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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada dua tempat yaitu di Laboratorium 

Pemodelan Fisika untuk perancangan perangkat lunak (software) program 

analisis sinyal suara mesin kompresor untuk mengkarakterisasi penurunan 

kualitas pelumas, dan di Laboratorium Elektronika Dasar untuk membuat 

perangkat keras (hardware) berupa rangkaian penguat tranduser mikrofon 

dan sebagai tempat pengambilan data dari frekuensi sinyal suara dan suhu 

yang dikeluarkan oleh mesin kompresor dan untuk mengetahui nilai 

viskositas pada setiap sampel yang diujikan, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada bulan April 2015 sampai 

Oktober  2015. 

  

B. Alat dan Bahan  

 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Personal Computer (PC)  

PC pada penelitian ini digunakan untuk membuat program perekaman 
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frekuensi suara mesin kompresor dan menampilkannya dalam bentuk 

gelombang. Spesifikasi PC yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.  

 

Tabel 3.1 Spesifikasi PC Teknis 

Deskripsi Spesifikasi 

Processor  Intel Core 2 duo (2,2 GHz)  

Video  Mobile Intel GMA 4500MHD  

RAM  1 GB  

Hard disk  500 GB  

Operating System  Microsoft Windows XP  

 

b. Software Matlab 

Software Matlab pada penelitian ini digunakan untuk proses 

perekaman dan pengolahan sinyal suara mesin kompresor baik dalam 

memfilter sinyal suara, operasi Fast Fourier Transform (FFT), dan 

operasi Spectrogram. 

 

c. Mesin  Kompresor 

Mesin kompresor digunakan sebagai alat uji penurunan kualitas 

pelumas dan sebagai penghasil frekuensi sinyal suara yang dibutuhkan 

sebagai data penelitian. Kompresor yang digunakan adalah kompresor 

torak dengan jumlah tingkat transmisi satu tingkat, langkah kerja 

tunggal, susunan silinder tegak, dengan media pendinginan berupa 

pendinginan udara, transmisi penggerak berupa sabuk (fan belt), dan 

kompresor bersifat portabel atau dapat dipindahkan sesuai dengan 

keinginan. 
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Gambar 3.1 Bagian–bagian Mesin Kompresor  

 

d. Pelumas Mesin 

Karakteristik pelumas yang akan diteliti adalah nilai viskositasnya.  

Pelumas ini diperoleh dari beberapa mesin motor matic honda beat 

dengan nilai viskositas yang berbeda-beda dan variasi lama waktu 

pemakaian pelumas yang berbeda-beda pula pada setiap motor. 

Jumlah sampel pelumas yang diteliti sebanyak delapan buah. 

 

e. Penguat Mikrofon 

Penguat mikrofon digunakan untuk menguatkan sinyal suara mesin 

kompresor, karena sinyal suara yang keluar dari mikrofon sangat kecil. 

 

f. Komponen Elektronika 

Komponen elektronika yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bor listrik yang berfungsi untuk melubangi PCB 

2. Solder yang berfungsi untuk memanaskan timah 

3. Multimeter yang berfungsi untuk mengukur nilai hambatan dan 

tegangan 

Udara Keluar 

Tangki Udara 

Pelumas 

Silider 

Udara Masuk 

Torak 
Motor 

Sabuk 

Tangki Udara 
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4. Sedotan timah yang berfungsi untuk membuang sisa timah yang 

tidak terpakai 

5. Gergaji besi yang berfungsi untuk memotong PCB 

6. Spidol yang berfungsi untuk menggambar rangkaian  pada PCB   

7. Timah yang berfungsi untuk menyatukan komponen pada PCB 

8. PCB yang berfungsi sebagai tempat rangkaian dan tempat 

pemasangan komponen 

9. Kabel penghubung yang berfungsi sebagai jumper/ penghubung 

10. Pelarut yang berfungsi untuk melarutkan PCB sehingga muncul 

sirkuit rangkaian yang kita harapkan 

11. Tang yang berfungsi untuk memotong kabel 

 

C. Metode Penelitian  

 

a. Perancangan Alat 

Berikut adalah diagram blok perancangan analisis sinyal  suara mesin 

kompresor untuk mengkarakterisasi penurunan kualitas pelumas, yang 

ditampilkan pada Gambar 3.2 di bawah ini. 
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Gambar 3.2 Perancangan Alat 

 

b. Cara Kerja Alat 

 

a) Sinyal suara dari mesin kompresor pada setiap titik 

Proses pengambilan sinyal yang dilakukan adalah perekaman frekuensi 

suara yang dikeluarkan oleh mesin kompresor yang dilakukan pada empat 

buah titik. Semua titik memiliki hubungan atau dipengaruhi oleh suara 

yang ditimbulkan oleh mesin kompresor. Titik pertama merupakan titik 

yang dekat dengan pelumas mesin kompresor dan udara yang dihisap 

kedalam silinder. Titik kedua merupakan titik yang berada dekat dengan 

piston, torak, dan silinder. Bagian ini mengambil peranan cukup penting 

dalam proses isap dan kompresi udara. Titik ketiga merupakan titik 

dimana motor dari mesin kompresor berada. Mesin kompresor tidak akan 

bisa menjalankan fungsinya tanpa adanya motor untuk menggerakkan 

piston. Titik keempat merupakan titik yang berada disekitar tabung udara. 

Sinyal suara dari 

mesin kompresor 
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Kondisi tabung udara kosong dengan kondisi pada saat tabung udara terisi 

penuh akan mempengaruhi suara mesin kompresor, karena mesin 

kompresor akan bekerja lebih pada saat tabung udara masih kosong. 

Pengambilan data suhu mesin kompresor dilakukan dengan menggunakan 

thermometer pada keempat titik uji, tahap ini dilakukan setelah proses 

perekaman sinyal suara pada setiap titik telah diperoleh. Terdapat delapan 

sampel pelumas dalam pengambilan data yang akan diamati perbedaan 

frekuensi sinyal suara dan suhu yang dihasilkan oleh mesin kompresor. 

 

b) Rangkaian Penguat Mikrofon 

Mikrofon (Mic) berguna untuk mengubah sinyal suara menjadi getaran 

listrik sinyal analog. Sinyal output mikrofon sangat kecil untuk dapat 

didengar oleh manusia, oleh karena itu sinyal tersebut biasanya dikuatkan 

sesuai kebutuhan melalui pre amplifier mikrofon dan amplifier. 

Rangkaian penguat pada Gambar 3.3 merupakan rangkaian penguat pre-

amplifier mikrofon yang digunakan untuk menguatkan sinyal input yang 

berasal dari mikrofon sebelum masuk ke sound card PC. Penguat pre-

amplifier menggunakan penguat transistor bias pembagi tegangan dua 

tingkat. Pada prinsipnya penguatan sinyal output akan tergantung pada 

sinyal masukan yang berasal dari kaki basis transistor tingkat pertama. 

Masukan sinyal dari kaki basis terhubung dengan sebuah kapasitor 

sebesar 2,2 μF yang berguna sebagai kopling, yaitu untuk menahan 

frekuensi DC yang berasal dari sumber tegangan dan meloloskan 

frekuensi AC dari mikrofon (Setiawan, 2014).  
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Gambar 3.3 Rangkaian Penguat Mikrofon 

 

Gambar 3.3 merupakan rangkaian penguat mikrofon dengan 

menggunakan transistor 2N3904 dengan nilai Vref sebesar 5 Volt DC. 

Tahap pertama dalam menentukan besar penguat mikrofon adalah dengan 

mencari nilai tegangan pada basis transistor (Vb).  

      
  

     
              (3-1) 

Nilai Vref pada transistor pertama yang digunakan adalah sebesar 5 Volt 

dengan nilai R2 dan R1 masing-masing sebesar 120 k dan 150 k 

menghasilkan nilai Vb sesuai Persamaan 3-1 adalah sebesar 2.2 Volt. 

Nilai Vb ini digunakan untuk menentukan besar arus pada kolektor (Ic). 

         
      

  
          (3-2) 

Re merupakan hambatan pada emitor dengan nilai sebesar 2.7 k dan 

transistor yang dipakai adalah transistor jenis silikon dengan nilai 

tegangan basis emitor (Vbe) sebesar 0.7 Volt, sesuai Persamaan 3-2 maka 
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didapatkan nilai Ic sebesar 0.56 mA. Tahap selanjutnya adalah mencari 

nilai resistansi emitor (re’) dalam rangkaian ekivalen AC. 

       
     

  
          (3-3) 

Nilai re’ didapat dari perbandingan tegangan termal (Vt) sebesar 25 mV 

pada suhu kamar dengan besar nilai Ic, sehingga besar nilai re’ sesuai dari 

Persamaan 3-3 adalah sebesar 44.6  . Berikut ini merupakan rangkaian 

ekivalen AC pada setiap tahap dalam rangkaian penguat transistor 

(Gambar 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Rangkaian ekivalen AC a) Tahap 1, b) Tahap 2, c) Tahap 

Akhir 

 

Beta (β) merupakan parameter yang menunjukkan kemampuan penguatan 

arus (current gain) dari suatu transistor. Nilai impedansi dasar (Zin(base)) 

dapat diketahui dengan mengalikan nilai  β dengan nilai re’ yang 

didapatkan sebelumnya. 
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                             (3-4) 

Besar nilai β pada transistor 2N3904 adalah 100, maka besar impedansi 

dasar (Zin(base)) sesuai dari persamaan 3-4 adalah 4.46 k. Selain 

impedansi dasar, rangkaian di atas memiliki nilai impedansi tahap 1 

(Zin(stage1)) dan tahap 2 (Zin(stage2)). Zin(stage) diperoleh dengan 

memaralelkan nilai R1, R2, dan nilai Zin(base). 

                                        

                                           (3-5) 

Rangkaian di atas memiliki nilai impedansi tahap 1 (Zin(stage1)) dan tahap 

2 (Zin(stage2)) yang sama yaitu sebesar 4.18 k, karena nilai R1, R2, dan 

Zin(base) pada transistor pertama sama dengan nilai R1, R2, dan Zin(base) 

pada transistor kedua seperti Gambar 3.4 a). Tahap selanjutnya adalah 

mencari nilai resistansi rc1 pada transistor pertama. 

                                 (3-6) 

Nilai Rc sebesar 3.6 k, dan nilai Zin(stage2) sebesar 4.18 k digunakan 

untuk  mencari besar nilai rc1 dengan cara memaralelkan keduanya, 

seperti pada Persamaan 3-6 maka didapatkan nilai rc1 sebesar 1.93 k. 

Nilai rc1 ini digunakan untuk mencari nilai penguat (A1) pada transistor 

pertama. 

       
   

   
          (3-7) 

Nilai penguatan pada transistor pertama  1 didapatkan dari perbandingan 

nilai rc1 terhadap re’ yaitu sebesar 43.2 kali penguatan seperti pada 
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Persamaan 3-7. Nilai penguat pada transistor kedua dapat diketahui dari 

nilai resistansi rc2, nilai rc2 didapatkan dengan memaralelkan resistansi 

kolektor (Rc) dengan beban Rl 

                          (3-8) 

Transistor kedua mempunyai hambatan Rl pada kaki kolektor sebesar 1 

k, sehingga didapatkan nilai rc2 sesuai Persamaan 3-8 sebesar 782 . 

Nilai rc2 ini digunakan untuk mencari nilai penguat (A2) pada transistor 

kedua. 

       
   

   
          (3-9) 

Penguat pada transistor kedua diperoleh dari perbandingan nilai rc2 

terhadap nilai re’ yaitu sebesar 17.54 kali, sesuai pada Persamaan 3-9. 

 

Besar penguatan total (Av) dari rangkaian tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan penguat transistor cascade dua tingkat sebagai 

berikut. 

 𝑣= 1× 2     (3-10) 

dimana:   𝑣= Penguatan total  

 1= Penguat transistor tingkat pertama  

 2= Penguat transistor tingkat kedua 

 

Besar penguatan total pada rangkaian di atas adalah sebesar 760 kali. 

Tegangan masukan (Vin) dapat diketahui berdasarkan besar tegangan 

sumber (Vs) dan resistansi sumber (Rs) yang ada pada mikrofon. 
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       (3-11) 

Misalkan nilai Vs pada mikrofon adalah 1 mV dengan Rs= 0  (tidak ada 

hambatan), maka nilai Vin sama dengan nilai Vs yaitu sebesar 1 mV 

sesuai dengan persamaan 3-11. Tegangan output (Vout) pada akhir 

rangkaian dapat diketahui berdasarkan besar tegangan input Vin dan besar 

penguat total (Av) yang dihasilkan. 

                    (3-12) 

Tegangan output diperoleh dari perkalian Vin dengan besar penguatan 

total (Av) yaitu sebesar 0.76 Volt sesuai Persamaan 3-12.  

 

c) Komputer (Matlab) 

Komputer merupakan tahap akhir dari sistem kerja alat. Komputer 

digunakan sebagai hasil keluaran dari proses perekaman dan penguatan 

frekuensi sinyal suara mesin kompresor. Komputer dapat menampilkan 

frekuensi yang ditangkap dari mikrofon dan dapat menyimpannya dengan 

bantuan software Matlab. Pada tahap ini proses perekaman, penyaringan 

(filter), dan pengolahan frekuensi sinyal suara dilakukan.  

 

c. Tahap Perancangan software  

 

Perancangan sistem ini dibuat dengan bantuan program Matlab 2009 yang 

memanfaatkan fasilitas GUI (Graphical User Interface). Perancangan ini 

akan dilakukan langkah seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.5 
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Gambar 3.5 Diagram Tahap Perekaman Suara dengan Matlab 

Uraian masing–masing dari diagram di atas adalah sebagai berikut:  

 

a) Tahap nilai frekuensi sampling dan waktu perekaman 

Tahap ini merupakan tahap memasukan variabel pendukung seperti nilai 

frekuensi sampling dan lama waktu perekaman suara mesin kompresor. 

Rekam Suara Mesin Kompresor 

 

Mulai 

Spectrogram 

  Nilai Frekuensi Sampling 

dan Waktu Perekaman 

Plot Grafik Suara Mesin Kompresor  

 

Plot Grafik Fast Fourier Transform 
 

Fast Fourier Transform 

Selesai 

Filter Sinyal Suara 

  Nilai Frekuensi Dominan 

Plot Grafik Spectrogram 
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Frekuensi sampling pada proses perekaman ini adalah 44.100 kHz. 

Frekuensi sampling ini diambil dengan memperhatikan bahwa rentang 

frekuensi sinyal suara mesin adalah 0 – 5500 Hz, untuk memenuhi kriteria 

Nyquist maka frekuensi sampling harus lebih besar sama dengan dua kali 

frekuensi maksimum (Miftahuddin, 2010). 

fs ≥ 2 x fi Hz 

fs ≥ 2 x 5500 Hz 

fs ≥11000 Hz = (11 kHz) 

Sesuai dengan perhitungan di atas, frekuensi sampling yang digunakan 

lebih besar dari 11 kHz, yaitu  sebesar  44.100 kHz hampir sama dengan 

empat kali lipat dari frekuensi minimal yang harus digunakan. Lama 

waktu perekaman sinyal suara mesin kompresor yang digunakan adalah 

selama 20 detik. 

 

b) Tahap perekaman suara mesin kompresor 

Tahap ini merupakan tahap proses perekaman suara mesin kompresor 

melaui perangkat lunak Matlab dengan format data “ *wav ”. Proses   

perekaman suara pada Matlab menggunakan sintak yang sudah ada dalam 

Matlab seperti wavrecord, dengan sintak wavrecord (t rekaman, frek 

sampling).  

 

c) Tahap plot grafik suara mesin kompresor  

Tahap ini menampilkan output gelombang suara asli yang dihasilkan dari 

mesin kompresor dengan frekuensi yang masih acak. 
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d) Tahap Fast Fourier Transform 

Tahap ini merupakan proses untuk mengubah sinyal suara asli yang masih 

berupa gelombang acak  menjadi gelombang yang memiliki satu frekuensi 

dominan, sehingga mempermudah proses analisis data. 

 

e) Tahap Spectrogram 

Tahap ini merupakan proses untuk melihat area yang mempunyai warna 

lebih pekat dan kontinyu sampai akhir perekaman, yang menunjukkan 

bahwa frekuensi tersebut sering muncul pada setiap waktu. 

 

f) Tahap plot grafik Fast Fourier Transform 

Tahap ini menampilkan output gelombang suara hasil proses Fast Fourier 

Transform yang memunculkan satu nilai frekuensi dominan dari suara 

mesin kompresor.  

 

g) Tahap plot grafik Spectrogram 

Tahap ini menampilkan output spektrum hasil proses spectrogram yang 

menampilkan keberadaan frekuensi pada waktu hasil perekaman.  

 

h) Tahap filter sinyal suara mesin kompresor  

Tahapan filtering sinyal bertujuan  untuk untuk menghilangkan frekuensi-

frekuensi tertentu yang tidak diinginkan dari hasil spectrogram 

sebelumnya. 
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d. Pengujian Fungsi Sistem  

 

Pengujian fungsi dari sistem ini adalah untuk mengetahui hubungan nilai 

viskositas pelumas terhadap suara dan suhu yang dihasilkan dari mesin 

kompresor. Tabel pengujian fungsi sistem  dapat dilihat pada Tabel 3.2 di 

bawah ini.  

Tabel 3.2. Pengujian fungsi sistem pada setiap titik 

 

Sampel 

Pelumas 
Waktu (s) 

Nilai Viskositas 

Pelumas (Kg/m) 

Suara Mesin 

Kompresor 

(Hz) 

Suhu Mesin 

Kompresor 

(
o
C) 

1 20    

2 20    

3 20    

4 20    

5 20    

6 20    

7 20    

8 20    

 


