda praktis yang dapat dilakukan untuk
mengurangi kadar air di bawah 0,1 kg/kg lembaran kertas kecuali dengan
proses pengeringan di dryer section dari mesin kertas. Dengan pengeringan
memungkinkan untuk mengeluarkan semua air dari permukaan paper web ke
derajat kandungan air yang diinginkan. Pada pengeringan paper web di dryer
section dua proses terlibat, perpindahan panas dan massa. Panas dipindahkan
dari uap di dalam cylinder dryer ke paper web dengan cara memberikan
energi yang diperlukan untuk menguapkan air dari permukaan paper web.
Uap air yang menguap kemudian dikeluarkan dari paper web ke lingkungan
dengan proses perpindahan massa.

Pada laporan akhir ini, perencanaan perawatan dan perbaikan pada dryer
section yang terdiri dari 53 silinder yang dipanasi (heated roll) dan 2 uno-roll
(unheated roll) yang dibagi menjadi 5 grup dalam pre-dryer and after-dryer.
Jenis paper web adalah copy paper dengan basis weight 80 gsm (gram per
square metre) dengan  kecepatan mesin 1100 m/s. Permasalahan yang
diperoleh dari data operasional menunjukkan adanya perbedaan kandungan
air (moisture content) dan basis weight baik cross machine direction (arah–y)
maupun searah mesin (arah – x) serta overheating yang menyebabkan kertas
mudah putus dan terjadinya blackening akibat canvas mark.

Reliability centered maintenance (RCM) adalah metode perawatan yang
digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk memastikan
bahwa semua komponen dapat terus memenuhi fungsinya. Beberapa
komponen dryer section yang menjadi kajian dalam laporan akhir ini
meliputi: (1) Cylinder dryer, (2) Canvas dryer, (3) Hood and ventilation
system, (4) Sistem transmisi daya, dan (5) Sistem uap dan kondensat.
Kesemua komponen dryer section akan saling memengaruhi hasil keluaran
kertas yang akan dihasilkan. Metode RCM pada perencanaan perawatan dan
perbaikan dryer section dari mesin kertas akan menjawab (1) Fungsi dan
hubungan performansi setiap komponen pada konteks operasional saat ini, (2)
Bagaimana komponen dryer section tersebut rusak yang mengakibatkan
kegagalan fungsi, (3) Apakah yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi
tersebut, (4) Apakah yang dapat dilakukan untuk memprediksi dan mencegah
kegagalan fungsi tersebut, dan (5) Apakah yang harus dilakukan apabila
kegiatan proaktif yang sesuai tidak berhasil ditemukan.

1
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Paparan tentang
produk yang akan
dihasilkan dan
mesin yang
digunakan.

Paparan tentang
permasalahan
yang dihadapi.

Paparan tentang
solusi atas perma-
salahan yang
dihadapi.

Paparan tentang
kajian sejenis yang
telah dilakukan dan
hasil yang telah
diperoleh

BAB I .  PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kertas dibuat dari suspensi serat, air, dan chemical additives, yang
kemudian air dikeluarkan (dewatered) melalui aksi mekanis dan kimia di
forming section dan aksi mekanis di press section untuk membentuk lembaran
kertas basah (paper web). Setelah web terbentuk dilanjutkan pemanasan di
dryer section untuk mengurangi kadar air di bawah 10% (dryness lebih besar
90%)  yang tidak dapat dilaksanakan melalui aksi mekanis dan kimia. Dryer
section bertujuan untuk mengeringkan lembaran kertas dengan cara
penguapan (evaporation) sisa uap air (residual moisture) di dalam paper
sheet dengan cara kontak langsung dengan permukaan cylinder dryer (drum
pengering) yang sangat panas sehingga mencapai derajat kekeringan yang
diharapkan.

Industri pulp dan kertas menempati urutan keempat terbesar di dunia
dalam pemakaian energi disamping industri kimia, baja, dan minyak.
Pemakaian energi terbesar terutama pada proses penguapan uap air di dryer
section dari mesin kertas (Noboa, 1999). Umumnya pada dryer section, untuk
menguapkan tiap 1 kg uap air pada lembaran paper sheet diperlukan 2600 –
3500 kJ energi panas dalam bentuk uap (Martinsson, 2002).  Ini berarti, 1/3
dari total konsumsi energi pada integrated paper mill digunakan oleh dryer
section untuk mengurangi kadar air dari 60% menjadi di bawah 10%
(Pontremoli, 2000) yang membuat dryer section sebagai  pengguna energi
panas terbesar dan sejauh ini merupakan bagian yang paling mahal dalam
proses pembuatan kertas.

Kebutuhan energi yang besar di dryer section menuntut kajian
bagaimana karakteristik yang terjadi pada dryer section karena adanya
gangguan komponen berpengaruh terhadap proses pengeringan paper sheet.
Kenyataan ini memerlukan metode perawatan yang tepat yang mencakup
beberapa kombinasi subproses dalam pengeringan paper sheet. Subproses dan
kombinasinya yang memengaruhi performansi dryer section kemudian diana-
lisis dengan metode RCM (reliability centered maintenanance).

1.2 Kajian Sebelumnya
Arasakesari, et all., 2010, mengembangkan pemodelan dinamik Yankee

dryer menggunakan software IDEAS selama start-up, operasi normal (steady
state), dan shut-downs. Hasil kajian menunjukkan suhu dan tekanan dryer
cylinder naik secara bertahap untuk mencapai tekanan dan suhu target selama
start-up yang berlangsung ± 2,5 jam. Pada kondisi steady, menunjukkan
bahwa: (1) Suhu dryer shell cylinder relatif tidak ada perbedaan karena
kapasitas kalor cylinder dryer sangat besar sehingga dinamika kehilangan
kalor ke kertas dan environment dengan 1 putaran (hampir 0,25 detik) tidak
berpengaruh secara signifikan, (2) Perbedaan  profil  laju  perpindahan panas

2
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Paparan tentang
latar belakang
pemilihan judul

pada posisi berbeda dari cylinder dryer shell yang mempengaruhi profil suhu
kertas, dan (3) profil kandungan uap air turun dari 40% selama falling rate
period hingga dicapai base-line moisture content 4%.

Perré, et al, 2012, mengembangkan pemodelan pengeringan lembaran
kertas jenis coated paper, basis weight 100 gr/m2, tebal lapisan coating
masing-masing  15 gr/m2, dan kecepatan mesin 800 m/s dengan software
VBA (visual basic application). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju
pengeringan akan tinggi jika energi dari infra red emitters dan cylinder dryer
yang dimasukkan ke lembaran paper sheet juga tinggi.

Yeo, et al, 2012, mengembangkan  pemodelan proses pengeringan kertas
di dryer section yang terdiri dari: 39 cylinder di main dryer section dan 16
cylinder di after-dryer section, masing-masing terbagi atas 3 dan 2 grup steam
and condensate system. Pemodelan dilakukan dengan variasi kecepatan mesin
904, 892, dan 901 m/min, meliputi: pemodelan temperature profile dari
masing-masing cylinder dryer, pemodelan suhu dan moisture content dari
paper sheet. Pemodelan suhu cylinder dryer, suhu dan kandungan uap air dari
paper sheet dengan koefisien perpindahan kalor bervariasi (variable heat
transfer coefficients) menunjukkan hasil yang lebih mendekati kondisi
operasional dibandingkan dengan koefisien perpindahan kalor konstan.

1.3 Alasan Pengajuan Judul
Dari pengamatan dan data-data terjadinya kerusakan dan kegagalan

operasi dryer section, paling sering diakibatkan oleh kerusakan pada (1) Seal
dari dryer journal (yang mengakibatkan bocornya oil lubrication),  (2) Rotary
Siphon  (yang mengakibatkan kondensat yang terbentuk dari sensible heat
uap tidak bisa dikeluarkan), (3) Canvas dryer (yang mengakibatkan
terbentuknya canvas mark pada lembaran kertas), (4) Lembaran kertas basah
(karena hood and ventilation system pada dryer section tidak berfungsi
dengan baik), dan lain-lain. Dampak kerusakan dan kegagalan ini adalah
dryer section harus distop untuk dilakukan overhaul.

Sebagaimana telah dinyatakan, dryer section adalah pemakai energi
dalam bentuk panas terbesar untukm menurunkan kadar air dari 30% menjadi
kurang dari 10%. Hal ini yang mendasari pemilihan judul laporan akhir ”
Perencanaan Perawatan dan Perbaikan Dryer Section dari Mesin Kertas
Periode 2016 hingga 2019 dengan Metode Reliability Centered
Maintenanance” dibuat. Metode RCM dipilih karena dapat menentukan
interval perawatan yang tepat berdasarkan data-data operasional yang terjadi
sehingga shut-down mesin yang tidak direncanakan dapat diminimalisir.

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pembuatan Kertas

Semua jenis kertas dibuat serat cellulose yang  berasal dari virgin fiber,
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misalnya kayu dan serat dari kertas daur ulang (secondary fiber). Proses
pembuatan kertas dapat dibagi menjadi tiga tahapan penting (Kline, 1999),
yaitu: (1) pulp plant,  (2) paper machine plant, dan (3) converting plant.
Pembuatan kertas di pulp plant dari virgin fiber (gbr. 1), dimulai dari proses
pemasakan (cooking process) di digester melalui aksi mekanis dan kimiawi,
serat cellulose kemudian dibersihkan dari contaminants di washing,
dipisahkan dari debris di screener dan cleaner. Kemudian serat cellulose
dalam larutan air (disebut pulp) dipompa ke refiner untuk memperoleh
dimensi yang sama dan meningkatkan kekuatan kertas. Pencampuran
(blending) serat kertas yang berbeda dan penambahan senyawa kimia
dilakukan pada bagian refiner.

Pembuatan kertas dari wastepaper, dimulai dari kertas bekas yang
dimasukkan ke pulper untuk defibering (melepaskan ikatan antar serat
menjadi individual fiber), kemudian dimasukkan ke refiner, blending dengan
chemical additives dan virgin fiber di stock preparation sebelum menuju ke
mesin kertas (gbr. 1).

Gambar 1.  Pembuatan kertas (Kline, 1999: 4)

dan seterusnya…….

2.2  Pengeringan Paper sheet di Dryer Section
Untuk bisa digunakan, papergrade dan paperboard harus mempunyai

kadar air di bawah 10% (MacDonald, 2009). Sesudah press section, paper
sheet masih mengandung 30 - 40% uap air. Ini berarti 1,3 sampai 1,4 kg air /
kg kertas harus dikeluarkan dengan penguapan di dryer section (Ekvall,
2012). Proses penguapan uap air dari lembaran kertas di dryer section pada
umumnya menggunakan multicylinder dryer (untuk paper grade dan
paperboard) dan Yankee dryer untuk tissue paper. Kertas dikeringkan
berbelok-belok melewati cyilinder dryer yang  bergerak dengan kecepatan
linier yang sama (gbr. 2a). Untuk pengeringan tissue paper menggunakan
Yankee cylinder dryer (gbr. 2b).

4
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Gunakan gam-
bar sebesar-
besarnya untuk
membantu
pembahasan
topik

(a)

(b)
Gambar 2.  Pengeringan paper sheet (Coveney, et al, 2004: 6)

Gambar 2 menunjukkan contoh tipikal fine paper dryer section (gbr. 2a)
dan tissue paper dryer section (gbr. 2b). Dryer section terdiri dari: paper
sheet (A), silinder dryer (B), kanvas dryer (C), dryer felt rolls (D), felt dryers
(E), felt stretchers (F), felt guides (G), paper rolls (I), spreader paper rolls
(Q), dan Yankee atau machine glaze (MG) pada tissue paper dryer section.

dan seterusnya…….

2.3 Komponen Dryer Section
Ada beberapa komponen dryer section yang penting yaitu: cylinder

dryer, canvas dryer, sistem ventilasi, dan sistem uap dan kondensat.
1. Cylinder dryer

Cylinder dryer terdiri dari dryer shell untuk tempat kontaknya kertas dan
terjadinya perpindahan panas ke kertas, masukan uap (inlet steam) untuk
masuknya uap, stationary syphon untuk menangkap kondensat, sambungan
kondensat (condensate joint) untuk membuang keluar kondensat, dan roda
gigi dryer cylinder untuk transmisi gerak (gbr. 3).

Gambar 3.  Silinder dryer (Coveney, et al, 1999: 78)

5
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Proposal ditulis pd
kertas ukuran A4,
80 gsm, ditulis sec.
bolak-balik, dengan
margin:
Margin kiri: 4 cm
Margin atas: 4 cm
Margin kanan: 3 cm
Margin bawah: 3 cm
(mirror margin).

Gambar yang
diperoleh dari hasil
karya sendiri, tanpa
perlu menyebutkan
sumbernya.

Dan seterusnya…….

5. Sistem ventilasi pada dryer section
Sistem ventilasi pada dryer section berfungsi untuk: (1) Suplai udara ke

dalam ventilation hood, (2) Mengeluarkan uap air dari dalam ventilation
hood, (3) Mencegah uap air jatuh pada lembaran kertas basah sehingga
mengakibatkan terjadinya paper break, (4) Mencegah terjadinya korosi pada
peralatan akibat kontak dengan uap air, dan (5) menjaga kondisi operasi yang
sesuai di dalam dryer hood. Sistem udara dryer menentukan laju pengeringan
dan keseragaman derajat kekeringan lembaran kertas melintang mesin.

Sistem ventilasi udara pada dryer section terdiri dari exhaust system dan
supply system. Exhaust system berfungsi untuk mengeluarkan sejumlah besar
uap air yang terkandung dalam ventilation hood umumnya menggunakan satu
atau lebih centrifugal fans. Supply system berfungi untuk make-up udara agar
terjadi keseimbangan udara masuk dan yang dikeluarkan. Karena udara suplai
mahal apalagi dengan pemanasan, upaya untuk mengurangi udara luar (fresh
air) dilakukan, antara lain: (1) Pemasangan ventilation hood sekeliling dryer
section, (2) Pemasangan heat recovery system,  dan (3) Mencegah infiltrasi
udara luar masuk dryer section (gbr. 10).

Gambar 10.  Sistem hood and ventilation pada dryer section

dan seterusnya…….
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2.6 Reliability Centered Maintenance
Reliability centered maintenance (RCM) adalah metode perawatan yang

digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk memastikan
bahwa semua komponen dapat terus memenuhi fungsinya. RCM dibuat
berdasarkan asumsi bahwa setiap komponen digunakan untuk memenuhi
fungsi spesifik dan perawatan dilakukan untuk memastikan bahwa aset terus
memenuhi fungsinya untuk kepuasan user.  Langkah pertama dalam proses
RCM adalah mendefinisikan fungsi dari setiap komponen disertai kinerja
standar yang diharapkan.

dan seterusnya…….

2.6.1 Function and performance standart
Sebelum memungkinkan untuk menentukan apa yang harus dilakukan

untuk meyakinkan bahwa beberapa komponen fisik bekerja sesuai dengan
yang diharapkan dalam operasi aktual. Dalam hal ini, hal yang harus
dilakukan adalah sebagai berikut.

Mengetahui fungsi dari setiap komponen;
Memahami bagaimana fungsi tersebut dicapai; dan
Meyakinkan unjuk kerja dilakukan di mana operator dapat melaksanakan-
nya.

dan seterusnya…….

2.6.2 Proactive task
Proactive task adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadi

kegagalan, dalam rangka untuk menghindarkan komponen dari kondisi yang
dapat mengakibatkan kegagalan (failed state). Tindakan ini juga dikenal
dengan predictive dan preventive maintenance. Dalam RCM, predictive
maintenance dimasukkan ke dalam aktifitas scheduled on condition task,
sedankan preventive maintenance dimasukkan ke dalam scheduled restoration
task ataupun scheduled discard task (Moubray, 2007: 5).

Dan seterusnya…….

2.6.3 Failure mode and effect analysis
Failure mode and effect analysis (FMEA) adalah salah satu teknik yang

sistematis dalam menganalisis kegagalan. Teknik ini dikembangkan pertama
kali pada 1950-an oleh para reliability engineer yang sedang mempelajari
masalah yang ditimbulkan oleh peralatan militer yang mengalami kegagalan
fungsi (malfunction). Teknik analisis ini lebih menekankan pada hardware
oriented approach atau bottom-up approach. Dikatakan demikian karena
analisis yang dilakukan dimulai dari peralatan dan meneruskannya ke sistem
yang merupakan tingkatan yang lebih tingg.

Dan seterusnya…….
Dan seterusnya…….
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Contoh pem-
buatan diagram
alir kegiatan LA
yang  komunikatif.

BAB III.  METODE KEGIATAN
3.1  Diagram Alir Kegiatan

Diagram alir kegiatan yang akan dilakukan ditunjukkan pada gbr. 14.

28

Mulai

Functional block diagram

Penentuan distribusi waktu antar
kerusakan

Data Mesin dan Komponen :
data  : saturated steam pada cylinder dryer
data  dan RH di ventilation hood

Data waktu antar kerusakan dan lama perbaikan :
data kerusakan sistem transmisi, steam & condensate system, dll.
data  penggantian canvas dryer, dll

Data penyebab dan efek kegagalan :
data moisture content, dll
data paper break yang terjadi

Biaya kegagalan :
data pembelian alat dan ongkos tenaga kerja.

Pengolahan Data :
Failure modes and effect analysis ;
RCM decision worksheet :
oFunctions;
oFunctional failures;
oFailure modes;
oFailure consequences; dan
oProactive task..

A

Gambar 13. Diagram alir kegiatan



 Pedoman Penulisan Laporan Akhir

47

Gambar 13. Diagram alir kegiatan (lanjutan)
3.2 Rencana Pelaksanaan

Kegiatan ini rencananya akan dilakukan selama 12 minggu (± 3 bulan).
Beberapa kegiatan yang akan dilakukan meliputi sebagai berikut.
(1) Tahap persiapan, meliputi: pembuatan proposal kegiatan dan pengajuan

ijin kunjungan ke PT. Kertas Tjiwi Kimia (PM-10);
(2) Studi literatur, meliputi kajian pustaka di Perpustakaan Politeknik Negeri

Malang dan Pepustakaan PT. Kertas Tjiwi Kimia;
(3) Studi lapangan, dilaksanakan di PM-10, PT. Kertas Tjiwi Kimia,

Mojokerto; dan
(4) Pengolahan data dan pembuatan laporan, dilaksanakan di Jurusan Teknik

Mesin Politeknik Negeri Malang (lihat tabel 1).

Tabel 1. Jadual pelaksanaan kegiatan
Waktu Minggu ke

Kegiatan 1-4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persiapan
2. Studi literatur
3. Studi lapangan
4. Pengolahan data
5. Pengerjaan laporan
5. Maju ujian

29

Penentuan interval perawatan

Penentuan biaya perawatan

Analisis hasil

Kesimpulan dan Saran

Selesai

A
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Data kekuatan tarik beberapa jenis kertas

Catatan:
- Kekuatan tarik adalah dry strength, yaitu kekuatan paper sheet sebagai finished

product yang diukur pada kondisi ruang RH 65 2%, temperatur 27 1 oC (TAPPI
T470).

- MD adalah machine direction dan CD adalah cross direction.

.................................................................................................................... dst.
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Type of Paper
MD CD MD CD MD CD MD CD

Newsprint paper (50 gr/m2) 1.79 0.90 3.65 1.84 1.1 1.4 1.78 1.29

Book Paper (60 gr/m2) 1.81 1.15 3.72 1.86 1.3 1.5 1.80 1.32

Offset Paper

Copy paper (60 gr/m2) 1.90 1.42 3.92 2.11 1.5 1.6 1.90 1.50

Copy paper (70 gr/m2) 1.92 1.46 3.95 2.14 1.4 1.7 1.92 1.56

Copy paper (80 gr/m2) 1.98 1.50 4.10 2.54 1.3 1.9 2.10 1.78

Magazine paper  (107 gr/m2) 5.55 3.21 5.30 3.06 2.5 4.1 14.9 15.8

Writing paper (62 gr/m2) 1.84 1.18 3.92 1.96 1.34 1.52 1.82 1.42

Cover paper

Cover Stock (177 gr/m 7.19 4.56 4.14 2.62 1.4 3.9 8.27 21.1

Catalog (180 gr/m 8.10 6.56 5.24 3.22 1.5 1.2 8.67 22.3

Photomounts (230 gr/m 10.45 9.78 8.44 5.34 1.2 1.8 10.20 34.21

Index Cards (200 gr/m 7.35 4.50 3.81 2.30 1.5 4.0 10.5 20.1

Kraft Envelope (90 gr/m 7.43 3.81 8.42 4.32 1.2 2.6 11.2 11.0

Bond Paper

Rag Bond (75 gr/m 3.60 2.55 4.90 3.47 1.8 4.7 6.29 13.2

Legal Documents (70 gr/m2) 1.91 1.45 3.95 2.14 1.4 1.7 1.92 1.56

Tensile Energy
Absorption (kJ/m2)

Percent Strength

Printing paper

Tensile Breaking
Strength (kN/m)

Breaking Length
(km)
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