
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan berita resmi  Badan Pusat Statistik No. 81/11/Th. XVII, 2014 

pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan III-2014 

naik sebesar 4,96 persen (y-on-y) terhadap triwulan III-2013. Peningkatan 

tersebut tentu berbanding lurus dengan permintaan konsumen akan produk-

produk jadi. Hal ini tentunya menuntut sebuah perusahaan manufaktur untuk 

dapat memproduksi barang dengan jumlah, variasi dan kualitas yang 

diinginkan oleh konsumen. Salah satunya adalah dengan melakukan proses 

produksi sesering mungkin.  

 

Proses produksi pembuatan suatu produk manufaktur yang ada didunia hampir 

seluruhnya memerlukan proses pemesinan (Zulhendri, 2007). Proses 

pemesinan (machining process) merupakan proses pembentukan suatu produk 

melalui pemotongan menggunakan mesin perkakas. Salah satu mesin perkakas 

yang sering digunakan di industri adalah mesin frais. Secara umum, mesin frais 

dapat didefinisikan mesin perkakas yang berfungsi untuk pengerjaan datar atau 

perataan permukaan benda kerja. (Christian, 2011) 

 



2 
 

Mesin perkakas adalah faktor penyumbang biaya produksi yang tinggi dalam 

produksi modern (Plapper & Weck, 2001). Namun dalam penggunaannya 

mesin perkakas kerap kali mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan 

kerugian produksi, oleh karena itu perlu pemantauan mesin perkakas agar dapat 

mengurangi resiko kerusakan yang akan terjadi nantinya, sehingga kelancaran 

proses produksi dapat dijaga.  

 

Perawatan mesin dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang harus dilakukan 

secara rutin dan berkala. Dengan penggantian komponen-komponen yang 

mengalami kerusakan untuk memulihkan kondisinya agar berfungsi 

sebagaimana mestinya (Gross, 2002). Pemantauan kondisi terdiri dari berbagai 

metode. Namun demikian, masing-masing metode biasanya hanya terbatas 

diterapkan pada mesin-mesin tertentu saja dan berguna untuk mengidentifikasi 

tipe-tipe problem tertentu. Tiap-tiap teknik juga mempunyai keuntungan 

ekonomis jangka pendek dan jangka panjang yang berbeda-beda. Salah satu 

metode perawatan yang umum digunakan adalah perawatan prediktif 

(predictive maintenance).  

 

Perawatan prediktif (predictive maintenance) dilakukan untuk mengetahui 

terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari 

sistem perawatan. Biasanya perawatan prediktif dilakukan dengan bantuaan 

panca indera atau alat monitor yang canggih sehingga efisiensi kerja tercapai 

karena adanya kelainan dapat diketahui dengan cepat (Priyanta,2000). 

Observasi visual, pendengaran dan sentuhan barangkali adalah merupakan 
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salah satu teknik dari pemantauan kondisi. Namun dalam banyak kasus, 

kemampuan manusia sangat terbatas dalam mendeteksi adanya perubahan 

minor. Untuk itulah dikembangkan berbagai metode seperti pemantauan 

vibrasi, analisis akustik, analisis motor, thermography, tribologi, pemantauan 

parameter proses, dan teknik pengujian nondestruktif lainnya (Satmoko, 2007). 

Salah satu yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemantauan kondisi 

mesin dengan menggunakan infrared thermography (IRT). 

 

 

Gambar 1. Aplikasi thermogrphy untuk pemantauan kondisi mesin 

(sumber: testindo.com) 

 

Metode ini termasuk dalam nondestructive testing (NDT) atau 

pengujian/pemeriksaan tanpa merusak. Pada kinerjanya, IRT menghasilan 

thermal image yang mengindikasikan kondisi mesin normal atau tidak normal. 

thermal imaging merupakan komponen penting untuk membantu menjaga 

operasi manufaktur yang layak dan aman (Montgomery, 2010). Diagnosa 

kerusakan mesin dapat dilakukan dengan mengevaluasi pola gambar yang 
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dihasilkan sehingga terdapat hubungan antara kondisi normal dan tidak normal. 

Metode Inspeksi ini didasarkan pada kenyataan sebagian besar komponen di 

dalam suatu sistem akan menunjukkan kenaikan atau penurunan temperatur 

jika terjadi malfungsi. (Widodo, 2009) salah satu aplikasi yang dapat 

digunakan adalah aplikasi thermovision.  

 

Thermovision merupakan salah satu aplikasi yang bertujuan untuk dapat 

membaca suhu dari sebuah citra berformat JPG dan distribusi suhu melalui 

warna merah yang menunjukkan bagian terpanas (Haris, 2013). Untuk 

pembuatan aplikasi thermovision sudah dilakukan oleh saudara Haris 

mahasiswa teknik mesin Universitas Lampung angkatan 2007 dengan 

menggunakan program MATLAB, hanya saja aplikasi thermovision yang 

dibuat memiliki kekurangan yaitu aplikasi tersebut masih dilakukan secara 

manual. Cara ini dirasakan kurang efisien karena video yang telah direkam 

harus diubah menjadi bentuk gambar kemudian dalam bentuk gambar 

berformat .jpg barulah dapat diketahui suhu pada saat itu dengan aplikasi 

thermovision. 

 

Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian tugas akhir dengan tema 

“PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN KONDISI MESIN 

FRAIS MENGGUNAKAN APLIKASI THERMOVISION REAL-

TIME”. Tugas akhir ini akan dilakukan modifikasi pada aplikasi thermovision 

dan pengujian dengan melakukan pemantauan pada mesin frais dalam kurun 

waktu tertentu. Dengan mengetahui distribusi pola suhu dari pencitraan proses 
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pemesinan secara real time diharapkan para praktisi mampu memprediksi 

kerusakan yang akan terjadi pada sebuah mesin sedini mungkin. 

 

B. Tujuan 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

1. Membuat aplikasi thermovision yang real time. 

2. Mengetahui pola distribusi suhu dan hubungannya warna citra dengan 

kondisi mesin. 

 

C. Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Pengujian dilakukan hanya untuk mesin frais universal milko 12. 

2. Pengujian dilakukan pada kondisi: 

 Tidak melakukan pemotongan dengan meja diam ( spindle dan main 

motor bergerak) 

 Tidak melakukan pemotongan dengan meja bergerak ( spindle, main 

motor dan meja bergerak) 

 Melakukan pemotongan material (melakukan pemotongan material) 

3. Proses pemesinan dilakukan dengan dry machining / tanpa pendingin. 

4. Pengukuran suhu hanya dilakukan di motor, spindle dan transmisi. 
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D. Hipotesis 

Sebagian besar energi dalam proses pemesinan diubah dalam bentuk panas. 

Peningkatan suhu pada salah satu komponen mesin menandakan adanya 

kerusakan yang sedang berkembang pada komponen tersebut. 

 

Perawatan prediktif mesin frais dengan menggunakan metode thermography 

merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan perawatan atau 

pengawasan mesin karena dapat dikontrol secara terus-menerus tanpa harus 

melakukan kontak langsung dengan mesin 

 

Thermography sebagai salah satu media untuk mengetahui distribusi suhu lebih 

baik digunakan dibandingkan dengan menggunakan alat yang dikenakan secara 

langsung oleh objek yang akan diukur seperti temokopel dan RTD (Resistance 

Temperature Detector). Aplikasi thermography dapat menunjukkan suhu 

distribusi menggunakan bentuk warna dengan memanfaatkan sinar inframerah 

pada kamera. Sehingga dapat menunjukkan secara akurat suhu benda yang 

diukur. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini disusun menjadi lima bab. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 
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1.  BAB I : PENDAHULUAN 

Latar belakang penelitian menjelaskan tentang perkembangan industri 

manufaktur yang berbanding lurus dengan tingginya permintaan produk. 

Proses produksi hampir seluruhnya menggunakan mesin perkakas, hanya 

saja mesin kerap kali mengalami kerusakan dapat menyebabkan kerugian 

produksi, untuk itu diperlukan sebuah metode pemantauan yang dapat 

memantau mesin perkakas dengan cepat, efisien dan tanpa melakukan 

kontak langsung dengan mesin sehingga kelancaran produksi tetap terjaga. 

Salah satu metode yang sedang dikembangkan adalah thermography. 

Dengan demikian pengembangan sistem pemantauan kondisi mesin frais 

menggunakan aplikasi thermovision real-time menjadi tujuan besar dalam 

tugas akhir ini. Pada penelitian ini ditekankan pada beberapa pokok subjek 

yang terdapat di batasan masalah.  

 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II berisikan uraian yang dijadikan sebagai landasan teori untuk 

mendukung penelitian ini. Subbab pertama pada bab ini adalah penjelasan 

ringkas terkait proses pemesinan, mesin frais, bagian-bagian utama mesin 

frais. Pada subbab temperatur mesin dan pemesinan dijelaskan bahwa suhu 

yang tinggi dapat menurunkan performa dan akurasi mesin serta bagaimana 

cara mengukur suhu tersebut. Pada subbab thermography dijelaskan 

pengertian thermography dan jenis kamera yang digunakan untuk 

thermography. Pada subbab visi komputer dan visi machine dijelaskan 

bagaimana cara mengolah citra dan aplikasi pengolahan citra. Pada subbab 
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thermovision sebagai salah satu proses pengolahan citra suhu dijelaskan 

tujuan, aplikasi dan cara kerja dari thermovision. Pada subbab penggunaan 

thermovision untuk pemeliharaan diuraikan tentang tujuan perawatan, 

perawatan prediktif, dan thermography untuk perawatan prediktif. 

 

3.  BAB III : METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian  serta alat dan bahan akan dikemukakan pada 

bab ini. Kemudian terdapat penjelasan rinci mengenai metode penelitian 

seperti teknik merancang dan membuat aplikasi thermovisio real time dan 

cara meng-install aplikasi dengan kamera infra merah. Dalam subbab 

metode penelitian akan dijelaskan tahapan proses pengambilan data secara 

rinci dengan parameter yang sudah ditentukan dan dijelaskan juga cara 

mengolah image yang didapat dengan menggunakan aplikasi thermovision 

real time tersebut. 

 

4.  BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

hasil yang berisikan uraian hasil dan membahas yang diperoleh dari 

penelitian ini dalam bentuk tabel dan histogram. Dilengkapi juga dengan 

analisa pada semua kecenderungan data yang diperoleh dari pengujian yang 

dilandasi kajian teori ilmiah. 

 

5.  BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan intisari terhadap semua analisa dan percobaan, 

termaksud saran yang berisi uraian informasi, untuk dilakukan pada 
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penelitian selanjutnya. Semua ini agar pada penelitian berikutnya, 

pengembangan alat bisa dikaji lebih sempurna dibandingkan saat ini. 

 

6. Daftar Pustaka adalah berisikan literatur-literatur atau referensi yang 

diperoleh penulis untuk mendukung penyusunan laporan penelitian ini. 

 

7. Lampiran berisikan beberapa hal yang mendukung penelitian. 

 


