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Motto 
 

 

“Allah menganugerahkan al hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 

barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia 

yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 

pelajaran.” 

(Qur’an, 2:269) 

 

“dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran 

itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka 

kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang 

yang beriman kepada jalan yang lurus.” 

(Qur’an, 22:54) 

 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-

sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” 

(qur’an, 3:191) 

 

      
 

“Penuhi hati dengan keikhlasan, penuhi akal dengan ilmu.” 

 

      
 

“Jarak terdekat antara dua titik adalah garis lurus.” 

 

      
 

 
 
 

 iv



Abstrak 

 

DETEKSI KERUSAKAN BANTALAN GELINDING 
PADA POMPA SENTRIFUGAL 

DENGAN ANALISA SINYAL GETARAN 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh karakteristik getaran yang 

ditimbulkan oleh pompa sentrifugal, yang mengalami kerusakan pada komponen 

bantalannya. Dengan melakukan pengamatan pada kondisi tanpa beban, pompa 

yang menggunakan bantalan gelinding diasumsikan hanya mengalami kerusakan 

pada komponen bantalannya. Metode analisa frekuensi diterapkan untuk 

membandingkan karakteristik sinyal getaran bantalan baik dengan bantalan rusak.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi pertama kerusakan bantalan 

dapat terlihat pada plot frekuensi kisaran tinggi. Selanjutnya, bantalan yang 

mengalami cacat pada lintasan luarnya, akan meningkatkan amplitudo getaran 

yang dominan pada daerah frekuensi 3xBPFO (197,5 Hz), bantalan yang 

mengalami kerusakan pada lintasan dalamnya, akan meningkatkan amplitudo 

getaran dominan pada daerah 4xBPFI (435 Hz). Sedangkan kerusakan pada 

elemen bola, timbul getaran dengan amplitudo dominan pada daerah frekuensi 

2xBSF (62,5 Hz). Nilai amplitudo pada bantalan kondisi baik adalah 0,802 volt, 

sedangkan pada cacat lintasan dalam 1,294 volt, cacat lintasan luar 1,662 volt dan 

cacat pada bola 2,006 volt 

 

 

Kata kunci : kerusakan bantalan, sinyal getaran, analisa frekuensi, pompa 
sentrifugal 
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Abstract  
 
 

ROLLING  BEARING  FAULT  DETECTION 
ON CENTRIFUGAL PUMP 

USING  VIBRATION  SIGNAL  ANALYSIS 
 

The objective of this research is to obtain the vibration signal characteristic 

generate from centrifugal pump, wich has defects on its bearing. The testing is 

performed on free load condition, centrifugal pump within rollig bearing inside, 

and assumed that defects occurs in the bearing’s element only. Spectrum analysis 

applied to compare the vibration signal characteristic between good bearing and 

fault bearing.  

The results show, first bearing fault indication that high amplitudo seen by 

plotting wide range frequency. Furthermore, bearing within defect on its outer 

race generates dominant amplitude in 3xBPFO (197.5 Hz) frequency range, inner 

race fault generates dominant amplitude in 4xBPFI (435 Hz) frequency range. 

While ball defect generates dominant amplitude in 2xBSF (62.5 Hz) frequency 

range. Good bearing has 0.802 volt amplitude, while inner race fault has 1.294 

volt amplitude, outer race fault has 1.662 volt amplitude and ball defect has 2.006 

volt ampitude 

 

Key words : bearing fault, vibration signal, spectrum analysis, centrifugal pump 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mesin dikatakan ideal pada prinsipnya apabila seluruh energi yang 

dihasilkan dapat diubah menjadi kerja. Walaupun demikian tidak ada yang 

ideal dari hasil rancangan manusia karena sebagian energi akan terbuang 

menjadi bentuk energi yang lain, salah satunya dalam bentuk getaran 

mekanik. 

Saat ini mesin-mesin modern dirancang untuk berjalan secara otomatis, 

dan pada umumnya mesin-mesin tersebut beroperasi pada putaran ataupun 

kecepatan tinggi, dimana getaran yang timbul merupakan getaran dengan 

frekuensi tinggi dan tidak lagi dapat dirasakan oleh indra manusia. 

Salah satu mesin mekanis yang beroperasi pada putaran tinggi adalah pompa. 

Pompa merupakan mesin yang mengubah energi mekanis menjadi tekanan 

pada fluida yang dialirkannya. Elemen pompa pada umumnya menggunakan 

bantalan untuk mendukung putaran poros. 

Jika sistem mekanik, seperti pompa, menggunakan elemen bantalan, 

maka salah satu indikasi adanya permasalahan permesinan dapat ditentukan 

dari pola getaran yang ditimbulkan oleh bantalan tersebut. Hal ini, karena 

kerusakan atau keausan serta deformasi dari elemen bantalan akan mengubah 

karakteristik dinamik sistem dan cenderung meningkatkan energi getaran. 

Metode masa lalu dengan cara mendengarkan suara mesin dan 

menyentuh/meraba (hearing and touching) dikembangkan untuk perawatan, 

yaitu menentukan apakah mesin bekerja baik atau tidak. Metode klasik 

tersebut tidak lagi handal untuk mesin-mesin modern saat ini. Oleh karena itu 

untuk mengatasi salah satu permasalahan perawatan tersebut, dikembangkan 

metode mendeteksi jenis kerusakan dan tingkat kerusakan bantalan dengan 

mengacu pada karakteristik sinyal getarannya. Metode ini banyak 

diaplikasikan sebagai machine condition monitoring yang ekonomis, yaitu 

1 
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menajemen perawatan yang didasarkan pada pemantauan kondisi mesin 

secara langsung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian penjelasan diatas, dapat diambil perumusan masalah, yaitu 

bagaimana mendeteksi adanya kerusakan bantalan pada pompa sentrifugal 

berdasarkan karakteristik sinyal getarannya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menentukan arah penelitian, maka diberikan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

a. Pompa sentrifugal menggunakan bantalan jenis bantalan gelinding (rolling 

bearing). 

b. Diasumsikan kerusakan hanya terjadi pada bantalan saja, komponen 

lainnya dianggap dalam kondisi baik. 

c. Pompa diteliti pada kondisi operasi tanpa beban atau beroperasi tidak 

dalam kondisi memompa fluida. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Melakukan deteksi terhadap kerusakan yang terjadi pada pompa 

sentrifugal. 

b. Mengetahui karakteristik sinyal getaran yang dihasilkan oleh pompa yang 

mengalami kerusakan pada komponen bantalannya. 

c. Mengetahui jenis kerusakan bantalan yang terjadi. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk kegiatan perawatan prediktif 

(predictive maintenance), yaitu mendeteksi kondisi bantalan pada pompa 

sentrifugal selama beroperasi, sehingga bantalan dapat dipantau kondisinya 
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tanpa harus dilakukan pembongkaran. Dan apabila terjadi kerusakan pada 

bantalan, maka akan mudah diketahui jenis kerusakan yang terjadi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari: 

a. Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

b. Bab II. Dasar Teori, berisi tinjauan pustaka berkaitan dengan pompa 

sentrifugal, bantalan, jenis kerusakan bantalan, pengertian sinyal getaran, 

pendekatan fourier tentang gelombang periodik, penggunaan fungsi fft 

pada script MATLAB, domain frekuensi dan analisa domain frekuensi 

serta penjelasan tentang sensor accelerometer 

c. Bab III. Metode Penelitian, berisi benda kerja yang diteliti, mesin dan alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian, tempat penelitian serta 

pelaksanaan penelitian yang terdiri dari penyiapan kerja pompa 

sentrifugal, variasi bantalan gelinding, dan pengolahan sinyal getaran. 

d. Bab IV. Data dan Analisa, berisi data sinyal getaran yang didapat dari 

DSO (Digital Storage Oscilloscope), data ini kemudian diolah 

menggunakan script MATLAB sehingga didapat tampilan grafik pada 

domain frekuensi. Analisa kerusakan bantalan didasarkan pada tampilan 

grafik tersebut. 

e. Bab V Penutup. Berisi kesimpulan penelitian dan saran yang berkaitan 

dengan penelitian ini maupun kepada peneliti berikutnya. 



BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian Friedman (2003). Mengenai pola sinyal getaran, didapatkan 

bahwa, sinyal getaran pada frekuensi tertentu memiliki pola amplitudo yang 

berubah (meningkat), namun tetap pada daerah frekuensi yang sama. Hal ini 

menunjukkan terjadinya kenaikan getaran pada salah satu komponen pompa 

tersebut. Setelah dianalisa lebih lanjut, didapatkan bahwa frekuensi tersebut 

berasal dari bantalannya yang rusak 

Suhardjono (2004). Menyatakan bahwa metode yang paling mutakhir 

untuk mendeteksi kerusakan pada bantalan bola adalah dengan mengukur 

karakteristik getarannya baik dalam domain waktu maupun domain frekuensi 

yang terjadi pada arah radial. Percobaan untuk mengetahui dan mempelajari 

spektrum getaran akibat kerusakan bantalan bola ini dilakukan pada mesin 

gerinda bangku dengan mengganti beberapa jenis bantalan yang rusak. 

Analisis perbandingan sinyal getaran antara bantalan bola yang berkondisi 

baik (normal) dan yang cacat pada komponennya secara bertingkat 

sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan jenis dan tingkat kerusakan 

bantalan bola tersebut. 

Secara umum hasil percobaannya adalah bahwa sinyal getaran untuk 

bantalan yang baik mendekati harmonik (sinusoidal), sedangkan yang rusak 

sinyal getarannya berbentuk stokastik (random). 

Untuk menentukan jenis kerusakan lintasan dalam, luar atau kerusakan 

bola harus disinkronkan antara frekuensi getaran dan perhitungan yang 

berdasarkan data dari parameter bantalannya, yaitu diameter lintasan dalam 

atau luar, jumlah bola dan putaran poros. 

Penelitian Keller (2005), yang dimotivasi oleh adanya insiden 

kerusakan bantalan pada Helikopter militer CH-47D. Metode tradisional 

yang digunakan yaitu dengan melakukan simulasi pada mesin uji putar test-

rig. Dengan jenis kerusakan yang diujikan yaitu: korosi, pitting, spalling dan 

4 
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cage fault. Dengan menggunakan analisa spectral, shock pulse dan amplitudo 

demodulation. Dari keempat jenis kerusakan ternyata cage fault adalah yang 

tidak terdeteksi. 

 

 

2.2 Pompa 

Secara umum, ada tiga kelas pompa yang banyak digunakan di 

lapangan, yaitu sentrifugal, rotari (rotary) dan torak (reciprocating). Istilah 

ini hanya berlaku pada mekanisme fluidanya, bukan pada desain pompa itu 

sendiri. Selanjutnya dari kelas tersebut masing-masing dapat dibedakan 

berdasarkan jenisnya. Misalnya jenis ikat, difuser, ataupun aliran propeler 

untuk kelas sentrifugal. Jenis roda gigi, skrup, cam, baling-baling untuk kelas 

rotari. Jenis diafragma, piston untuk kelas torak. (Zulkifli, 1996) 

 

2.2.1 Pompa Sentrifugal 

Jenis yang umum adalah sentrifugal jenis rumah keong. Pada jenis ini, 

impeler membuang cairan ke dalam rumah spiral yang secara berangsur-

angsur berkembang. Jenis ini, dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi 

kecepatan aliran fluida dan mengubahnya menjadi tekanan statis. Rumah 

keong akan menyeimbangkan beban-beban radial pada poros sehingga beban 

akan saling meniadakan, dengan demikian akan mengurangi pembebanan 

poros. 

 

 
Gambar 2. 1  Impeler pompa sentrifugal jenis rumah keong 
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Jenis lain yang dijumpai adalah sentrifugal jenis difuser. Baling-baling 

pengarah tetap mengelilingi runner atau impeler pada pompa jenis ini. 

Laluan-laluan yang berangsur-angsur mengembang ini akan mengubah arah 

aliran cairan dan mengubahnya menjadi tekanan (pressure head). Gambar 2.2 

dibawah ini adalah contoh impeler jenis diffuser. 

 

 
Gambar 2. 2  Impeler pompa sentrifugal jenis diffuser 

 

2.2.2 Komponen Pompa 

Setiap desain pompa memiliki bentuk dan letak komponen yang 

spesifik. Namun secara umum, pompa sentrifugal terdiri dari beberapa 

komponen utama, yaitu impeler, volute (rumah keong), saluran masuk, 

saluran keluar, kumparan, seal, poros, bantalan dan casing. 

Berikut ini adalah gambar komponen utama pada pompa sentrifugal 

secara umum. 

 
Gambar 2. 3  Komponen utama pada pompa sentrifugal 
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Di lapangan terdapat banyak sekali jenis desain pompa sentrifugal ini, 

ada yang menyatu antara impeler dengan penggerak (motor), ada juga yang 

terpisah. Pompa yang terpisah dengan penggeraknya, menggunakan kopling 

sebagai penghubung keduanya. 

 

 
Gambar 2. 4  Jenis pompa yang terpisah dengan penggeraknya 

 

2.2.3 Penyebab Getaran pada Pompa 

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya getaran pada 

pompa, diantaranya karena misalignment poros, pondasi yang kurang kokoh, 

masalah elektris pada motor, akibat kavitasi, cacat pada bantalan, unbalans 

pada impeler, ataupun ada benda asing yang mengganggu operasi putaran 

pompa. 

Pompa yang memiliki kopling diantara motor dan impeler, bisa terjadi 

misalignment dan akan menyebabkan getaran. Tipe misalignment pada 

kopling  dapat dibagi menjadi tiga macam: 

Offset, jika sumbu kedua poros pararel dan tidak berimpit satu sama 

lain. Angular, jika sumbu kedua poros membentuk sudut dengan besar 

tertentu. Kombinasi, jika terjadi ketaklurusan angular dan offset secara 

bersamaan dalam satu sistem. 

Misalignment pada kopling menghasilkan gaya dalam arah aksial dan 

radial, yang menyebabkan getaran dalam kedua arah tersebut. Gaya dan 

getaran yang dihasilkan bertambah seiring dengan bertambahnya 

misalignment. Getaran aksial  merupakan indikator terbaik dari misalignment. 

Pada umumnya, bila amplitudo getaran aksial lebih besar dari setengah kali 
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getaran  radial (horisontal atau vertikal) terbesar, maka dapat diduga terjadi 

misalignment. 

Kavitasi adalah gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir, 

karena tekanannya berkurang sampai dibawah tekanan jenuhnya. Misalnya, 

air pada tekanan 1 atm akan mendidih dan menjadi uap jenuh pada 

temperatur 100°C. Tetapi jika tekanan direndahkan maka air akan mendidih 

pada temperatur yang lebih rendah. Jika tekanan yang ada cukup rendah, 

maka pada temperatur kamarpun air dapat mendidih. Apabila zat cair 

mendidih, maka akan timbul gelembung-gelembung uap zat cair. Hal ini 

dapat terjadi pada zat cair yang sedang mengalir di dalam pompa maupun 

dalam pipa. Pada pompa, bagian yang mudah mengalami kavitasi adalah 

pada sisi isapnya. Jika pompa mengalami kavitasi maka akan timbul suara 

berisik dan getaran.( Sularso, 2000) 

Impeler merupakan komponen yang berputar, apabila impeler tidak 

balans maka saat berputar akan menimbulkan gaya sentrifugal dan 

menyebabkan terjadinya getaran. Unbalans pada impeler ini kadang juga 

diakibatkan erosi kavitasi yang terjadi akibat fenomena kavitasi. 

Cacat pada bantalan misalnya akibat aus ataupun retak pada lintasan 

bantalan, rusaknya bola pada bantalan. Getaran yang terjadi akibat cacat pada 

bantalan ini akan dijelaskan lebih lanjut. 

Pada dasarnya, semua penyebab getaran tersebut adalah akibat dari 

adanya ketidakseimbangan energi yang terjadi pada sistem mekanis. Ketika 

sistem tidak dalam kondisi balans, seperti yang telah dijelaskan diatas, maka 

kondisi operasi sistem akan berubah. Secara umum penyebab getaran pada 

mesin dapat dibedakan dari parameter frekuensinya. Telah menjadi 

kesepakatan dari para peneliti dan praktisi maintenance, bahwa masing-

masing sumber memiliki frekuensi yang unik. Hal inilah yang mendorong 

para peneliti untuk mengelompokkan sumber getaran dengan parameter 

frekuensi sesuia dengan sumber getarannya. 

Dari uraian beberapa contoh penyebab terjadinya getaran tersebut, 

maka secara umum dapat dituliskan dalam Tabel 2.1.  dan Tabel 2.2 berikut, 
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Tabel 2.1. frekuensi getaran dan penyebabnya (IRD Mechanalysis, hal.60 ) 

Frekuensi  Penyebab Dominan Penyebab Lainnya 
1 X RPM Unbalance  

(ketakseimbangan) 

1) Eksentrisitas journal, gear atau puli. 

2) Misalignment bila vibrasi aksial tinggi. 

3) Buruknya sabuk bila 1 X RPM sabuk 

4) Resonansi. 

5) Gaya Resiprok. 

6) Masalah Listrik. 

2 X RPM Mechanical Loosenes 

 (Kelonggaran mekanik ) 

1) Misalignment, bila vibrasi aksial tinggi. 

2) Gaya Resiprok. 

3) Resonansi. 

4) Buruknya  sabuk, bila 2X RPM sabuk. 

3 X RPM Misalignment 

 (Ketaklurusan) 

Biasanya kombinasi antara misalignment 

dan clearance aksial yang berlebihan 

(kelonggaran). 

Kurang dari 

 1 X RPM 

Oil Whirl 

 ( Pusingan oli ) 

1)  Buruknya sabuk penggerak 

2)  Vibrasi lingkungan (background). 

3)  Resonansi Sub Harmonik. 

4)  Vibrasi karena pukulan. 

Sinkron 

 (frekuensi sumber 

listrik / tegangan) 

Electrical Problem 

 (Masalah elektrik) 

Masalah listrik yang biasa terjadi, 

termasuk kerusakan rotor, eksentisitas 

rotor,  

2 X frekuensi 

sinkron 

Torque pulse 

 (Pulsa Torsi) 

Jarang menjadi masalah jika tidak 

dieksitasi oleh resonansi. 

Beberapa  kali 

 RPM (frekuensinya 

berhubungan  

Secara dinamis) 

Gear kondisi jelek 

Gaya aerodinamika 

Gaya hidrolis 

Gaya Resiprok 

Jumlah gigi kali RPM yang rusak. 

Jumlah bilah kipas (Fan Blade). 

Jumlah baling-baling impeller kali RPM 

Harmonik bila terjadi kelonggaran 

mekanik. 

Frekuensi tinggi 

(BPFO, BPFI, FTF, 

BSF), 

Bad anti-friction 

Bearing (buruknya 

bantalan anti-friksi) 

1)  Amplitudo dan frekuensi vibrasi  

bearing tidak tunak (steady). 

2)  Kavitasi, resirkulasi dan aliran turbulen, 

frekuensi vibrasi tinggi. 

3)  Kesalahan pelumasan pada journal 

bearing (Vibrasi dieksitasi oleh 

gesekan). 

4)  Gesekan. 
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Tabel 2.2. Frekuensi Diagnostik (DLIengineering.com ) 

Sumber getaran Frek. eksitasi Keterangan 

Imbalance (dukung) 

Imbalance (Overhung) 

Bent atau poros Bow 

1x 

1x 

1x 

Paling umum 

Defleksi aksial 

Mimic imbalance 

Parallel misalignment 

Angular misalignment 

Kombinasi 

Gesekan kopling 

2x 

1x 

1x, 2x 

3x 

Kedua sisi kopling 

Kedua sisi kopling 

Paling umum 

Kedua sisi kopling 

Rolling bearing Non Integer Dengan harmonik 

Longgaran poros dan 

journal bearing 

Lenturan pondasi 

Laminasi motor 

Phase unbalance 

Gesekan Fan atau 

Pompa 

Kavitasi 

1x Harmonik 

 

1x 

MB 

120 Hz 

PV or FB 

Noise 

Tinggi, 4x – 15x 

 

 

120 Hz sidebands 

Dua kali garis frekuensi 

Frekuensi vane atau blade 

Frekuensi random, 20x – 50x 

 

 

2.3 Bantalan 

Bantalan sebagai pendukung gerakan poros, sangat besar perannya 

dalam operasi kerja pompa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 

setiap desain pompa memiliki spesifikasi dalam bentuk dan posisi masing-

masing komponen. Demikian juga halnya dengan bantalan, banyak sekali 

desain pompa yang meletakkan bantalan pada berbagai posisi, hal ini 

disesuaikan dengan fungsi utamanya yaitu mendukung gerakan relatif poros. 

 

2.3.1 Bantalan Gelinding dan Elemennya 

Bantalan digunakan untuk mendukung gerakan relatif diantara 

komponen mesin dan memungkinkan berbagai posisi pada masing-masing 

komponen tersebut. 
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Rolling bearing atau bantalan gelinding adalah salah satu jenis bantalan 

yang memungkinkan gerakan relatif secara radial pada sumbu geraknya. 

Elemennya terdiri dari bola, pemisah / pemegang bola (cage), lintasan dalam 

(inner race), lintasan luar (outer race). 

 

 

 
 

Gambar 2. 5  Elemen Bantalan gelinding 

 

 

 
 

Gambar 2. 6  Sket Komponen-komponen Bantalan gelinding 

 

 Lintasan luar
 Pemegang bola 

 Lintasan dalam 

 Bola
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Material bola pada umumnya menggunakan paduan kromiun dengan 

baja karbon tinggi, dengan proses pengerasan baja. Untuk pemisah digunakan 

material jenis baja karbon rendah dengan proses stamping. 

Bantalan gelinding dibuat dalam berbagai jenis dan ukuran. Bantalan 

satu-baris radial misalnya, dibuat dalam 4 seri, yaitu extra light, ligth, 

medium light dan heavy. Seri heavy ditunjukkan dengan angka 400.  

 

 
Gambar 2. 7  Seri bantalan gelinding NTN (NTN Application Note) 

 

Sebagian besar pabrik manufaktur menggunakan sistem penomoran dan 

melakukan penentuan bahwa, 2 digit terakhir dikali 5 menunjukkan ukuran 

bore (diameter dalam) dalam satuan mm. Digit ke-tiga dari kanan 

menunjukkan nomor seri bantalan 

 
Gambar 2. 8  Nomor seri Bantalan (NTN Application Note) 

 

Jadi, bantalan dengan seri 6305 berarti bantalan tersebut adalah jenis 

bantalan untuk beban medium (3) dengan ukuran diameter dalam 25 mm, 

diameter luar mulai dari 60 mm dan merupakan jenis Deep groove ball 

bearing. Digit lainnya merupakan tambahan dari masing-masing manufaktur 

untuk nomor katalog. 
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Apabila jenis bantalan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan 

rancangannya, maka akan mengakibatkan kerusakan. Beberapa penyebab 

kerusakan bantalan diantaranya adalah keretakan bantalan, keausan, 

pemasangan yang tidak sesuai, pelumasan yang tidak cocok, kerusakan 

dalam pembuatan komponen, diameter bola yang tidak sama. Dan getaran 

yang timbul tentu saja disebabkan oleh adanya gaya kontak pada kerusakan 

tersebut. Pada bantalan ideal, besarnya gaya kontak akan sama pada setiap 

bola dan pada setiap posisi bola. Bila pada bantalan bola terdapat kerusakan 

maka besarnya gaya kontak tidak lagi seragam. Hal inilah yang menimbulkan 

getaran yang tidak beraturan. 

 

2.3.2 Jenis Kerusakan Bantalan 

Cacat pada bantalan bola dapat dikelompokkan dalam dua kategori 

yaitu cacat lokal dan cacat terdistribusi. 

Jenis cacat yang termasuk dalam cacat lokal adalah adanya goresan, 

keausan ataupun pecah pada lintasan dalam, lintasan luar dan bola. Sinyal 

yang dibangkitkan karena cacat lokal ini berupa impuls, yaitu pada saat 

elemen rotasi bersentuhan dengan cacat lokal tersebut. 

 

Cacat Lokal pada Lintasan Dalam (Inner Race) 

Frekuensi eksitasi impuls akibat adanya cacat lokal pada lintasan dalam 

bantalan disebut Ball Pass Frequency Inner Race (BPFI), yang dinyatakan 

dengan persamaan sebagai berikut : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += αcos1

2
 x 

Pd
Bd x f xNbBPFI r .................................................(2.1) 

dimana : 

Nb = Jumlah bola (Number of balls), 

fr    = Frekuensi putaran kerja pompa ( Hz ), 

Bd  = Diameter bola (Ball diameter) mm, 

Pd  = Diameter Pitch (Pitch diameter) mm, 

α    = Sudut kontak (Contact angle) derajat. ( 0° untuk seri 6xxx) 

 



 14

Cacat Lokal pada Lintasan Luar (Outer Race) 

Frekuensi eksitasi impuls akibat adanya cacat lokal pada lintasan luar 

bantalan disebut Ball Pass Frequency Outer Race (BPFO), yang dinyatakan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= αcos1

2
 x 

Pd
Bd x f xNbBPFO r .................................................(2.2) 

 

Cacat Lokal pada Bola (Rolling Element) 

Bila terdapat cacat pada bola, maka frekuensi impuls yang terjadi 

disebut Ball Spin Frequency (BSF). Besarnya dapat dihitung dengan 

persamaan berikut ini : 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

2

cos1
2

α x 
Pd
Bd x f x

Bd
NbBSF r ............................................(2.3) 

 

Cacat Lokal pada Pemisah (Cage) 

Frekuensi akibat adanya cacat pada pemisah (cage) disebut 

Fundamental Train Frequency (FTF). Besarnya FTF dapat dihitung dengan 

persamaan: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= αcos1

2
 x 

Pd
Bd x fFTF r ............................................................(2.4) 

 

Fundamental Train Frequency ini sama dengan kecepatan putar cage 

atau sama dengan kecepatan sumbu putar bola terhadap sumbu poros. 

Jika geometri bantalan tidak diketahui, tetapi jumlah bola dan 

kecepatan putar mesin diketahui maka dapat digunakan pendekatan sebagai 

berikut: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −≈

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +≈

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −≈

 Nb x fBPFO

 Nb x fBPFI

 
Nb

 x fFTF

r

r

r

2,1
2

2,1
2

2,1
2
1

..................................................................(2.5) 
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Apabila pada bantalan bola terdapat cacat terdistribusi, maka gaya 

kontaknya akan berubah secara periodik. Jenis cacat yang termasuk dalam 

kategori cacat terdistribusi ini adalah ketidakbulatan lintasan luar dan lintasan 

dalam, ketidaksamaan sumbu (misalignment) antara sumbu lintasan luar dan 

lintasan dalam, serta ketidaksamaan dimensi bola. 

 

 

2.4 Pengertian Getaran 

Getaran adalah osilasi periodik dari suatu sistem mekanis. Contoh 

sederhana fenomena getaran dapat dilihat pada sebuah pegas yang salah satu 

ujungnya dijepit dan ujung lainya diberi massa M seperti gambar 2.9 berikut. 

 

 
Gambar 2. 9  Getaran pada sistem pegas-massa sederhana. 

 

Mula–mula sistem dalam keadaan setimbang (gambar 2.9.a). Jika 

massa diberi gaya F maka massa akan turun sampai batas tertentu (gambar 

2.9.b). Perpindahan maksimum posisi massa bergantung pada besarnya gaya 

F, massa dan kekuatan tarik pegas melawan gaya F tersebut. Jika gaya 

sebesar F tidak dikenakan lagi pada massa, maka massa akan ditarik keatas 

oleh pegas karena tenaga potensial yang tersimpan dalam pegas (gambar 

2.9.c). Massa akan kembali ke posisi kesetimbangan, selanjutnya bergerak 

keatas sampai batas tertentu. Perpindahan maksimum ke atas dipengaruhi 

oleh kekuatan tarik pegas dan massa benda. Proses tersebut akan berulang 

sampai tidak ada pengaruh gaya luar pada sistem. Pergerakan massa naik 
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turun ini disebut osilasi mekanis. Berkaitan dengan mesin, getaran 

(machinery vibration) didefinisikan sebagai gerakan bolak-balik dari mesin 

atau elemen mesin dari posisi setimbang (diam). 

 

2.4.1 Karakteristik Getaran 

Kondisi mesin dan masalah mekanik dapat diketahui dengan 

mempelajari karateristik getarannya. Pada suatu sistem pegas-massa, 

karateristik getaran dapat dipelajari dengan memplot pergerakan massa 

terhadap waktu. 

 
Gambar 2. 10   Karateristik getaran 

 

Gerak massa dari posisi netralnya ke batas atas kemudian kembali ke 

posisi netral ( kesetimbangan) dan bergerak lagi ke batas bawah  kemudian 

kembali ke posisi kesetimbangan, menunjukan gerakan satu siklus. Waktu 

untuk melakukan gerak satu siklus ini disebut periode, sedangkan jumlah 

siklus yang dihasilkan dalam satu interval waktu tertentu disebut frekuensi. 

Dalam analisis getaran mesin, frekuensi lebih bermanfaat karena 

berhubungan dengan rpm ( putaran ) suatu mesin. Karateristik getaran suatu 

mesin dapat dilihat pada gambar 2.10. 

 

2.4.2 Frekuensi Getaran (Vibration Frequency) 

Frekuensi adalah jumlah siklus pada setiap satuan waktu. Besarnya 

dapat dinyatakan dalam siklus per detik ( cycles per second ) atau siklus per 

menit ( cycles per minute ). Frekuensi getaran penting diketahui dalam 



 17

analisa getaran mesin untuk menunjukan masalah yang terjadi pada mesin 

tersebut. Dengan mengetahui frekuensi getaran, akan memungkinkan untuk 

dapat mengidentifikasi bagian mesin yang rusak ( fault ) dan sekaligus 

masalah yang menyebabkannya. 

Gaya yang menyebabkan getaran dihasilkan dari gerak berputar elemen 

mesin. Gaya tersebut berubah dalam besar dan arahnya sebagaimana elemen 

putar berubah posisinya terhadap titik netral. Akibatnya, getaran yang 

dihasilkan akan mempunyai frekuensi yang bergantung pada kecepatan putar 

elemen yang telah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dengan 

mengetahui frekuensi getaran, akan dapat mengidentifikasi bagian dari mesin 

yang bermasalah. 

Penting untuk diketahui juga, bahwa permasalahan yang berbeda pada 

suatu mesin menyebabkan frekuensi getaran yang berbeda pula, sehingga 

permasalahan dasar yang terjadi akan dapat diidentifikasi. Sebagai contoh, 

kerusakan bantalan akan menyebabkan frekuensi tinggi timbul pada 

komponen getarannya, unbalance dari elemen rotasi akan menghasilkan 

frekuensi getaran sama dengan kecepatan putar (1X RPM) elemen tersebut. 

Contoh lain, kelonggaran mekanis (mechanical loosenes) akan menghasilkan 

frekuensi getaran sama dengan dua kali kecepatan putar (2X RPM). 

Kerusakan gear juga akan menghasilkan frekuensi getaran yang tinggi, 

biasanya pada frekuensi sama dengan jumlah gigi dikali RPM-nya. 

 

 

2.4.3 Sensor Getaran (Piezo-electric Accelerometer) 

Accelerometer adalah instrumen yang mampu mengukur percepatan, 

mendeteksi dan mengukur suatu getaran, lendutan konstruksi. Alat ini dapat 

digunakan pada kendaraan, mesin dan bangunan.(ezinearticles.com, 2007) 

Pada penelitian ini, accelerometer digunakan untuk mengukur besarnya 

getaran (percepatan) yang terjadi pada pompa sentrifugal. 
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Prinsip kerja piezo-electric accelerometer dijelaskan dalam gambar 

2.11  berikut ini, 

 
Gambar 2.11 Prinsip kerja Piezo-electric Accelerometer (sensotec.com) 

 

Kristal Piezo-electric, yang dapat dibuat oleh manusia atau dari alam, 

akan menghasilkan muatan (charge output) saat dimampatkan, dan 

sebaliknya saat direnggangkan (flexed) ataupun dengan gaya geser (shear 

forces). 

Kata piezo adalah saduran dari bahasa Yunani untuk kata memeras 

(squeeze). Di dalam piezo-electric accelerometer, suatu massa ditempelkan 

pada kristal piezo-electric yang kemudian dipasang ke body accelerometer.  

Ketika bagian accelerometer ditujukan ke suatu bentuk getaran (vibration), 

massa yang diletakkan pada kristal akan mempertahankan posisinya karena 

pengaruh gaya inersia, sehingga akan menekan dan melonggarkan kristal 

piezo-electric. Gaya ini menimbulkan muatan dan menurut hukum pertama 

Newton, gaya ini sebanding dengan percepatan. Muatan yang keluar 

dikonversikan menjadi voltase berimpedansi rendah dengan piranti integral 

electronics. 

Banyak sekali jenis accelerometer dan masing-masing memiliki 

karakter yang unik, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut ini 

adalah jenis-jenis accelerometer: 

Single ended compression accelerometer, yaitu jenis accelerometer 

dimana kristal diletakkan pada base accelerometer dan massa diletakkan 

diatas kristal dengan setscrew, mur atau fastener.  
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Gambar 2.12  Jenis Single Ended Compression (sensotec.com) 

 

Single ended compression accelerometer akan sangat rentan terhadap 

base strain dan untuk menghindari masalah ini kristal diisolasi dari base 

dengan meletakkan sebuah isolation washer atau dengan mengurangi luas 

mounting dimana kristal diletakkan pada base.  

 

 
Gambar 2.13  Jenis Isolated Compression (sensotec.com) 

 

Shear type accelerometer yaitu dimana massa seismic dilekatkan ke 

kristal sehingga massa tersebut akan menimbulkan suatu beban geser (shear 

load) yang lebih dominan pada kristal daripada beban compressive 

(compressive load). Shear type accelerometer dirancang untuk aplikasi 

dimana distorsi base karena pengaruh perubahan panas (thermal) terjadi, atau 

digunakan untuk struktur yang fleksibel.  
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Gambar 2.14  Shear type Piezo-electric (sensotec.com) 

 

Piezo-resistive accelerometer adalah accelerometer yang 

menggunakan substrate piezo-resistive pada piezo-electric kristalnya dan 

gaya yang ditimbulkan oleh massa seismik mengubah nilai resistansi dari 

etched bridge network kemudian sebuah whetstone bridge network 

mendeteksi perubahan ini. Piezo-resistive accelerometers memiliki kelebihan 

dibanding piezo-electric accelerometers yaitu mampu mengukur akselerasi di 

daerah sekitar nol Hertz. Hal ini menarik, karena ketika sensor accelerometer 

tidak mampu mengukur sampai dengan kisaran nol hertz, maka kemungkinan 

besar akan timbul noise pada output sinyalnya. 

 
Gambar 2.15  Piezo-resistive Accelerometer (sensotec.com) 

 

Strain gauged based accelerometer digunakan untuk mendeteksi 

defleksi dari sebuah massa seismic dengan menggunakan silikon atau elemen 

foil strain gauged. Sebuah whetstone bridge network mendeteksi defleksi ini. 

Besarnya defleksi sebanding (proportional) dengan akselerasi. seperti piezo-

resistive accelerometer, jenis ini memiliki response frekuensi pada daerah 

kisaran nol Hertz. Hal ini menarik, karena ketika sensor accelerometer tidak 
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mampu mengukur sampai dengan kisaran nol hertz, maka kemungkinan besar 

akan timbul noise pada output sinyalnya. 

 
Gambar 2.16  Strain Gauge (sensotec.com) 

 

 

Hal-hal yuang perlu diperhatikan untuk transducer jenis piezoelectric 

accelerometer ini adalah: 

1. Bentuknya kompak dan ringan sehingga frekuensi pribadinya sangat 

tinggi, yaitu sekitar 20-90 kHz. 

2. Daerah pengukuran berada dibawah frekuensi pribadinya. 

3. Memiliki dinamic range (amplitudo puncak ke nol) yang lebar. 

4. Keterbatasan pada saat pengukuran ferkuensi rendah, karena sinyal 

keluarannya kecil. 

5. Pada umumnya accelerometer memerlukan charge-amplifier tetapi 

accelerometer tipe ICP (Integral Circuit Piezoelectric) tidak 

memerlukannya. 

6. Pada frekuensi rendah, respon accelerometer tipe piezoelectric terbatas 

sampai 5 Hz. Untuk yang tipe piezoresistance mampu mengukur sampai 

dengan 0 Hz (sinyal DC). Namun sinyal listrik yang dihasilkan tipe 

sensor  ini masih terlalu rendah. 

7. Sangat sensitif, sehingga tidak dianjurkan untuk dipegang saat 

melakukan pengukuran. Disarankan untuk memasang dengan cara 

permanen ataupun dengan semi permanen. 
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2.4.4   Penguraian Sinyal Getaran  

Sinyal adalah gambaran (deskripsi) tentang bagaimana suatu parameter 

mempengaruhi parameter lain. Misalnya voltase yang berubah setiap waktu 

dalam sirkuit elektronik. Sedangkan sistem merupakan suatu proses yang 

mengolah sinyal masukan menjadi sinyal keluaran. (Smith, 1999) 

Sinyal yang diperoleh melalui sensor pada pengukuran suatu getaran 

mesin adalah suatu respon gabungan dari suatu mesin terhadap bermacam-

macam gaya eksitasi, dari dalam maupaun dari luar mesin tersebut. 

Kunci ke arah analisa yang efektif adalah, penguraian sinyal kompleks 

ini menjadi komponen-komponennya. Masing-masing komponen kemudian 

dikorelasikan dengan sumbernya. Ada dua pandangan dalam persoalan 

analisa getaran, yaitu :  

Domain waktu, yang memandang getaran sebagai simpangan terhadap 

waktu. Dan domain frekuensi, yang memandang getaran berupa amplitudo 

sebagai fungsi frekuensi. Domain waktu memberikan gambaran fenomena 

getaran secara fisik sedangkan domain frekuensi merupakan cara yang cocok 

untuk mengidentifikasikan komponen-komponennya. 

 

2.4.5  Domain Waktu 

Perubahan simpangan suatu getaran terhadap waktu dapat diamati 

secara terinci dengan grafik domain waktu. Gambar 2.18.a merupakan 

gambaran dalam domain waktu, yang menunjukan simpangan rotor yang 

tidak balance terhadap waktu. Amplitudo sinyal sebanding sengan massa tak 

balance dan siklus berulang seiring dengan putaran. Sinyal ini sangat 

sederhana dan mudah dianalisa. Dalam praktek, sinyal yang didapat akan 

sangat rumit. 

Bila getaran lebih dari satu komponen, maka analisa dalam domain 

waktu menjadi lebih sulit. Keadaan ini ditunjukan dalam gambar 2.18.c, yang 

mewakili getaran dengan dua buah getaran sinus sebagai komponenya. 
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Gambar 2. 18  Gelombang dari dua buah gelombang sinus (Hawlet Packard 

Application Note 243-1) 
 

Dengan melihat sinyal dalam domain waktu tersebut sulit diturunkan 

masing-masing komponenya. Domain waktu memberikan gambaran yang 

alamiah dari fenomena getaran, yang sangat berguna untuk menganalisa 

sinyal impuls yang dihasilkan oleh bantalan atau roda gigi yang rusak, atau 

sinyal dari bagian mesin yang kendor. Domain waktu berguna untuk 

menunjukkan fase antara satu sinyal dengan lainya. 

Walaupun analisa sinyal dalam domain waktu untuk berbagai sinyal 

getaran dalam praktek sulit untuk dilakukan namun terdapat beberapa gejala 

getaran yang bermanfaat diamati dalam domain waktu. Yaitu analisa sinyal 

impuls yang berasal dari cacat pada gigi ataupun bantalan. Dan analisa sinyal 

getaran yang berasal dari bagian struktur yang longgar, misalnya tutup 

bantalan. 

 

 

2.4.6 Domain Frekuensi 

Dalam praktek tidak ada sinyal getaran yang keberadaanya langsung 

dalam domain frekuensi. Sinyal getaran selalu terjadi dalam domain waktu 

tetapi untuk keperluan analisa sinyal getaran yang dalam domain waktu ini 

dapat dikonversikan kedalam domain frekuensi. Ilustrasi tentang konsep data 
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dalam domain waktu dan dalam domain frekuensi diperlihatkan dalam 

gambar 2.19 

 
Gambar 2. 19  Sinyal dalam domain waktu dan frekuensi (Hawlet Packard 

Application Note 243-1) 
 

Gambar 2.19.a menunjukan gambar isometri dari sinyal. Tiga 

sumbunya adalah: pertama adalah sumbu amplitudo, kedua sumbu waktu dan 

ketiga adalah sumbu frekuensi. Dengan adanya sumbu frekuensi, komponen 

getaran dapat digambarkan secara terpisah. Ketika pandangan mata dibuat 

searah dengan sumbu frekuensi, maka akan terlihat kurva sinyal dalam 

domain waktu (gambar 2.19.b). Bila mata diarahkan sesuai dengan sumbu 

waktu maka akan terlihat amplitudo komponen getarannya (gambar 2.19.c) 

sebagai garis vertikal, pada frekuensi masing-masing. Pernyataan  sinyal 

dalam domain frekuensi disebut spektrum sinyal. 

Domain frekuensi berpedoman pada prinsip bahwa semua sinyal 

(bukan sinyal ideal) dapat dibangkitkan dengan penjumlahan gelombang 

sinus. Prinsip ini dirumuskan oleh J.B. Fourier satu abad yang lalu. 

Sebaliknya sembarang sinyal dapat diuraikan atas komponen-komponennya 

yang berupa gelombang sinus, penting untuk dikemukakan bahwa spektrum 

frekuensi sepenuhnya mewakili sinyal getaran. Tidak ada informasi yang 

hilang karena konversi dari domain waktu ke domain frekuensi, bila beda 

fase antar komponen juga disertakan. 
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2.5  Pendekatan Fourier untuk Gelombang Periodik 

Fenomena perodik sangat sering dijumpa dalam fisika dan penerapan 

rekayasa, dan suatu masalah praktis yang penting adalah merepresentasikan 

fenomena periodik yang muncul dengan menggunakan fungsi periodik 

sederhana seperti sinus dan kosinus (Erwin, 1988). 

Deret Fourier adalah deret yang bersuku sinus dan kosinus dan muncul 

ketika kita ingin merepresentasikan fungsi periodik umum. 

Fungsi dikatakan periodik jika fungsi itu didefinisikan untuk 

semua 

)(xf

x  nyata dan jika ada bilangan positif p sedemikian rupa sehingga,  

)()( xfpxf =+  

Bila ini dinamakan periode fungsi . Grafik fungsi demikian 

diperoleh melalui pengulangan periodik grafiknya untuk sembarang selang 

yang panjangnya . 

p )(xf

p

f(x)

x
p

 
Gambar 2. 20  Grafik suatu fungsi periodik 

 

2.5.1 Transformasi Fourier 

Fourier memperlihatkan bahwa suatu fungsi periodik dapat dinyatakan 

oleh deret sinusoidal takhingga yang frekuensi-frekuensinya berkaitan secara 

harmonik. Untuk fungsi dengan periode T, suatu deret Fourier kontinu dapat 

dituliskan sebagai 

... tbtatbtaatf +++++= )2sin()2cos()sin()cos()( 020201010 ωωωω  

atau secara lebih singkat dituliskan sebagai berikut, 

[ ]∑
∞

=

++=
1

000 )cos()cos()(
k

kk tkbtkaatf ωω  

(diambil dari Capra, 1988) 
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dengan T/20 πω = disebut frekuensi utama (fundamental frequency) dan 

kelipatan-kelipatan konstantanya ,3,2 00 ωω   dan seterusnya disebut sebagai 

frekuensi harmonik. 

Walaupun deret fourier merupakan alat yang berguna untuk 

menyelidiki ruang lingkup fungsi periodik, terdapat banyak bentuk 

gelombang yang tidak mengulang dengan sendirinya secara teratur. Misalnya 

ledakan petir terjadi hanya sekali (atau paling sedikit akan sangat lama untuk 

terulang), tetapi akan menyebabkan gangguan pada pesawat penerima yang 

beroperasi pada rantang frekuensi yang lebar seperti TV, radio dan 

sebagainya. Kejadian demikian menunjukkan bahwa sinyal yang tak berulang 

memperlihatkan spektrum frekuensi yang kontinu. (Capra, 1988) 

Integral Fourier merupakan alat utama yang tersedia untuk keperluan 

ini. Integral ini dapat diturunkan dari bentuk eksponen dari deret Fourier 

tik
x

xk
k ectf 0)( ω∑

−=

=  

dengan, 

dtetf
T

c
T

T

tjk
k ∫

−

−=
2/

2/

0)(1 ω           untuk T/20 πω =   dan k =0, 1, 2, ... 

(diambil dari Capra, 1988) 

Transisi dari fungsi periodik ke takperiodik dapat diefektifkan dengan 

membiarkan periode mendekati takhingga. Dengan perkataan lain, begitu 

menjadi takhingga, fungsi-nya tidak pernah berulang sehingga menjadi 

tidak periodik. Jika ini dibiarkan terjadi, maka dapat diperagakan bahwa deret 

fourier mengecil menjadi, 

T

00
0)(

2
1)( ωω
π

ω deiFtf ti∫
∞

∞−

=  

fungsi tersebut dikenal dengan integral fourier. Sedangkan 

dtetfiF ti∫
∞

∞−

−= 0)()( 0
ωω  

(diambil dari Capra, 1988) 
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dikenal dengan tranformasi fourier dari . Dan pasangan kedua persaman 

tersebut mengijinkan kita mentransfomasi bolak-balik antara domain waktu 

dan domain frekuensi untuk suatu sinyal tanpa periodik. Deret fourier dapat 

diterapkan pada bentuk gelombang periodik sedang transformasi fourier 

dapat diterapkan pada bentuk gelombang acak. 

)(tf

 

 

2.5.2 Transformasi Fourier Diskrit (Discreet Fourier Transformation) 

Dalam rekayasa, fungsi seringkali dinyatakan dalam himpunan 

berhingga nilai diskrit. Data juga seringkali dikumpulkan atau dikonversikan 

ke bentuk yang demikian. Seperti dilukiskan pada gambar berikut, selang dari   

0 s/d T dapat dibagi menjadi N selang bagian berjarak sama dengan lebar 

, notasi n dipakai untuk menujukkan waktu-waktu diskrit saat 

sampel-sampel diambil. Jadi  menunjukkan suatu nilai dari fungsi kontinu 

diambil pada . 

NTt /=Δ

nf

)(tf nt

 

f(t)
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Gambar 2. 21  Titik-titik sampel dari deret fourier diskrit 

 

Terlihat bahwa titik-titik data dirinci pada n = 0, 1, 2, ..., N-1. Sehingga 

transformasi diskrit dapat dituliskan dengan 

nik
N

n
nk efF 0

1

0

ω−
−

=
∑=        untuk k = 0 sampai N-1 
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dan transformasi Fourier invers sebagai 

nik
N

k
kn eF

N
f 0

1

0

1 ω∑
−

=

=    untuk N = 0 sampai N-1 

dengan N/20 πω = . 

(diambil dari Capra, 1988) 

 

Dua persamaan tersebut masing-masing menyatakan analog diskrit dari 

dua persamaan sebelumnya. Dengan demikian kedua persaman tersebut dapat 

digunakan untuk menghitung transformasi fourier untuk data diskrit.. 

Dari sini kita bisa menggunakan transformasi fourier diskrit untuk 

menghitung data diskrit. Discreete Fourier Transform (DFT) sangat penting 

sekali dalam bidang analisa spektrum (frekuensi) karena mampu  mengubah 

sinyal diskrit dalam domain waktu menjadi frekuensi diskrit dalam 

representasi domain frekuensi. DFT memiliki sifat, diantaranya yaitu 

periodisitas dan kesimetrisan. 

Periodisitas, karena DFT, , adalah periodik. Satu periode 

berkisar dari f = 0 sampai fs , dimana fs adalah frekuensi sampling. 

Selebihnya, DFT hanya didefinisikan pada daerah antara 0 sampai fs. 

)( ΩjeX

Kesimetrisan, ketika daerah antara 0 sampai fs diuji, maka akan terjadi 

kesimetrisan disekitar titik tengah, 0.5fs , atau disebut frekuensi Nyquist. 

FFT (Fast Fourier Transform) adalah varian tercepat dari DFT. FFT 

menggunakan algoritma yang canggih untuk melakukan proses yang sama 

dengan DFT, namun dalam waktu yang lebih singkat. Karena kecepatan dan 

sifat diskritnya inilah yang membuat FFT digunakan pada berbagai bidang 

pengolahan sinyal digital termasuk didalamnya program MATLAB. 

 

 

2.6  Penggunaan fungsi FFT pada script MATLAB 

Matlab dilengkapi dengan sintaks function, yang dapat membantu 

melakukan perhitungan dengan lebih cepat dan efisien. 
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Fungsi FFT pada MATLAB adalah tool yang effektif untuk komputasi 

transformasi fourier diskrit dari suatu sinyal. Sintaks yang khas untuk 

komputasi FFT pada sinyal adalah seperti berikut: 

 

FFT ( x , N ) ......................................................................................(2.6) 

 

Dimana x adalah sinyal, x[n], yang ingin kita transformasi, dan N 

adalah jumlah titik dalam FFT. Nilai N harus lebih besar atau sama dengan 

jumlah sampel dalam x[n]. Fungsi fft inilah yang digunakan untuk 

mentransformasi data sinyal getaran dalam domain waktu, menjadi data 

sinyal dalam domain frekuensi. 

 

 

2.7  Filter Untuk Sinyal Getaran 

Digital filter digunakan untuk 2 tujuan umum. Yaitu pemisahan sinyal-

sinyal yang telah menyatu (have been combined). Dan perbaikan/pemugaran 

sinyal yang telah terdistorsi / menyimpang dengan berbagai cara (Smith, 

1999). 

Pemisahan sinyal digunakan apabila sinyal mengalami gangguan dan 

telah tercampur dengan interference, noise, atau sinyal lain. 

Dalam pengolahan sinyal digital, filter input dan output sinyal 

dilakukan pada domain waktu (time domain), hal ini karena pada umumnya 

sinyal terjadi dalam interval waktu tertentu. 

Ada tiga jenis filter yang digunakan dalam pemrosesan sinyal digital, 

yaitu Low pass filter, High pass filter dan Band pass filter. 

Low pass akan memproses sinyal-sinyal yang berada di bawah nilai 

batas filter, sedang nilai di atas batas akan dihilangkan. High pass akan 

memproses sinyal-sinyal yang berada diatas nilai batas filter, sedang nilai di 

bawah batas akan dihilangkan. Band pass adalah gabungan dari kedua filter 

diatas, yaitu hanya memproses sinyal-sinyal yang berada pada daerah kisaran 

antara nilai batas bawah dan batas atas, di luar nilai itu akan dihilangkan. 
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Dalam prakteknya, filter ini dapat dimanfaatkan untuk mencari frekuensi 

tertentu yang kita inginkan. 

Selain itu, filter juga digunakan untuk menghilangkan noise yang 

berasal dari peralatan elektronik, yang menimbulkan frekuensi rendah. Salah 

satunya adalah filter Moving-Average yang menggunakan fungsi konvolusi 

untuk menghilangkan noise pada amplitudo tertentu. 

 

2.8. Korelasi Silang 

Korelasi adalah operasi matematika yang mirip dengan konvolusi, 

namun dengan urutan proses dari kiri ke kanan. Ini adalah cara optimal untuk 

mendeteksi gelombang tertentu pada suatu sinyal. Ada dua jenis korelasi, 

autokorelasi yaitu apabila sinyal dikorelasikan dengan sinyal itu sendiri, 

korelasi silang yaitu jika sinyal dikorelasikan dengan sinyal lain. Sintaks 

yang digunakan pada script MATLAB adalah 

 

c = xcorr(x,y)  ..................................................................................... 2.7 

 

Pada korelasi silang, sinyal  baru akan terbentuk apabila suatu sinyal 

dikorelasi dengan sinyal lain. Tingginya amplitudo menandakan kesamaan 

antara dua sinyal tersebut. Pada penelitian ini, korelasi silang bisa 

dimanfaatkan untuk mendeteksi kandungan sinyal dengan frekuensi tertentu.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Rangkaian kegiatan penelitian secara garis besar dapat dilihat pada 

diagram alir (gambar 3.1) di bawah  ini: 

 

Pengujian II. Bantalan bekas 
(kondisi rusak) 

Pengujian I. Bantalan baru 
(kondisi baik) 

Data file DSO 

MULAI 

Pemasangan bantalan, pemasangan 
kopling, setting kelurusan poros 

Pemasangan sensor pada pompa, 
Setting DSO, komputer 

Pengambilan DATA getaran Pompa 

Penyiapan Pompa dan Motor 

Pengkondisian sinyal, Filtering 

Analisa perbandingan grafik frekuensi 
pada hasil pengujian I dengan 

hasil pengujian II 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Tampilan grafik pada 
domain Frekuensi 

SELESAI 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Alat dan Bahan 

Pengujian dilakukan pada mesin Pompa Sentrifugal yang ada di 

Laboratorium Getaran Mekanis Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNS. 

Rincian peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pompa Sentrifugal Merk SIHI (Motor 3 phase 5,5 HP) 

b. Bantalan Gelinding Seri 6305 (kondisi baik) 

c. Bantalan Gelinding Seri 6305 (kondisi rusak) 

d. Dua buah Piezoelectric Accelerometer Sensor 

e. DSO-2100 USB AUTOTEK 2 Channel 100MS/s 

f. Komputer Dekstop dengan Software MATLAB Versi 7.0.1 

g. Dial Indicator dengan Magnetic Base 

h. Tachometer DT-2236 

i. MCB Hager 400 V 

j. Kopling fleksibel 

 

Keterangan: 

a. Pompa Sentrifugal Merk SIHI 

Mesin pompa ini merupakan jenis pompa sentrifugal dengan 

penggerak berupa motor listrik 3 Phase berdaya 5,5 HP, dengan putaran 

kerja 1440 rpm. Poros pompa dan poros motor ini dihubungkan oleh 

sebuah kopling fleksibel. 

 

 

Gambar 3.2  Pompa Sentrifugal Merk SIHI 
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b. Roller Bearing Seri 6305 

Bantalan gelinding dengan nomor seri 6305, artinya bantalan ini 

memiliki diameter dalam (bore diameter) 25 mm, dan diameter luar 62 

mm. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis kondisi bantalan, yaitu 

kondisi baru (baik) dan kondisi bekas (rusak). 

 

Gambar 3. 3  Bantalan Gelinding yang baru 

 
 

 

Gambar 3. 4  Bantalan Gelinding yang sudah rusak 

 

c. Piezoelectric Accelerometer Sensor 

Sensor accelerometer berfungsi untuk mengubah sinyal getaran 

menjadi sinyal tegangan listrik. Sensor ini dipasang pada sisi luar rumah 

bantalan. 
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Gambar 3. 5  Piezo-electric Accelerometer 

 
Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II, sensor ini 

memanfaatkan sifat kristal piezo-electric yang mampu mengeluarkan 

muatan saat terkena tekanan maupun sebaliknya. Penggunaan sensor dua 

buah adalah untuk mengukur percepatan getaran dalam arah radial 

sejajar sumbu y dan sumbu x.  

 

d. Digital Storage Oscilloscope (DSO) 

Osiloskop digunakan untuk mengetahui bentuk gelombang, 

amplitudo dan beda fasa dari sinyal-sinyal yang masuk ke osiloskop. 

Sensor accelerometer dihubungkan ke modul DSO kemudian komputer.  

 

 
Gambar 3. 6  DSO-2100 USB AUTOTEK 2 Channel 100MS/s 
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Dalam piranti DSO ini berisi A/D Converter yang mengubah 

sinyal analog dari accelerometer menjadi sinyal digital. Modul DSO ini 

dihubungkan dengan komputer untuk menampilkan sinyal-sinyal 

tersebut selama pompa bekerja. DSO dihubungkan dengan komputer 

melalui port USB. Transfer data yang cepat dari DSO ke memori 

komputer memungkinkan sinyal dapat ditampilkan hampir secara 

langsung seperti jika menggunakan osiloskop analog. 

 

e. Komputer, Software Matlab 

Komputer berfungsi untuk menyimpan data sinyal dari DSO, 

dengan menggunakan port USB. Selain itu komputer juga sudah 

dilengkapi dengan software aplikasi untuk menampilkan sinyal getaran 

dan sinyal yang diterima oleh DSO. Aplikasi ini juga sudah mendukung 

perhitungan untuk FFT sinyal getaran dari DSO, namun ada beberapa 

data yang sulit untuk diproses dengan aplikasi ini. Sehingga untuk 

mendapatkan output yang lebih baik, data sinyal DSO diproses dengan 

aplikasi lain, yaitu program MATLAB. 

Komputer dilengkapi dengan program yang terintegrasi dengan 

DSO sehingga data dapat direkam. Rekaman data dalam file dengan 

format desimal, memiliki ekstensi dso (*.dso) dan dapat dibaca oleh 

script MATLAB. 

 

 

Gambar 3. 7  Komputer dengan bantuan script MATLAB 
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f. Dial Indikator dengan Magnetic Base 

Untuk menentukan dan mengatur besarnya toleransi 

misalignment poros, maka digunakan dial indikator.  

 

Gambar 3. 8  Dial Indikator dengan Magnetic Base 

 

g. Tachometer DT-2236 

Untuk mengukur putaran kerja pompa digunakan tachometer, alat 

ini dilengkapi dengan dua jenis sensor putaran yaitu jenis photo sensor 

dan sensor kecepatan permukaan (langsung disentuhkan pada poros). 

Alat ini juga mampu mengukur putaran dalam berbagai keluaran satuan, 

seperti dalam satuan rpm, mm/min dan ft/min .  

 

 
Gambar 3. 9  Tachometer 
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h. MCB + kabel 3 phase 

Motor yang digunakan adalah jenis motor 3 phase daya tinggi. 

Sehingga kabel yang dipakai juga harus disesuaikan dengan daya yang 

dibutuhkan. Selain itu pada motor ini, MCB digunakan sebagai 

pengaman, apabila terjadi kelebihan beban. Agar tidak merusak motor. 

 

Gambar 3. 10  MCB untuk mencegah kelebihan arus 

 

i. Kopling 

Kopling yang digunakan untuk menghubungkan dua poros yaitu 

poros pompa dengan poros motor. Jenis kopling yang dipakai adalah 

kopling fleksibel. 

 

 

Gambar 3. 11  Kopling fleksibel 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dapat dibagi dalam beberapa tahap. Secara 

umum tahapannya adalah penyiapan pompa, pengambilan data dan 

pengolahan data. Dengan penjelasan sebagai berikut:  

 

3.3.1  Tahap Penyiapan Pompa Sentrifugal 

Dalam penelitian ini, pompa bekerja tanpa beban. Setting untuk pompa 

adalah sebagai berikut: 

a. Pertama-tama memeriksa dan memastikan kondisi pompa dan motor 

dalam kondisi sesuai yang diinginkan. Mur dan baut pada masing-

masing alat tersebut diperiksa kekencangannya. Motor diperiksa apakah 

bekerja dengan normal. 

b. Membuat dudukan pompa yang rigid. Dalam penelitian ini, pondasi 

pompa dipasang pada lantai, kemudian dibaut. 

 

 

Gambar 3. 12  Pondasi pompa yang rigid 

 
c. Setelah itu memasang bantalan baru (untuk percobaan I) pada rumah 

bantalan. 

d. Menghubungkan pompa dan motor dengan kopling fleksibel. 

e. Mengukur alignment poros dengan menggunakan dial indikator, agar 

diperoleh kelurusan yang  optimal. Setelah itu mengencangkan semua 

mur dan baut. 
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3.3.2  Tahap Pengambilan Data 

Setelah pompa disiapkan, langkah selanjutnya adalah pengambilan 

data, pengujian yang pertama menggunakan bantalan baru, dan pengujian 

kedua menggunakan bantalan bekas. Kedua tahap percobaan tersebut  adalah 

sama, yaitu: 

a. Mengukur putaran poros dengan menggunakan tachometer 

b. Memasang sensor accelerometer pada rumah bantalan sejajar posisi 

sumbu x dan sumbu y. Kemudian menghubungkannya dengan DSO ke 

komputer. 

c. Menghidupkan motor. 

d. Kemudian merekam data sinyal getaran pada DSO dengan komputer. 

e. Menyimpan file data DSO. 

Gambaran proses pengambilan data dapat dilihat pada skema berikut ini: 

 

 

 

Pompa 

Accelerometer  

 

 

 

 
DSO 

 

 

 

 
Data DSO PC 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13  Skema proses pengambilan data 
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3.3.3  Tahap Pengolahan Data 

Metode analisa petama yaitu dengan mencari frekuensi dengan 

persamaan BPFI, BPFO, BSF, FTF. Yang sudah dijelaskan pada BAB II. 

Ball Pass Frequency Inner (BPFI) akan muncul dengan amplitudo 

tinggi apabila bantalan mengalami kerusakan pada lintasan dalamnya. Ball 

Pass Frequency Outer (BPFO) akan muncul dengan amplitudo tinggi apabila 

bantalan mengalami kerusakan pada lintasan luarnya. Ball Spin Frequency 

(BSF) akan muncul dengan amplitudo tinggi apabila bantalan mengalami 

kerusakan pada bolanya. Fundamental Train Frequency (FTF) akan muncul 

dengan amplitudo tinggi apabila bantalan mengalami kerusakan pada elemen 

pemisahnya (cage). 

Dengan menggunakan hasil perhitungan diatas, nilai frekuensi yang 

sesuai (mendekati) pada hasil pengolahan sinyal dapat dicari. 

Data yang direkam oleh DSO akan diproses dengan menggunakan 

program MATLAB, dengan algoritma sebagai berikut: 

1. Load data DSO. 

2. Menentukan deklarasi konstanta yang sudah diketahui, seperti T dan fs 

3. Menentukan filter untuk menghilangkan noise. 

4. Melakukan proses FFT. 

5. Plot data output. 

Setelah hasil plot grafik didapatkan, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan analisa terhadap grafik tersebut. 

 

3.3.4  Tahap analisa data 

Membandingkan karakteristik getaran antara bantalan kondisi baik 

dengan bantalan kondisi rusak, pada domain frekuensi. 

Parameter yang dibandingkan adalah amplitudo dan frekuensi. Karena 

amplitudo sebanding dengan besarnya gaya eksitasi yang terjadi pada 

komponen bantalan. Maka menurut teori, apabila terjadi kerusakan pada 

komponen bantalan, maka timbul amplitudo tinggi pada frekuensi tertentu. 
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BAB IV 

DATA DAN ANALISA 

 

 

4.1. Data Penelitian 

Spesifikasi pompa adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Spesifikasi Pompa 

Jenis pompa Sentrifugal 
Produsen SIHI 

Penggerak pompa Motor AC 3 Phase 
Daya Motor 5,5 HP 
Putaran kerja 1495 rpm  (24,91 Hz) 

 

Bantalan yang diteliti adalah jenis bantalan gelinding dengan nomor 

seri 6305.  

Dimensi bantalan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 1  Sket  Bantalan Gelinding 

 
Tabel 4.2. Dimensi Komponen Bantalan Gelinding 

Ǿ luar 62 mm 
Ǿ dalam 25 mm 
Ǿ pitch 43,5 mm 
Ǿ bola 11 mm 
N (jumlah bola) 7 
α (sudut kontak) 0° 

 

41 
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Berikut adalah sinyal mentah dari bantalan baru, diambil 10000 titik 
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Grafik 4. 1  Sinyal Mentah DSO – Bantalan Baru 

 
 

Berikut adalah sinyal mentah dari bantalan rusak diambil 10000 titik 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Time (s)

M
ag

ni
tu

do
 ( 

V
 )

Sinyal Mentah DSO

 
Grafik 4. 2  Sinyal Mentah DSO - Bantalan Rusak A 
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Grafik 4. 3  Sinyal Mentah DSO - Bantalan Rusak B 
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Grafik 4. 4  Sinyal Mentah DSO - Bantalan Rusak C 
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4.2. Analisa 

Dari persamaan 2.1 s/d 2.4, dapat diketahui nilai masing-masing 

frekuensi putar (rotational frequency) elemen bantalan sebagai berikut, 

 

Tabel 4.3. Frekuensi Putar Masing-Masing Elemen Bantalan (Hz) 

1x  2x 3x 4x 
BPFO 65.15 130.31 195.46 260.62 
BPFI 109.96 218.52 327.78 437.04 
BSF 46.11 62.23 138.35 184.46 
FTF 9.30 18.61 27.92 37.23 

 

Frekuensi fundamental adalah pada kolom 1x. Sedangkan kolom 2x, 

3x, 4x adalah frekuensi harmoniknya. Perhitungan frekuensi dapat dilihat 

pada lembar lampiran 1. 

 

4.2.1 Sinyal Getaran pada Bantalan Baru 

Dari data sinyal mentah DSO, sinyal difilter dengan moving-average 

untuk menghilangkan noise. 
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Grafik 4. 5 Sinyal Dengan Moving-Average 
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Grafik 4. 6  Frekuensi Getaran Bantalan Baru 
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Grafik 4.7  Daerah kisaran Frekuensi Tinggi pada Bantalan Baru 

 

Grafik 4.5 adalah grafik hasil filter dari sinyal mentah DSO, dengan 

menggunakan proses Moving-Average. Jenis filter moving-average adalah 

filter yang sederhana. Point diambil dengan jumlah tertentu, misalnya 128 
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point, kemudian dirata-rata, dan hasilnya digunakan sebagai nilai baru. 

Terlihat grafik menjadi lebih halus, karena beberapa noisenya sudah 

dihilangkan. Sinyal yang bersih dari noise akan memudahkan proses FFT dan 

menghindari adanya frekuensi tidak dikenal yang  muncul setelah 

perhitungan FFT. 

Dari plot Grafik 4.6 terlihat adanya frekuensi pada daerah frekuensi 50 

Hz, ini adalah frekuensi kerja 2x harmonik. Karena pompa berputar pada 

24,9 Hz, maka kemungkinan akan muncul puncak amplitudo pada frekuensi 

tersebut, atau pada harmoniknya, yaitu 2x. Frekuensi ini muncul, karena 

secara alami, pompa dengan putaran 1495 rpm akan menghasilkan frekuensi 

alami pada 24,9 Hz. Walaupun puncak dengan frekuensi berbeda seperti pada 

75 Hz juga terlihat. Frekuensi lainnya ini bisa berasal dari gejala 

misalignment, clearance ataupun dari komponen bantalan, namun tidak 

memiliki amplitudo yang tinggi, artinya tidak terjadi kerusakan pada 

komponen tersebut dan bisa diabaikan. 

Dari Grafik 4.7 dapat diketahui bahwa bantalan baru (kondisi baik) 

akan menghasilkan gelombang dengan frekuensi yang halus. Hal ini terjadi 

karena pada saat permukaan elemen bantalan yang halus, saling berkontak, 

maka gesekan normal antara elemen tidak menimbulkan amplitudo getaran 

yang terlalu tinggi. Berikut ini adalah foto elemen bantalan yang baru 

 

 
Gambar 4. 2  Foto Bantalan Baru 
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Gambar 4. 3  Foto lintasan luar bantalan baik 

 

 
Gambar 4. 4  Foto lintasan dalam bantalan baik 

 

 
Gambar 4. 5  Foto bola bantalan baik 
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4.2.1 Sinyal Getaran pada Bantalan Rusak 

Bantalan yang dipilih adalah yang mengalami kerusakan secara normal 

(tidak dirusak dengan sengaja). Dalam prakteknya, kerusakan sering terjadi 

karena aus dan korosi. 

 

A. Kasus cacat bantalan pada lintasan dalam (BPFI) 

Apabila bantalan mengalami cacat pada lintasan dalamnya, maka akan 

terjadi gesekan (benturan) antar permukaan lintasan dalam dengan bola 

ataupun pemisah (cage) saat berputar. Hal ini akan meningkatkan gaya 

eksitasi pada elemen yang tersebut, sehingga amplitudo getaran akan 

bertambah besar. 

Bertambahnya getaran ini akan terlihat pada amplitudo yang 

mengalami kenaikan pada kisaran BPFI nya. Berikut ini data sinyal DSO 

yang telah difilter dengan proses moving-average. 
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Grafik 4.8  Sinyal Dengan Moving-Average 
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Grafik 4.9  BPFI pada Lintasan Dalam 
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Grafik 4.10 Daerah kisaran Frekuensi Tinggi pada BPFI 
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Grafik 4.11 Nilai korelasi antara Sinyal DSO-Sinusiodal Murni 

 

Grafik 4.8 adalah grafik hasil filter dari sinyal mentah DSO untuk 

kerusakan lintasan dalam, dengan menggunakan proses Moving-Average. 

Terlihat grafik menjadi lebih halus, karena beberapa noise sudah dihilangkan. 

Sinyal yang bersih dari noise akan memudahkan proses FFT dan menghindari 

adanya frekuensi tidak dikenal yang muncul setelah perhitungan FFT. 

Walaupun sinyal sudah di filter, namun masih kelihatan acak. Karena 

kerusakan bantalan bukan terjadi secara terpisah, namun masing-masing 

elemen saling berhubungan dan saling berbenturan, sehingga akan 

menimbulkan gelombang dengan amplitudo bervariasi. 

Untuk Grafik 4.9, terlihat adanya frekuensi dengan amplitudo tinggi 

dan dominan, pada kisaran  435 Hz. Ini adalah frekuensi harmonik pada 

4xBPFI. Selain itu juga muncul frekuensi dengan amplitudo tinggi pada 

187,5 Hz yang merupakan frekuensi putaran bola (Ball Spin Frequency). 

Munculnya frekuensi pada 4xBPFI dan 4xBSF adalah akibat adanya 

kerusakan pada komponen lintasan dalam dan permukaan bola sekaligus, 

sehingga akan menimbulkan fenomena penjumlahan gelombang. 

Dari Grafik 4.10 terlihat bentuk gelombang yang tidak harmonik. Pada 

frekuensi tinggi juga muncul amplitudo yang bervariasi. Hal ini 

mengindikasikan kerusakan pada komponen dalam bantalan. 

Grafik 4.11 merupakan nilai korelasi antara sinyal mentah DSO 

dengan sinyal sinus murni buatan berfrekuensi 435 Hz. Terlihat hasil korelasi 

dengan nilai yang tinggi, yang menunjukkan kesamaan. Artinya, di dalam 

sinyal mentah tersebut memang terkandung satu gelombang sinusiodal 
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dengan frekuensi 435 Hz. Gelombang ini diakibatkan oleh keruskan pada 

lintasan dalam. 

Setelah data diolah, maka bantalan tersebut dibongkar. Dari hasil 

pengamatan terbukti bahwa bantalan tersebut mengalami kerusakan yang 

parah pada lintasan dalamnya. Seperti terlihat pada gambar 4.6 

 
Gambar 4. 6  Foto cacat Lintasan Dalam 

 

Cacat lintasan dalam yang paling sering muncul adalah adanya rongga 

(pitting). Saat berputar, elemen bola akan berbenturan dengan  permukaan 

cacat ini, sehingga terjadi gesekan dan akan mengingkatkan gaya eksitasi 

pada bantalan. Hal ini akan membuat amplitudo getaran menjadi naik. 
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B. Kasus cacat bantalan pada lintasan luar (BPFO) 
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 Grafik 4. 12  Sinyal dengan Moving-Average 
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Grafik 4.13  BPFO pada Lintasan Luar 
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Grafik 4.14  Daerah kisaran Frekuensi tinggi pada BPFO 
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Grafik 4.15  Nilai korelasi antara Sinyal DSO-Sinusiodal Murni 

 

Apabila bantalan mengalami cacat pada lintasan luarnya, maka akan 

terjadi gesekan (benturan) antar permukaan lintasan luar dengan bola ataupun 

pemisah (cage) saat berputar. Hal ini akan meningkatkan gaya eksitasi pada 

elemen yang tersebut, sehingga getaran akan bertambah besar. 

Puncak amplitudo yang terjadi pada kisaran 197,5 Hz muncul karena 

adanya cacat pada lintasan luar (BPFO), puncak ini adalah amplitudo pada 

frekuensi harmoniknya yaitu  3 x BPFO. 
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Selain itu amplitudo tinggi juga masih terlihat pada 2x RPM , artinya 

pompa yang diteliti kemungkinan masih mengalami misalignment pada 

porosnya. Walaupun amplitudo akibat misalignment ini tidak begitu tinggi. 

Grafik 4.15 merupakan nilai korelasi antara sinyal mentah DSO 

dengan sinyal sinus murni buatan berfrekuensi 197,5 Hz. Terlihat hasil 

korelasi dengan nilai yang tinggi, yang menunjukkan kesamaan. Artinya, di 

dalam sinyal mentah tersebut memang terkandung satu gelombang sinusiodal 

dengan frekuensi 197,5 Hz. Gelombang ini diakibatkan oleh keruskan pada 

lintasan luar. 

Setelah dibuka, ternyata bantalan tersebut mengalami cacat pada 

permukaan lintasan luarnya. Kemungkinan besar, cacat ini disebabkan oleh 

korosi. Seperti yang terlihat pada gambar 4.7 

 

 
Gambar 4. 7  Foto cacat Lintasan Luar 

 

Gambar 4.7 adalah foto lintasan luar dengan menggunakan stereozoom 

perbesaran 1,8x. Cacat permukaan ini meningkatkan gesekan (benturan) pada 

elemen bola saat berputar, sehingga menyebabkan adanya kenaikan 

amplitudo pada getaran. 
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C. Kasus Cacat Bantalan pada Elemen Bola 

Ketika satu atau lebih bola mengalami kerusakan, seperti lecet, tergores 

maka pengaruh cacat akan berlipat. Sehingga, frekuensi getaran akibat cacat 

lebih terlihat pada 2 x BSF, daripada pada frekuensi BSF fundamentalnya. 
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Grafik 4. 16 BSF pada Bantalan Rusak 
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Grafik 4. 17 BSF pada Bantalan Rusak 

 



 56

Untuk Grafik 4.16 terlihat sinyal getaran yang sudah difilter dengan 

moving-average, tetapi masih terdapat sinyal acak dan noise. 

Dari plot Grafik 4.17 diatas terlihat adanya puncak amplitudo pada 

berbagi daerah frekuensi. Puncak pada 62,5 HZ adalah akibat adanya cacat 

pada komponen bola, sehingga muncul frekuensi dengan amplitudo tinggi 

pada 2 x BSF nya. 

Selain itu, kerusakan bola juga akan menambah gesekan pada semua 

elemen bantalan, sehingga akan mencul beberapa puncak pada frekuensi 

tertentu. 
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Grafik 4. 18 Daerah kisaran frekuensi tinggi pada BSF 
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Grafik 4.19  Nilai korelasi antara Sinyal DSO-Sinusiodal Murni 
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Pada Grafik 4.18 adalah plot pada daerah kisaran frekuensi tinggi. Dari 

sini terlihat jelas bahwa bentuk gelombang tidak harmonik. 

Seperti yang telah diutarakan pada BAB II, bahwa kerusakan bantalan 

akan menimbulkan kenaikan apmlitudo pada kisaran frekuensi tinggi. 

Terlihat Grafik 4.15 menunjukkan fenomena tersebut. 

Amplitudo pada frekuensi tinggi ini adalah indikasi pertama ketika kita 

memantau kondisi bantalan. Karena, terlihat jelas perbedaan hasil plot 

bantalan baik dengan bantalan rusak pada kisaran frekuensi tinggi. 

Selanjutnya dengan persamaan BSF, kita bisa menentukan jenis 

kerusakan yang terjadi adalah adanya cacat pada permukaan elemen bola. 

Grafik 4.19 merupakan nilai korelasi antara sinyal mentah DSO 

dengan sinyal sinus murni buatan berfrekuensi 62,49 Hz. Terlihat hasil 

korelasi dengan nilai yang tinggi, yang menunjukkan kesamaan. Artinya, di 

dalam sinyal mentah tersebut memnag terkandung satu gelombang sinusiodal 

dengan frekuensi 62,49 Hz. Gelombang ini diakibatkan oleh keruskan pada 

lintasan dalam 

Gambar 4.8 menunjukkan adanya kerusakan yang terjadi pada 

permukaan elemen bola. Terlihat adanya cekungan, rongga pada permukaan 

bola. 

 
Gambar 4. 8 Foto Cacat  pada Permukaan Bola 

 

Elemen bola adalah bagian yang berhubungan langsung dengan semua 

elemen pada bantalan. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada bola, maka 
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gesekan (benturan) akan  terjadi pada semua elemen. Dengan adanya 

kerusakan pada bantalan ini, maka semua komponen frekuensi pada masing-

masing elemen akan naik. Hal inilah yang membuat terjadinya pengalian 

pada frekeunsi BPFI maupun BPFO. 

 

 
Gambar 4. 9 Foto bola dengan cacat permukaan 

 

Kemudian, dari grafik domain frekuensi diatas, masing-masing nilai 

amplitudo dapat ditampilkan pada grafik berikut. 
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Grafik 4.20  Nilai amplitudo masing-masing kondisi bantalan (skala volt) 
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4.3. Pembahasan 

Dalam penelitian ini, sensor accelerometer harus dipasang sedekat 

mungkin dengan posisi komponen yang ingin kita pantau. Jika letak sensor 

terlalu jauh, maka energi yang dirambatkan melalui bantalan pompa akan 

berkurang atau tergabung dengan energi dari sumber getaran lain. 

Percobaan untuk mendeteksi kerusakan lintasan dalam lebih sulit, 

kecuali apabila arah gaya dari bantalan berdekatan dengan lokasi dari 

accelerometer. Karena beban impact antara lintasan dalam dan bola harus 

disalurkan melewati bola, melewati lintasan dalam kemudian melewati 

rumah bantalan ke accelerometer. Kesulitan pada jalur transmisi gaya dari 

kerusakan lintasan dalam ke lintasan luar dan ke luar bantalan ini 

menjelaskan mengapa kerusakan lintasan luar adalah yang paling mudah 

dijumpai dalam pengamatan. 

Hasil dari pengolahan sinyal getaran, menunjukkan indikasi bahwa 

bantalan yang bagus, akan menghasilkan  gelombang yang halus selain itu 

juga tidak terlihat puncak amplitudo pada kisaran frekuensi tinggi. Sementara 

itu bantalan yang mengalami kerusakan akan menghasilkan gelombang 

dengan amplitudo tinggi pada kisaran frekuensi tersebut. Ini merupakan 

indikasi pertama untuk mendeteksi adanya kerusakan pada bantalan. 

Selanjutnya untuk menentukan jenis kerusakan bantalan, kita bisa mencari 

adanya amplitudo yang dominan pada daerah frekuensi masing-masing 

komponen bantalan. 

Untuk mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada elemen bantalan, 

dapat dilihat pada beberapa grafik diatas, bahwa bantalan dengan kerusakan 

lintasan dalam, akan muncul frekuensi dengan amplituodo dominan pada 

daerah BPFI atau perkaliannya, yaitu 4xBPFI. Untuk bantalan dengan 

kerusakan lintasan luar maka akan muncul frekuensi dengan amplitudo 

dominan pada daerah BPFO dalam hal ini 3xBPFO-nya. Sedang bantalan 

dengan kerusakan pada elemen bola, akan menghasilkan gelombang dengan 

frekuensi yang acak, namun akan terlihat frekuensi BSF nya. Hal ini karena 

elemen bola berhubungan langsung dengan elemen lainnya, efek dari 

kerusakan bola akan mempengaruhi elemen lintasan luar dan dalam.  
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Korelasi digunakan untuk mencari kandungan suatu gelombang dengan 

frekuensi tertentu pada sinyal mentah DSO. Hasil pengolahan menunjukkan 

nilai korelasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesaman antara dua 

sinyal, sinyal mentah DSO dengan sinyal sinusoidal murni buatan yang 

digunakan sebagai pembenaran adanya gelombang dengan frekuensi tersebut 

Dari grafik nilai amplitudo untuk masing-masing kondisi bantalan, 

dapat dilihat bahwa bantalan kondisi baik, akan muncul amplitudo yang lebih 

rendah. Sedangkan bantalan yang mengalami kerusakan akan timbul gaya 

eksitasi pada komponennya, sehingga akan muncul amplitudo tinggi pada 

frekuensi elemennya.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisa data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kerusakan pada bantalan pompa sentrifugal dapat dideteksi dengan 

menggunakan metode analisa frekuensi sinyal getaran. 

2. Pada domain waktu, karakteristik frekuensi sinyal getaran pada bantalan 

kondisi baik adalah mendekati harmonik. Sedangkan bantalan rusak 

memiliki karakter frekuensi yang acak (random). 

3. Pada domain frekuensi, indikasi pertama kerusakan bantalan dapat 

diamati pada daerah kisaran frekuensi tinggi. 

4. Bantalan  yang mengalami kerusakan pada lintasan dalam menghasilkan 

amplitudo dominan pada 435 Hz (4xBPFI), kerusakan lintasan luar 

menghasilkan amplitudo dominan pada 197,5 Hz (3xBPFO), kerusakan 

bola akan menghasilkan amplitudo dominan pada 62,5 HZ (2xBSF). 

5. Nilai amplitudo pada bantalan kondisi baik adalah 0,802 volt, sedangkan 

pada cacat lintasan dalam 1,294 volt, cacat lintasan luar 1,662 volt dan 

cacat pada bola 2,006 volt. 

 

5.2 Saran 

1. Sensor accelerometer disarankan ditempatkan pada titik yang berdekatan 

dengan lokasi bantalan. 

2. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk jenis bantalan dan tingkat 

kerusakan yang berbeda. 
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Lampiran 1 – Perhitungan frekuensi BPFO, BPFI, FTF dan BSF 
 
I. BPFO 
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II. BPFI 
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III. FTF 
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IV. BSF 
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Frekuensi Putar Masing-Masing Elemen Bantalan (Hz) 
1x  2x 3x 4x 

BPFO 65.15 130.31 195.46 260.62
BPFI 109.96 218.52 327.78 437.04
BSF 46.11 62.23 138.35 184.46
FTF 9.30 18.61 27.92 37.23
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Lampiran 2 

List Program MATLAB Pengolah sinyal DSO  

 

 

%============================================================% 
%Program pengolah sinyal getaran 

load data03.dso -ascii; % Mengambil file DSO  
y = data03;             % Menyimpannya dalam variabel "y" 
%============================================================% 
y = y(1:10000); % Data diambil 10.000 titik 
fs=25000;       % Frekuensi sampling 
T=1/fs;         % Penentuan Periode T sebesar 1/fs 
n=length(y);    % Panjang data 
k=0:n-1;        % Penentuan sekuen dari 0 s/d panjang data 
time=k*T;       % Membangun nilai "time" untuk sumbu x 
y=y-sum(y)/length(y);   % Menentukan offset sumbu y 
subplot(3,1,1),plot(y); 
grid on; 
x1 = 1./200;            % Point untuk Moving-Average 
x2 = ones(1,200);       % Membuat matrik ones 200 titik 
x = x2 * x1 * 50;       % Untuk keperluan skala Amplitudo 
nx1 = 200 - 1; 
nx = [0:nx1]; 
[y,ny] = conv_m(x,nx,y,k); % ( Proses konvolusi untuk  
ny = ny(1:length(ny)-nx1); % filter Moving-Average ) 
y = y(1:length(y)-nx1); 
hertz = k*(1/(n*T));    % Nilai frekuensi pada sumbu x 
X=fft(y);               % FFT untuk transformasi fourier 
magX=abs(X)*2/n;        % Hasil FFT diambil nilai absolut 
subplot(3,1,2),plot(hertz(1:500),magX(1:500));grid on; 

y2=2*sin(2*pi*time*20); % membuat sinyal sinus murni 20 Hz 

xc2=xcorr(y,y2)*2/n-1;  % proses korelasi silang y dengan y2 

suplot(3,1,3), plot(xc2); 

grid on; 

title('Nilai Korelasi Y2'); 

%% =========================================================%% 
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Lampiran 3 
 

Contoh korelasi 
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Hasil olahan FFT 
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Nilai korelasi antara Sinyal mentah DSO-Sinyal sinusoidal murni buatan 62,49 Hz,  
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 Korelasi Dengan Sinusiodal Murni 20 Hz (Contoh) 

 
Nilai korelasi antara Sinyal mentah DSO - Sinyal sinusoidal murni buatan 20 Hz,  

 



TEST REPORT
DSO-2100 USB

CH1 : CH2 :

Note  :

DATE  =  09/10/2007     TIME  =  9:40:04   

SAMPLING RATE = 25KS/s      TIME DIV   =   50 mS/div

CH1  VOLT DIV = 1V/div      Input Coupling =  AC



TEST REPORT
DSO-2100 USB

CH1 : CH2 :

Note  :

DATE  =  09/10/2007     TIME  =  9:47:30   

SAMPLING RATE = 25KS/s      TIME DIV   =   50 mS/div

CH1  VOLT DIV = 1V/div      Input Coupling =  AC



TEST REPORT
DSO-2100 USB

CH1 : CH2 :

Note  :

DATE  =  09/10/2007     TIME  =  9:46:49   

SAMPLING RATE = 25KS/s      TIME DIV   =   50 mS/div

CH2  VOLT DIV = 2V/div      Input Coupling =  AC



TEST REPORT
DSO-2100 USB

CH1 : CH2 :

Note  :

DATE  =  09/10/2007     TIME  =  9:45:51   

SAMPLING RATE = 25KS/s      TIME DIV   =   50 mS/div

CH2  VOLT DIV = 1V/div      Input Coupling =  AC
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