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Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Optimisasi

Optimisasi adalah upaya untuk memperoleh nilai optimal dari suatu respon. Secara

umum optimisasi dibagi menjadi dua, yaitu optimisasi matematik dan optimisasi

statistik. Optimisasi matematik adalah upaya pendekatan nilai optimum dengan

menggunakan metode matematik. Sedangkan optimisasi statistic adalah upaya

untuk pendekatan nilai maksimum dengan menggunakan metode statistic

(Rustagi, 1994). Dalam penenlitian ini menggunakan metode luas permukaan

(RSM), yaitu gabungan metode statistic dan matematik yang digunakan dalam

optimisasi untuk mendapatkan nilai optimal. Setelah ditentukan variable dan

nilai optimisasinya maka digunakan program matlab untuk menggambarkan

grafik nilai optimisasinya.

2.2 Response Surface Method (RSM)

Response Surface Method merupakan suatu metode gabungan antara teknik statistik

dan matematika yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dimana

beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon  dan tujuan akhirnya

adalah untuk mengoptimalkan respon. Membuat model dan menganalisa suatu

respon Y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas x guna mengoptimisasi

respon tersebut. Hubungan antara respon Y dan variabel bebas x adalah sebagai

berikut:
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Y = f (x1, + x2, ..., + xk ) + ……………………… ( 1 )

Dimana:

Y = VARIABEL RESPON

Xi = Variabel bebas / faktor ( i = 1, 2, ... k)

= Kesalahan pendugaan ( error)

Langkah pertama dari Response Surface Method adalah menentukan huibungan

antara respon Y dan respon X melalui persamaan Polinomial orde 1 dan digunakan

model RL ( Regresi Linear ) atau yang lebih dikenal dengan model orde L

i
i

k

i

xy   0 ……..( 2 )

Dengan

Y: variabel dependen (respon)

Xi : Faktor yang berpengaruh terhadap variabel respon, i = 1, 2, …, k

Rancangan orde II lebih detil dan rancangan ini sesuai untuk masalah optimisasi

(Nuryanti, 2008). Di dalam penelitian ini akan digunakan program  matlab untuk

mendapatkan nilai optimisasinya. Respon surface method memiliki beberapa

kegunaan antara lain:

1. Menunjukkan bagaimana variable respon Y dipengaruhi oleh variable bebas x

diwilayah yang secara tertentu diperhatikan.



6

2. Menentukan pengaturan variable bebas yang paling tepat dimana akan

memberikan hasil yang memenuhi spesifikasi dari respon yang berupa hasil,

kekerasan, ketangguhan dan kekasaran dan lain sebagainya.

3. Mengeksplorasi ruang dari variable bebas x untuk mendapatkan hasil

maksimum dan menentukan sifat dasar dari nilai maksimum.

Untuk melaklsanakan respon surface method, ada tahap-tahap perencanaan yang

dilakukan, dimana definisi perencanaan adalah proses, cara atau kegiatan

merencanakan, menyusun dan menguraikan langkah-langkah pelaksanaan suatu

kegiatan. Adapun tahap-tahap perencanaan untuk memulai pelaksanaan respon

surface method antara lain :

1. Menetukan persamaan orde kedua, dimana suatu desain eksperimen dilakukan

untuk pengumpulan data dan arah penelitian selanjutnya

2. Setelah arah penelitian selanjutnya diperoleh, kemudian ditentukan level factor

untuk pengumpulan data selanjutnya.

3. Menentukan persamaan model orde kedua. Penentuan model dilakukan dengan

melakukan desain eksperimen dengan level yang telah .

4. Menentukan titik optimum dari factor-factor yang diteliti.

Salah satu pertimbanga yang muncul dalam respon surface methodology adalah

bagai mana menentukan factor dan level yang dapat cocok dengan model yang akan

dikembangkan. Jika factor atau model dalam suatu eksperimen  tidak tepat maka

kemungkinan terjadinya ketidakcocokan model akan sangat besar, dan jika itu

terjadi maka penelitian yang dilakukan itu bersifat bias (Albert, 2009). Respon

surface method erat kaitannya dengan desain eksperimen karena di dalam
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pelaksanaanya data yang dikumpulkan adalah melalui desain eksperimen. Beberapa

alasan mengapa eksperimen sangat dibutuhkan, antara lain:

1. Variable input yang penting yang mempengaruhi respon sering merupakan salah

satu variable yang tidak akan diubah.

2. Hubungan antara variable respon dan berbagai variable input mungkin

dipengaruhi oleh variable yang tidak tercatat dimana variabel tersebut

mempengaruhi variable respond dan variable input. Hal tersebut dapat

membangun suatu korelasi yang salah.

3. Data operasi masa lalu sering mengandung celah dan mengandung informasi

tambahan yang penting.

2.3 Proses Hot Dipping

Pelapisan hot dipping adalah pelapisan logam dengan cara mencelupkan pada

sebuah material yang terlebih dahulu dilebur dari bentuk padat menjadi cair pada

sebuah pot atau tangki, menggunakan energi dari gas pembakaran atau

menggunakan energi alternative seperti panas listrik. Titik lebur yang digunakan

pada pelapisan material ini adalah biasanya beberapa ratus derajat celcius (tidak

melebihi 1000 °C). Yang harus dilakukan untuk mengerjakan proses hot dip adalah

persiapan permukaan, komposisi kimia yang berhubungan dengan larutan kimia

yang berhubungan dengan material logam (kemurnian dan komposisi campuran)

dan temperatur. (Indarto, 2009). Sebelum dilapisi dalam proses hot dipping

permukaan benda kerja harus bersih dari kotoran seperti lemak, oksida dan kotoran

lain. Lapisan yang terbentuk relatif tipis. Dalam pelaksanaan proses ini haruslah

dipenuhi persyaratan antara lain:
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1. Permukaan benda kerja yang dilapisi harus bersih dan bebas dari kotoran. Oleh

karena itu harus dibersihkan terlebih dahulu dengan larutan pembersih yang

digunakan untuk hot dipping.

2. Logam yang akan dilapisi harus mempunyai titik lebur yang lebih tinggi dan

untuk logam pelapis (timah, seng atau aluminum) mempunyai titik lebur yang

lebih rendah.

3. Jumlah deposit logam yang akan melapisi permukaan bendahendaknya

proposional.

2.4 Sifat Mekanik

Sifat mekanik adalah sifat atau kemampuan yang dimiliki suatu benda terhadap

gaya atau pembebanan yang diberikan pada benda tersebut secara fisik. Adapun

beberapa sifat fisik yang akan digunakan sebagai variable independen dalam

penelitian ini seperti sifat kekerasan dan sifat kekasaran.

2.4.1 Sifat kekerasan

Kekerasan adalah ketahanan suatu bahan terhadap deformasi (perubahan

bentuk) yang  permanen. Kekerasan linier dengan kekuatan artinya semakin

tinggi kekuatan maka semakin keras benda tersebut dan semakin kecil kekuatan

maka semakin lunak benda tersebut. Kekerasan adalah kemampuan bahan

menahan kehausan atau cakaran (Ulfa, 2011).

2.4.2 Sifat ketangguhan (Impact)

Yaitu kemampuan suatu bahan/material dalam menyerap energy atau gaya yang

diberikan pada bahan/material tersebut patah (Peer Group Material, 2008).
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2.4.3 Sifat kekasaran

Kekasaran permukaan adalah penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis rata-

rata profil (Supriadi, 2008). Jadi untuk menentukan besar kekerasan adalah

dengan menghitung penyimpangan permukaan yang terdapat pada spesimen

uji/benda kerja.

2.5 Matlab

Matlab merupakan suatu program komputer yang bisa membantu memecahkan

berbagai masalah matematis yang kerap kita temui dalam bidang teknis. Kita bisa

memanfaatkan kemampuan matlab  untuk menemukan solusi dari berbagai masalah

numeric secara cepat, mulai hal yang paling dasar, misalkan sistem 2 persamaan

dengan 2 variabel:

x – 2y = 32 ………………………………. (3)

12x + 5y = 12 ………..………………………… (4)

hingga yang kompleks, seperti mencari akar-akar polinomial, interpolasi dari

sejumlah data, perhitungan dengan matriks, pengolahan sinyal, dan metoda

numerik. Salah satu aspek yang sangat berguna dari matlab ialahkemampuannya

untuk menggambarkan berbagai jenis grafik, sehingga kita bisa memvisualisasikan

data dan fungsi yang kompleks (Teguh Widiarsono, 2005).

2.6 Aluminium

Aluminium sebagai salah satu logam non ferrous merupakan material yang sangat

penting di dunia industri. Alumunium menjadi komponen yang digunakan di segala
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segmen khususnya pada dunia industri dimana sebagian besar digunakan pada

bidang konstruksi, aplikasi elektronika, kontainer, tranportasi, serta peralatan

mekanik. Fenomena kecenderungan penggunaan aluminium ini dikarenakan

material ini memiliki keunggulan-keunggulan diantaranya berat jenisnya yang

ringan, konduktivitas listriknya baik, ketahanan terhadap korosinya yang cukup

baik, serta memiliki sifat tahan aus.


