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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sistem pemonitoringan kualitas air memegang peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan ini baik di dunia kesehatan maupun dunia industri. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu alat pengukuran untuk memonitor air dari kualitas air 

yang kurang baik agar didapatkan kualitas air dari pengolahan standar yang di 

inginkan. Catur Ardy Bayu P ( 2013 ) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan 

kualitas air yang diinginkan pada proses pengolahan air, maka perlu parameter-

parameter yang harus dijaga seperti Hardness, Conductivity, pH, alkalinitas, 

kesadahan, dan tingkat kejernihan. Monitoring ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kadar pH yang ada pada tangki pH dengan menggunakan 

mikrokontroller ATmega8535. Sistem mikrokontroler tersebut digunakan sebagai 

unit kendali utama yang didalamnya berisi program untuk mengendalikan proses 

pengendalian debit aliran pompa, unit masukan, tampilan LCD, pembacaan sensor 

pH PE03, kendali PID, dan mengatur aliran data komunikasi serial dengan 

komputer untuk proses monitoring. Pentingnya beberapa parameter yang harus 

dijaga, maka dilakukan pengaturan salah satu dari parameter tersebut yaitu 

pengaturan dan monitoring nilai pH. Untuk itu maka perlu dibuat sebuah alat 

pengendalian yang berfungsi untuk mempertahankan pH. Stabilitas nilai pH air 

normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan memiliki pH netral dengan 

kisaran nilai 6,5 – 7,5.  
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Neng Nurlaela Latifah ( 2012 ) juga menyebutkan bahwa di dunia 

industri penggunaan alat instrumentasi merupakan hal yang penting dalam proses 

produksi suatu pabrik. Untuk itu dibuatlah suatu alat yang dapat mengukur pH air 

untuk memperoleh batas baku mutu air sungai yang digunakan untuk proses 

produksi pembubukan kertas di pabrik. Pada sistem ini, kondisi pH air akan terus 

dimonitoring secara kontinyu menggunakan mikrokontroller Atmega32. Sensor 

pH yang ada langsung terintegrasi dengan sistem minimum mikrokontroler 

dengan ditampilkan melalui LCD dan dipasang pada hasil proses supaya air yang 

telah dimixing dapat digunakan sesuai standar baku bersih produksi. Berdasarkan 

hasil uji coba selama 10 kali pengukuran dari sistem pemantauan secara kontinyu, 

hasil yang diperoleh dari pengukuran pH air sungai dengan rata-rata 7,83 dan 

dapat dikategorikan dalam kondisi netral. Sehingga air sungai yang diproses di 

PT. PSPM dapat mencapai standar kriteria air bersih yang dapat digunakan untuk 

proses produksi. 

Pada tulisan tersebut menjadi acuan dalam konsep pembuatan Tugas 

Akhir ini, akan tetapi banyak perbedaan dari segi perancangan sistem, perangkat 

keras, perangkat lunak dan teknik pemrograman mikrokontroler. Untuk mengukur 

tingkat keasaaman dan kebasaan pada tugas akhir ini didesain lebih fleksibel 

dalam pengukurannya dengan menggunakan tampilan dari LCD maupun tampilan 

dari PC / Laptop yang diproses melalui aplikasi LabVIEW sehingga dapat 

dimonitor pengukurannya secara real time serta dapat ditampilkan dalam bentuk 

grafik maupun tabel pada komputer. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Dasar pH  

pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaaman    

atau basa  yang  dimiliki  oleh suatu zat, larutan atau benda. pH  normal  memiliki 

nilai 7 sementara bila nilai pH > 7 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa 

sedangkan nilai  pH< 7 menunjukkan keasaman. pH  0 menunjukkan derajat 

keasaman yang  tinggi,  dan pH  14 menunjukkan derajat  kebasaan tertinggi. 

Umumnya  indikator sederhana  yang  digunakan adalah kertas  lakmus  yang 

berubah menjadi  merah bila  keasamannya  tinggi  dan biru bila  keasamannya 

rendah.  

Selain menggunakan kertas  lakmus, indikator asam  basa  dapat  diukur 

dengan pH meter yang bekerja berdasarkan prinsip elektrolit/konduktivitas suatu 

larutan.  Sistem  pengukuran pH  mempunyai  tiga  bagian yaitu elektroda 

pengukuran pH, elektroda referensi dan alat pengukur impedansi tinggi. Istilah pH 

berasal dari "p", lambang matematika dari negatif logaritma, dan "H", lambang 

kimia  untuk unsur Hidrogen. Defenisi  yang  formal  tentang  pH  adalah  negatif 

logaritma  dari  aktivitas  ion Hidrogen. pH  adalah singkatan dari  power of 

Hydrogen. 

pH = -log[H+] .......................................................... (2.1) 
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2.2.2 Dasar pengukuran Derajat Keasaman   

Asam  dan basa  adalah besaran yang  sering  digunakan untuk pengolahan 

sesuatu zat, baik di  industri  maupun kehidupan sehari-hari. Pada  industri  kimia, 

keasaman  merupakan  variabel  yang  menentukan, mulai  dari  pengolahan  

bahan baku, menentukan kualitas  produksi  yamg  diharapkan sampai  

pengendalian limbah industri agar dapat mencegah pencemaran pada lingkungan. 

Pada bidang pertanian, keasaman pada waktu mengelola tanah pertanian perlu 

diketahui. Untuk mengetahui dasar pengukuran derajat keasaman akan diuraikan 

dahulu pengertian derajat keasaman itu sendiri.  

Pada  prinsipnya  pengukuran suatu pH  adalah didasarkan pada  potensial 

elektro  kimia  yang  terjadi  antara  larutan  yang  terdapat  didalam  elektroda  

gelas (membran  gelas) yang  telah diketahui  dengan larutan yang  terdapat  diluar 

elektroda  gelas  yang  tidak diketahui. Hal  ini  dikarenakan lapisan tipis  dari 

gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif 

kecil  dan aktif, elektroda  gelas  tersebut  akan mengukur potensial elektro kimia 

dari  ion hidrogen. Untuk melengkapi  sirkuit  elektrik dibutuhkan elektroda 

pembanding. Sebagai  catatan alat  tersebut  tidak mengukur arus  tetapi  hanya 

mengukur tegangan.  
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Gambar 2.1 Skema Elektroda pH Meter 

2.2.3 Pengertian Derajat keasaman   

Untuk memahami pengertian dasar keasaman dibawah ini diuraikan secara 

ringkas  tentang  ionisasi. Bila  suatu atom  menerima  energi  tambahan dari  luar, 

elektron atom  itu akan meningkat  energi  kinetiknya. Hal  itu akan memindahkan 

tingkat  energi  elektron ke  tingkat  yang lebih tinggi. Elektron akan berpindah 

menuju kulit yang lebih luar yang akhirnya jika energi yang diterima cukup besar 

dapat  memisahkan elektron dari  atomnya. Dari  atom  ini  akan didapatkan dua 

partikel yang masing-masing partikel bermuatan positif dan negatif. Partikel atom 

yang  melepas  elektronnya  itu disebut  ion positif. Atom  juga  bisa  menerima 

elektron  sehingga  akan kelebihan elektron. Partikel  seperti  ini  juga  disebut  

ion tetapi merupakan ion negatif.  
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Molekul-molekul  suatu zat  yang  dalam  larutannya  dapat  

menghantarkan arus  listrik disebut  elektrolit. Ion-ion negatif  bergerak  menuju 

ke  anoda, oleh karena  itu ion negatif  disebut  anion. Ion positif bergerak menuju 

katoda, oleh karena itu ion  positif disebut  kation. Suatu larutan elektrolit,  

molekulnya  terurai menjadi  ion-ion. Air murni  tergolong  elektrolit  lemah.  

Sebagian molekulnya terurai menjadi ion H  

H2O------------- H
+
+ OH 

- 
. ..................................................... (2.2) 

Dari  persamaan (2.2), 1 ion H 
+
dan 1 ion OH

- 
berasal  dari  penguraian 1 

molekul H2O. Dengan demikian, konsentrasi ion H
+
sama dengan konsentrasi ion 

OH
-
. Larutan air  seperti  itu dinamakan  dengan larutan  netral. Larutan yang 

mengandung  ion H
+ 

berkonsentrasi  lebih  besar dari  konsentrasi  OH
- 

dan 

disebut larutan asam, sedangkan larutan yang mengandung konsentrasi ion 

H
+
lebih kecil dari konsentrasi ion OH

-
 

Banyaknya  larutan yang  terurai  menjadi  ion dinamakan derajat  ionisasi. 

Besarnya  berkisar antara  0 sampai  1. Suatu elektrolit  yang derajat  ionisasinya 

besar, mendekati  1 disebut  elektrolit  kuat, sedangkan yang  derajat  ionisasinya 

kecil  mendekati  0 dinamakan  elektrolit  lemah. Ionisasi  mempunyai  tetapan 

kesetimbangan (K). Misal  untuk air, kesetimbangannya  dapat  dihitung  dengan 

rumus :  

   ...................................................... (2.3) 
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Karena konsentrasi H₂O relatif besar, maka persamaan ini dapat ditulis 

menjadi :   

K (H₂O) = (H
+
) . (OH) .................................................. (2.4) 

Dalam  air murni  dengan suhu 25°C, konsentrasi  H
+
=10

-7
mol/liter, 

sedangkan hasil  kali  konsentrasi  H
+
dengan OH

-
=10

-14
. Konsentrasi  H

+
= 

konsentrasi  OH
-
=10

-7
  Untuk menentukan asam  atau  basa  diperlukan skala  pH 

seperti berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Skala pH untuk beberapa zat sehari-hari 

2.2.4 Asam 

Asam (sering diwakili dengan rumus umum HA) secara umum merupakan 

senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan 
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pH lebih kecil dari 7. Dalam defenisi modern, asam adalah suatu zat yang dapat 

memberi  proton (ion H
+
) kepada  zat  lain (yang  disebut  basa), atau dapat 

menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Suatu asam bereaksi dengan 

suatu basa dalam reaksi penetralan untuk membentuk garam. Contoh asam adalah 

asam asetat (ditemukan dalam cuka) dan asam sulfat (yang digunakan dalam 

baterai  atau aki  mobil) asam  umumnya  berasa  masam, walaupun  demikian 

mencicipi rasa asam terutama asam pekat dapat berbahaya dan tidak dianjurkan. 

Secara umum asam memiliki sifat-sifat sebagai berikut :  

1. Rasa             :  Masam ketika dilarutkan dalam air.   

2.  Sentuhan  : Asam terasa menyengat bila disentuh, terutama asam yang         

kuat. 

3.  Kereaktifan  : Asam  bereaksi  hebat  dengan kebanyakan logam, yaitu  

korosif terhadap logam. 

2.2.5 Basa  

Definisi  umum  dari  basa  adalah senyawa  kimia  yang menyerap ion 

hydronium  ketika  dilarutkan dalam  air.  Basa  adalah lawan dari  asam, yaitu 

ditujukan  untuk unsur/senyawa  kimia  yang  memiliki  pH  lebih  dari  7. Basa 

merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH
-
.   

Secara umum basa memiliki sifat-sifat sebagai berikut :   

1.  Rasa           : Tidak masam bila dilarutkan dengan air.   

2. Sentuhan    : Tidak terasa menyengat bila disentuh.   
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3. Kereaktifan : Kebanyakan tidak bereaksi terhadap logam.  

2.2.6 Kalorimetri  

Ada  dua  cara  yang  dikenal  untuk  mengukur pH  yaitu Kalorimetri  dan 

Elektrometri. Kalorimetri  menggunakan suatu zat  yang  berubah warna, untuk 

keadaan  pH  tertentu.  Zat  tersebut  merupakan paduan dari  asam  basa  lemah 

dan garamnya. Jika  garam  dari  asam  lemah berbeda  warnanya  dari  asam  

yang terionisasi, hasil  akhir warna  larutan  bergantung  pada  perbandingan dari 

kosentrasi  kedua  bentuk tadi. Cairan indikator yang  biasa  digunakan adalah 

penoftalin.   

Untuk mengamati  warna  ini  diperlukan pengalaman pengamat  yang 

berpengalaman bisa mencapai ketelitian 0,1 pH. Larutan yang gelap dan berwarna 

tidak dapat diamati dengan baik. Indikator yang tidak stabil dan larutan yang kuat 

akan mengoksidasi atau mereduksi. Penambahan indikator dapat pula mengubah 

nilai pH dari sampel. Cara lain adalah dengan menggunakan kertas lakmus yang 

dikenakan pada  cairan sampel. Kertas  itu akan berubah warna  dan dapat 

dicocokkan dengan warna standar.  

2.2.7 Potensiometri  

Kalorimetri  yang  telah diuraikan diatas  tidak dapat  mengukur pH  secara 

kontinu disamping  beberapa  kelemahan lainnya. Untuk mengatasinya  digunakan 

cara elektrometri atau potensiometri. Peralatan ukur pH elektrometri secara garis 

besar terdiri  atas  electrode  ukur yang  sensitive, electrode  referensi, electrode 

kompensasi suhu, dan alat ukur tegangan antara electrode ukur dan referensi.   
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Elektroda  ukur untuk  pH  telah dikembangkan hingga  bermacam-

macam. Untuk pengukuran pH  di  indutri  digunakan electroda  ukur yang  

dikenal  dengan electroda  gelas. Elektroda  gelas  sensitif  hanya  pada  ion 

hidrogen saja. Elektroda  ukur  terdiri  atas  tabung  gelas  yang  didalamnya  

berisi larutan netral dengan pH tetap. Larutan ini disebut larutan Buffer. Disebelah 

luar dari  tabung  gelas  adalah larutan proses  yang  harus  diukur. Dinding  gelas  

dari tabung gelas mempunyai tahanan yang tinggi sekali. 

2.3 Arduino Uno  

Arduino Uno adalah board berbasis mikrokontroler pada ATmega328 

Board ini  memiliki  14 digital  input  /  output  pin  (dimana  6  pin  dapat  

digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi 

USB, jack listrik tombol  reset. Pin-pin ini  berisi  semua  yang  diperlukan untuk  

mendukung mikrokontroler, hanya  terhubung ke  komputer dengan kabel  USB  

atau sumber tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk 

menggunakannya. Board Arduino Uno memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut :  

1. 1,0 pinout : tambah SDA dan SCL pin yang dekat ke pin aref dan dua pin baru 

lainnya ditempatkan dekat ke pin RESET, dengan IO REF  yang 

memungkinkan sebagai  buffer  untuk beradaptasi  dengan  

tegangan yang  disediakan dari  board sistem. Pengembangannya, 

sistem  akan lebih  kompatibel  dengan Processor  yang 

menggunakan AVR, yang  beroperasi  dengan 5V  dan dengan 

Arduino Karena yang  beroperasi  dengan 3.3V.  Yang  kedua  
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adalah pin tidak terhubung, yang disediakan untuk tujuan 

pengembangannya.  

2. Circuit Reset 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Board Arduino Uno 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kabel USB Arduino Uno 

2.3.1 Memory  

Memori pada arduino menggunakan memori yang terdapat pada 

mikrokontrolernya yaitu ATmega328 yang memiliki 32 KB flash memori untuk 

menyimpan kode dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader. ATmega328 juga 

memiliki 2 KB untuk SRAM dan 1 KB untuk EEPROM. Memori data 

ATmega328 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 32 lokasi untuk register umum, 64 
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lokasi untuk register I/O, 160 lokasi untuk register I/O tambahan dan sisanya 2048 

lokasi untuk data SRAM internal. Register umum menempati alamat data 

terbawah, yaitu 0x0000 sampai 0x001F. Register I/O menempati 64 alamat 

berikutnya mulai dari 0x0020 hingga 0x005F. Register I/O tambahan menempati 

160 alamat berikutnya mulai dari 0x0060 hingga 0x00FF. Sisa alamat berikutnya 

mulai dari 0x0100 hingga 0x08FF digunakan untuk SRAM internal. Peta memori 

data dari ATmega328 dapat dilihat pada Gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Peta Memori Data ATmega328 

2.3.2 Input dan Output  

Masing-masing dari 14 pin digital pada Uno dapat digunakan sebagai input 

atau output, menggunakan fungsi  pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). 

Mereka  beroperasi  di  5V. Setiap pin dapat  memberikan atau menerima 

maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal dari 20-50 K.  Selain itu, 
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beberapa pin memiliki fungsi khusus :  

1.  Serial  : 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX)  

dan mengirimkan (TX) data TTL serial. Pin ini 

terhubung ke pin yang sesuai dari chip Atmega8U2 

USB-to-Serial TTL.  

2. Eksternal Interupsi : 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu 

interupsi pada  nilai  yang  rendah, tepi  naik atau jatuh, 

atau perubahan nilai. Lihat attach Interrupt () fungsi 

untuk rincian.  

3. PWM :  3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan 8-bit  output  PWM  

dengan analogWrite () fungsi.  

4. SPI : 10 (SS), 11 (mosi), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini 

mendukung komunikasi SPI menggunakan 

perpustakaan SPI.  

5. LED : 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. 

Ketika pin adalah nilai TINGGI, LED menyala, ketika 

pin adalah RENDAH, itu off.  

Arduino Uno memiliki  6 input  analog, diberi  label  A0 melalui  A5, 

masing-masing menyediakan 10 bit resolusi yaitu 1024 nilai yang berbeda. Secara 

default sistem mengukur dari ground sampai 5V dan berikut merupakan fitur 

tambahan: 
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1. TWI: A4 atau SDA pin dan A5 atau SCL pin. Mendukung komunikasi TWI  

2. Aref. Referensi  tegangan untuk input  analog. Digunakan  dengan analog 

Reference.  

3. Reset.  

Lihat  juga  pemetaan antara  pin Arduino  dan ATmega328 port. Pemetaan 

untuk ATmega8, 168 dan 328 adalah identik.  

2.3.3 Komunikasi Arduino Uno 

Arduino Uno Arduino memiliki  sejumlah fasilitas  untuk berkomunikasi  

dengan komputer, Arduino lain, atau  mikrokontroler lain. ATmega328  ini  

menyediakan UART TTL (5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin digital 0 

(RX) dan 1 (TX). Sebuah ATmega16U2 pada  saluran board ini  komunikasi  

serial  melalui USB dan muncul sebagai com port virtual untuk perangkat lunak 

pada komputer. Firmware  Arduino menggunakan USB driver standar COM, dan 

tidak ada driver eksternal yang dibutuhkan. Namun, pada Windows, file. Inf 

diperlukan. Perangkat lunak Arduino termasuk monitor serial yang 

memungkinkan data sederhana yang akan dikirim ke board Arduino. RX dan TX 

LED di board akan berkedip ketika data  sedang  dikirim  melalui  chip USB-to-

serial  dan koneksi  USB  ke  komputer. ATmega328 ini  juga  mendukung  

komunikasi  I2C (TWI) dan SPI. Fungsi  ini digunakan untuk melakukan 

komunikasi inteface pada sistem. 
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2.3.4 Arduino Development Environment 

Arduino Development Environment terdiri dari editor teks untuk menulis 

kode, sebuah area pesan, sebuah konsol, sebuah toolbar dengan tombol-tombol 

untuk fungsi yang umum dan beberapa menu. Arduino Development Environment 

terhubung ke arduino board untuk meng-upload program dan juga untuk 

berkomunikasi dengan arduino board. 

Perangkat lunak yang ditulis menggunakan Arduino Development 

Environment disebut sketch. Sketch ditulis pada editor teks. Sketch disimpan 

dengan file berekstensi .ino. Area pesan memberikan memberikan informasi dan 

pesan error ketika kita menyimpan atau membuka sketch. Konsol menampilkan 

output teks dari Arduino Development Environment dan juga menampilkan pesan 

eror ketika kita meng-compile sketch. Pada sudut kanan bawah dari jendela 

Arduino Development Environment menunjukkan jenis board dan port seriak 

yang sedang digunakan. Tombol toolbar digunakan utuk mengecek dan 

mengupload sketch, membuat, membuka atau menyimpan sketch, dan 

menampilkan serial monitor. 
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Gambar 2.6. Tampilan Framework Arduino Uno 

Berikut ini adalah tombol-tombol toolbar serta fungsinya : 

  Verify  

mengecek eror pada kode program. 

 Upload  

meng-compile dan meng-upload program ke Arduino board. 

 New  

membuat sketch baru. 

 Open  

menampilkan sebuah menu dari seluruh sketch yang berada di dalam 

sketchbook.  

 Save  
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menyimpan sketch. 

 Serial Monitor  

membuka serial monitor. 

Dalam lingkungan arduino digunakan sebuah konsep yang disebut 

sketchbook, yaitu tempat standar untuk menumpan program (sketch). Sketch yang 

ada pada sketchbook dapat dibuka dari menu File > Sketchbook atau dari tombol 

open pada toolbar. Ketika pertama kali menjalankan arduino development 

environment, sebuah direktori akan dibuat secara otomatis untuk tempat 

penyimpana sketchbook. Kita dapat melihat atau mengganti lokasi dari direktori 

tersebut dari menu File > Preferences. 

Serial monitor menampilkan data serial yang sedang dikirim dari arduino 

board. Untuk mengirim data ke board, masukkan teks dan klik tombol send atau 

tekan enter pada keyboard. Sebelum meng-upload program, kita perlu mensetting 

jenis board dan port serial yang sedang kita gunakan melalui menu Tools > Board 

dan Tools > Serial Port. Pemilihan board berguna untuk mengeset parameter 

(contohnya: kecepatan mikrokontroler dan baud rate) yang digunakan ketika 

meng-compile dan meng-upload sketch. 

Setelah memilih board dan port serial yang tepat, tekan tombol upload 

pada toolbar atau pilih menu File > Upload. Arduino board akan me-reset secara 

otomatis dan proses upload akan dimulai. Pada kebanyakan board, LED RX dan 

TX akan berkedip ketika program sedang di-upload. Arduino development 

environment akan menampilkan pesan ketika proses upload telah selesai, atau 

menampilkan pesan eror. 
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Ketika sedang meng-upload program, arduino bootloader sedang 

digunakan, Arduino bootloader adalah sebuah program kecil yang telah 

ditanamkan pada mikrokontroler yang berada pada arduino board. Bootloader ini 

mengijinkan kita mengupload program tanpa menggunakan perangkat keras 

tambahan. 

2.3.5 Otomatis Reset  

Tombol reset digunakan untuk mengaktifkan vektor interupsi reset.  

Vektor reset adalah pointer atau alamat dimana firmware mulai disimpan. Alamat 

vector reset pada ATmega328 adalah 0000h. Pengarahan alamat ke vector reset 

mengakibatkan firmware menuju ke  alamat pertama, sehingga firmware akan 

menjalankan ulang perintah yang pertama atau dari awal. Tombol  reset  

terhubung  ke Atmega328 melalui  kapasitor 100nf dan pin ini dapat digunakan 

untuk mereset mikrokontroller dengan memberikan logika LOW. Perhatikan 

bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan 

mikrokontroller. 

2.4 LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) 

LabVIEW  adalah produk dari National  Instruments  yang berupa  

software pengembangan program aplikasi dan hardware input-output untuk 

keperluan akusisidan pengendalian. Perangkat lunak (software) ini dapat 

dijalankan pada sistem operasi Linux, Unix, Mac OS X, dan Windows. Berbeda 

dengan pemograman berbasis teks dimana instruksi-instruksi menentukan 

eksekusi program pada sistem kendali, LabVIEW merupakan pemograman aliran 

data dimana aliran data menentukan eksekusi dari program. Gambar 2.8  dibawah 
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ini adalah tampilan halaman utama LabVIEW. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tampilan halaman utama LabVIEW 

2.4.1 LabVIEW Software 

Perangkat lunak LabVIEW atau LabVIEW software merupakan sebuah 

bahasa pemograman graphical yang menggunakan simbol (ikon) untuk membuat 

aplikasi. Sedangkan Visual Instruments (VIs) adalah program LabVIEW yang 

menirukan instrumen sebenarnya dalam bentuk simbol-simbol. Untuk membuat 

tampilan program aplikasi LabVIEW, digunakan tools dan objek. Tampilan 

aplikasi ini kemudian dikenal dengan jendela front panel. Dari tampilan jendela 

front panel kemudian ditambahkan kode yang direpresentasikan oleh simbol dari 

fungsi untuk mengatur objek. Sedangkan source code simbol tersebut ada dalam 

tampilan jendela block diagram. LabVIEW software terdiri dari 3 (tiga) 

komponen utama, yaitu front panel, block diagram dan tipe data. 

2.4.2 Front Panel  

Front panel merupakan penghubung (interface) antara pengguna (user) 
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dengan program aplikasi. Didalam front panel terdapat kontrol (input) dan 

indikator (output) sebagai masukan atau keluaran instrumen. Kontrol adalah 

instrumen mekanisme masukan yang menyuplai data dari block diagram yang 

mencakup knop, push button, dial dan mekanisme masukan lainnya. Sedangkan 

indikator adalah instrumen mekanisme keluaran yang menampilkan data dari 

block diagram, mencakup grafik, LED, tank dan tampilan keluaran lainnya. 

Gambar 2.9 dibawah ini menunjukkan tampilan jendela front panel LabVIEW dan 

gambar 2.10 menunjukkan tool LabVIEW pada jendela front panel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Tampilan jendela front panel LabVIEW 

 

Gambar 2.9 Tampilan tool pada front panel LabVIEW 

Dari gambar 2.9 dapat dijelaskan fungsi masing masing tombol. Tabel 2.1 

dibawah ini adalah penjelasan dari fungsi masing masing tombol. 

 

 

Waveform Graph 

Front panel tool 

Graph Legend 

Plot Legend 

Boolean Control 

Scale Legend 

Icon 
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Tabel 2.1 Fungsi masing-masing tombol pada jendela front panel LabVIEW 

No Tombol Fungsi 

1        Run Untuk menjalankan program yang telah dibuat di 

block di block diagram 

2 
      Run continuously Untuk  menjalankan  VI  secara  terus  menerus. 

Setelah berjalan,  VI  hanya akan berhenti  bila 

tombol stop atau pause ditekan. 

3        Stop 
Untuk menghentikan VI yang sedang berjalan. 

4        Pause Untuk menghentikan sementara VI yang sedang 

berjalan. 

5 Text setting Untuk mengubah bentuk huruf, ukuran, perataan 

dan warna pada teks. 

6 
         Align object Untuk menata posisi beberapa objek supaya rata, 

termasuk rata kanan, rata kiri, rata atas, dan rata 

bawah. 

7         Distribute objects Untuk menata posisi antar objek dengan spasi yang 

sama 

8         Resize objects 
Untuk membesar dan mengecilkan ukuran objek 

9         Reorder Untuk menempatkan objek di depan atau di 

belakang objek lain. 

 

Untuk membuat front panel maka disediakan sebuah control palette. 

Controlpalette berisi control dan indicator. Control dan indicator tersedia dalam 

subpalette yang berbeda. Dalam control palette disediakan beberapa menu seperti 

Boolean, numeric, graph, array, cluster, IO ,string, dan path. Gambar 2.10 

menunjukkan tampilan control palette. 
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Gambar 2.10 Tampilan control palette pada front panel 

2.4.3 Block Diagram 

Block diagram merupakan jendela tempat menuliskan perintah dan fungsi. 

berisikan source code berupa simbol-simbol, node dan garis sebagai data flow 

untuk mengeksekusi program termasuk kode dari front panel. Pada block diagram 

juga tersedia function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk 

memanipulasi input, contohnya fungsi array, matematika, dan fungsi IO. Pada 

block diagram, tool palette juga dipakai untuk mengatur dan menghubungkan 

ikon. Gambar 2.11 menunjukkan tampilan function palette  
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Gambar 2.11 Tampilan function palette pada block diagram 

2.4.4 Tipe Data 

Dalam membuat aplikasi VIs, harus diperhatikan tipe data tiap simbol agar 

data flow dapat berjalan semestinya. Tipe data yang tersedia yaitu numerik, 

boolean, dan string. Tipe data dari sebuah simbol dapat diketahui dari warna node 

atau warna kabel ketika dihubungkan ke simbol lainnya. Untuk tipe data numerik 

ditandai dengan warna oranye (untuk bilangan float) atau biru (untuk bilangan 

integer), tipe data boolean ditandai dengan warna hijau, dan tipe data string 

ditandai dengan warna merah muda. LabVIEW banyak digunakan karena 

memiliki kelebihan. Beberapa kelebihan LabVIEW antara lain : 

1.  Pembuatan program di LabVIEW jelas dan mudah dipahami, karena berbentuk 

grafis, dengan instruksi berbentuk ikon-ikon, yang dihubungkan dengan garis 

untuk menunjukkan aliran data, mirip flowchart.  

2. Pembuatan program yang mudah, yaitu hanya dengan menarik keluar ikon 
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instruksi yang sudah tersedia di palet (kotak instruksi), dan 

menghubungkannya dengan garis ke ikon lain. Garis ini sama seperti variabel 

pada bahasa pemograman teks. Dengan cara ini, LabVIEW menyederhanakan 

pembuatan program, karena garis tersebut hanya akan terhubung apabila tipe 

datanya sesuai sehingga menghilangkan kebutuhan manajemen memori dan 

deklarasi tipe data setiap variabel seperti dalam bahasa pemograman teks. Juga 

tidak perlu mengingat nama instruksi, karena semua ditampilkan pada palet. 

3.  Mempersingkat waktu pembuatan program karena mudah dipahami dan mudah 

dibuat. 

4. LabVIEW didesain sebagai sebuah bahasa program paralel (multicore) yang 

mampu menangani beberapa instruksi sekaligus dalam waktu bersamaan. Hal 

ini sangat sulit dilakukan dalam bahasa program teks, karena biasanya bahasa 

program teks mengeksekusi instruksinya secara berurutan per baris, satu demi 

satu. Dengan LabVIEW, pengguna dapat membuat aplikasi eksekusi paralel ini 

secara mudah dengan menempatkan beberapa struktur loop secara terpisah 

dalam block diagram. 

5. Sifat modular LabVIEW memungkinkan pengguna untuk membuat program 

yang kompleks dan rumit menjadi sederhana, yaitu dengan cara membuat 

subprogram, atau di LabVIEW disebut subVI. Ikon-ikon dalam LabVIEW 

sebenarnya merupakan subVI. Beberapa subVI dapat digabungkan menjadi 

sebuah subVI. SubVI-subVI gabungan tersebut dapat digabungkan lagi 

menjadi sebuah subVI lain, demikian seterusnya dengan tingkat hirerarki yang 

tidak terbatas. 
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2.5 LCD Display Character 

Liquid Crystal Display (LCD) merupakan sebuah teknologi layar datar 

yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata memberikan sinar 

pada kristal cair dan filter berwarna, yang memiliki sruktur molekul polar  diapit 

antara dua elektroda yang transparan. Apabila diberikan medan listrik molekul 

akan menyesuaikan posisinya yang  mempolarisasi  cahaya yang melaluinya. 

Teknologi  yang ditemukan sejak tahun 1888 ini, merupakan pengolahan kristal 

cair yang berupa cairan kimia,  dimana  molekul dapat diatur sedemikian bila 

diberikan medan listrik. LCD adalah salah satu jenis media tampilan yang 

menggunakan kristal cair sebagai  penampil utama.  

LCD sudah digunakan di berbagai  bidang  misalnya dalam alat alat 

elektronik  seperti televisi, kalkulator ataupun layar komputer. LCD sebagaimana 

outputnya  yang dapat menampilkan tulisan sehingga  lebih mudah dimengerti,  

dibandingkan  jika menggunakan LED saja. Tampilan LCD terdiri dari dua 

bagian, yaitu bagian panel LCD yang  terdiri dari banyak titik. LCD dan sebuah 

mikrokontroler yang menempel di panel  dan  berfungsi untuk mengatur  titik titik 

LCD menjadi huruf atau angka yang terbaca. Huruf atau angka yang akan 

ditampilkan dikirim ke LCD dalam bentuk kode ASCII, kode ASCII ini diterima 

dan diolah oleh mikrokontroler di dalam LCD menjadi titik-titik LCD yang 

terbaca sebagai huruf atau angka.   

Dengan demikian tugas mikrokontroler pemakai tampilan LCD hanyalah 

mengirimkan kode-kode ASCII untuk tampilan. Berikut spesifikasi dari LCD 
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secara umum :  

1. Jumlah baris  

2. Jumlah karakter perbaris  

3. Tegangan kerja  

Fungsi dari pin pada LCD karakter :  

1. Pin 1  :  Vss/GND  : Tegangan 0V atau ground  

2. Pin 2  :  Vcc  : Tegangan Vcc  

3. Pin 3  :  VEE/Vcontrast : Tegangan pengatur kontras pada LCD  

4. Pin 4  :  RS  :  “0”  : Instruksi “1”  : Data  

5. Pin 5 : R/W   : Signal yang masuk digunakan untuk memilih mode membaca 

atau menulis “0” : menulis “1” : membaca  

6. Pin 6  :  E   :  Untuk mulai mengirim data atau intruksi   

7. Pin 7  sampai dengan pin 14  :  Untuk mengirimkan data kerakter  

8. Pin 15 dan Pin 16   :   Untuk  mengatur  cahaya pada  background atau insruksi.  

LCD ini hanya memerlukan daya yang sangat kecil,  

tegangan yang dibutuhkan juga sangat rendah yaitu 5V 
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Tabel 2.2 Fungsi Pin pada LCD 

 

 

 

No Symbol  Level Keterangan 

1 Vss - Dihubungkan ke 0 V (Ground) 

2 
Vcc - 

Dihubungkan dengan tegangan supply +5V dengan 

toleransi ± 10% 

3 Vee - Digunakan untuk mengatur tingkat kontras LCD.  

4 
RS H/L 

Bernilai logika „0‟ untuk input instruksi dan bernilai 

logika '1' untuk input data 

5 
R/W H/L 

Bernilai logika  „0‟ untuk proses „write‟ dan bernilai 

logika '1' untuk proses 'read' 

6 
E H 

Merupakan sinyal enable. Sinyal ini akan aktif pada 

failing edge dari logika '1' ke logika '0' 

7 DB0 H/L Pin data D0  

8 DB1 H/L Pin data D1 

9 DB2 H/L Pin data D2 

10 DB3 H/L Pin data D3 

11 DB4 H/L Pin data D4 

12 DB5 H/L Pin data D5 

13 DB6 H/L Pin data D6 

14 DB7 H/L Pin data D7 

15 DB8 - 
Back Light pada LCD ini dihubungkan dengan tegangan 

sebesar 4 – 4,2 V dengan arus 50 – 200 mA  

16 DB9 - Back Light pada LCD ini dihubungkan dengan ground  
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Gambar 2.12  Bentuk Fisik dari LCD 16×2 

2.6 RTC DS1307 

Real time clock (RTC) DS 1307 adalah sebuah IC yang mampu 

menyimpan data detik, menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun yang sangat  valid. 

IC ini akan tetap bekerja walaupun power supply dimatikan, karena mempuyai 

tambahan battery back up. Data-data waktu yang tersimpan dalam memory 

bersifat non volatile pada IC tersebut. RTC DS 1307 memiliki fitur sebagai 

berikut : 

1. Real time clock (RTC) meyimpan data-data detik, menit, jam,tanggal, dan bulan 

dalam seminggu dan tahun . 

2. 56-byte, battery-backup, RAM nonvolatile (NV) RAM untuk menyimpan. 

3. Antarmuka intergradated inter connection (I2C). 

4. Sinyal keluaran gelombang kotak terprogram (programmable squarewave) 

5. Deteksi otomatis kegagalan-daya (power-fail) dan rangkain swtich. 

6. Konsumsi daya kurang dari 500 mA menggunakan mode baterai cadangan 

dengan operasional osilator. 
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7. Tersedia fitur industri dengan ketahanan suhu : -40°C hingga +85°C. 

8. Tersedia dalam kemasan 8-pin DIP atau SOIC. 

2.6.1 Konfigurasi Pin RTC DS1307 

Susunan dan fungsi dari masing-masing pin (kaki) dapat dijelaskan lebih 

lanjut pada Gambar 2.13. 

 

 

 

Gambar 2.13 Pin-Pin RTC DC1307 

Fungsi dari setiap pin RTC DS1307 adalah sebagai berikut : 

1.  X1 

Merupakan pin yang digunakan untuk dihubungkan crystal dan terhubung juga 

dengan X2. 

2.  X2 

Berfungsi sebagai port keluaran/output dari crystal yang digunakan. Terhubung 

juga dengan X1. 

3. Vbat 

Adalah battery backup supply untuk RTC besarnya adalah 3V. Apabila tidak 

menggunakan battrey backup maka pin dihubungkan ke ground. 
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4.  GND 

Berfungsi sebagai ground. 

5.  SDA 

Dapat berfungsi sebagai masukan dan juga dapat berfungsi sebagai keluaran 

(I/O) untuk 12C serial interface. Pin ini bersifat open drain, sehingga 

membutuhkan resistor pull up. 

6.  SCL 

Berfungsi sebagai clock untuk input 12C dan digunakan untuk 

mensingkronisasikan pergerakan data dalam serial interface. Bersifat open 

drain, sehingga membutuhkan resistor pull up. 

7.  SWQ/OUT 

Sebagai square wafe / Output Driver. Jika di aktifkan maka akan menjadi 4 

frekuensi gelombang kotak yaitu, 1 Hz, 4 Hz, 8 Hz dan 32 Hz. Sifat dari pin 

sama dengan sifat pin SDA dan UCL, sehingga membutuhkan eksternal pull up 

resistor. Dapat dioperasikan dengan VCC maupun dengan VBAT. 

8.  VCC 

Merupakan sumber tegangan utama besarnya adalah 5V. 
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2.7  Kimia Air (Water Chemistry) Laboratorium Utilities 

Pada awal operasi Kilang Refinery Unit IV Cilacap pada Agustus tahun 

1976, pemeriksaan sampel air dari Utilities dikirim ke Main Laboratorium RU IV 

secara periodik setiap 4 (empat ) jam sekali, 2 (dua) kali setiap shift ( shift malam 

jam 01.00, 05.00, shift siang 09.00, 13.00, dan shift sore 17,00, 21.00). Karena 

banyaknya sampel yang dicek oleh Main Laboratorium, sehingga hasil analisa 

untuk sampel air dari Utilities baru bisa disampaikan setelah 3 atau 4 jam 

kemudian. Dalam operasi Boiler dibutuhkan informasi yang cepat dari hasil 

pemeriksaan sampel agar tidak terlambat dalam mengambil tindakan apabila 

terjadi penyimpangan.  

Laboratorium Utilities ini hanya memeriksa sampel air untuk keperluan 

operasi (bukan analisa resmi) dan setiap minggu Utilities harus mengirimkan 

semua sampel air ke Main Laboratorium  untuk dianalisa dan juga sebagai counter 

check serta laporan resmi yang dikeluarkan oleh Laboratorium Refinery Unit IV. 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan harian bila terjadi keragu-raguan hasil 

pemeriksaan  sampel, maka Utilities mengirim ekstra sampel ke Main 

Laboratorium untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.  

2.7.1 Pengertian & Pemberian Nama / Istilah 

Untuk mempermudah pengertian tentang air yang ada dalam Kilang maka 

perlu dipahami beberapa istilah mengenai air sebagai berikut : 
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a.  Raw Water : Air Laut / Brackish Water / Air Payau dari Sungai Donan 

ditarik pompa (Raw Water Intake) dan ditampung dalam 

tanki 53T-1, 53T-101/102, 530T-301  

b.  Cooling Water : Air laut  dari 53T-1, 053T-101/102 dan 530T-301 

melalui pompa cooling water, didistribusikan sebagai 

cooling water untuk keperluan proses dalam menunjang 

operasi Kilang.  

Ada dua jenis Cooling Water  yaitu  : 

  Gravity Cooling Water sebagai media pendingin pada Surface Condenser 

PLTU area Utilities. 

  Pressurized Cooling Water sebagai media pendingin  pada peralatan di Kilang. 

c. Feed Water SWD : Air laut yang digunakan sebagai Feed Water untuk unit 

SWD di Utilities 

d. Product Water : Distilate Water yang dihasilkan SWD dengan   

spesifikasi yang telah ditentukan. 

e. Soft Water : Product Water yang sudah diproses dalam Softener guna 

menghilangkan Hardness / kesadahan (menghilangkan 

garam Ca dan Mg). 

f. Drinking Water : Sebagian Product Water (tanpa melalui Softener) yang 

ditampung dalam tanki Drinking Water dan 

diditribusikan ke konsumen diseluruh area. 
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g. Treated Water : Soft Water yang ditampung dalam tanki 54T-1/2, 054T-

101/102, 540T-401/402 dan bercampur dengan 

Condensate Return, selanjutnya melalui pompa 

deaerator,  didistribusikan sebagai Treated Water untuk 

keperluan proses di Kilang dan di Deaerator. 

h. Jacket Water : Treated Water yang didistribusikan sebagai Air 

Pendingin untuk peralatan Kilang (water mantel 

compressor, bearing housing, dll) yang tidak boleh 

menggunakan pendingin air laut (Sea Cooling Water). 

Sistem distribusinya Close Circuit. 

i. Fresh Cooling Water : Sama dengan Jacket Water pada Utilities KPC (1990), 

Fresh Cooling Water  untuk Utilities KPC terpisah 

dengan Fresh Cooling Water  Kilang KPC 

j. Boiler Feed Water : Sampel air umpan boiler yaitu air yang masuk boiler  

air yang sudah melalui proses deaerasi / penghilangan 

Oksigen di Deaerator (thermal degassing) dan pada 

keluaran deaerator diinjeksikan bahan kimia. 

k. Blow Down Water : Sampel air dari boiler yang diperiksa secara periodik 

(minimal 4 jam sekali) dengan tujuan apabila terjadi 

penyimpangan dari spesifikasinya akan segera diketahui 

dan operator dapat secepat mungkin mengambil tindakan 

agar penyimpangan yang lebih ekstrim yang dapat 
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merusak peralatan Kilang maupun kondisi operasi dapat 

diminimalisir. 

l. Steam Drum  : Sampel steam yang keluar steam drum boiler dalam 

bentuk saturated steam yang akan menuju Primary 

Superheater. Sampel steam drum secara periodik  

diperiksa di Lab. Utilities (minimal 24 jam sekali).  Agar 

spesifikasi Steam Product dari boiler selalu sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

m. Condensate Return : Kondesasi dari steam yang setelah digunakan di kilang 

dimana sebagiannya dikembalikan ke Utilities, ada yang 

langsung dimasukan dalam Tanki BFW atau ditampung 

dulu dalam Observation, kemudian bila spesifikasnya 

memenuhi syarat, selanjutnya dari observation tank 

dipompakan ke Tanki BFW dan bercampur dengan 

Condensate dari Area.  

2.7.2 Pemerikasaan Sampel Laboratorium Utilities 

1. Turbidity  

Adalah pemeriksaan kekeruhan air yang ditetapkan sebagai SiO2 dengan 

menggunakan alat Turbidity Meter Hellige. Tujuan pemeriksaan ini adalah 

untuk mengetahui kekeruhan air agar nilai kekeruhan air selalu dalam range 

yang diijijkan, baik untuk Air Minum atau BFW agar selalu dalam range yang 

diijinkan. 
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2. Zat-zat yang terlarut dalam air (Dissolved Solid) 

Zat-zat yang terlarut dalam air biasanya berupa garam-garam Carbonate, 

Sulfate, Chlorida, Calcium, Sodium dan magnesium. Kadang-kadang ada juga 

garam dari logam seperti Besi, Alumunium dan Silica.  

3. Gas-gas terlarut dalam air 

Disamping itu juga terdapat gas-gas yang terlarut dalam air seperti Oksigen 

(O2) dan Carbon Dioksida (CO2). Gas-gas yang terlarut dalam air sebelum 

masuk ke boiler diminimilisir terlebih dahulu jumlahnya di Deaerator dengan 

proses Thermal Degassing hingga ppb (part per billion) untuk menghilangkan 

kandungan Oksigen dalam BFW maka pada outlet Deaerator dinjeksikan 

oxygen scavenger. 

4. Zat-zat yang tersupensi dalam air 

Zat-zat padat yang tersuspensi dalam air biasanya diistilahkan dengan 

Suspended Solid in Water biasanya terdiri dari lumpur, kotoran dari buangan 

industri dan ini bila tidak diolah akan menyebakan masalh di boiler (foaming 

dan priming). 

5. pH 

Air murni tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Air yang ada di alam 

tidak murni karena air adalah suatu solvent yang paling universal. Karena 

ionisasi OH atau H yang akan mendominasi yang menyebabkan air bersifat 

Asam atau Basa. Intensitas keasaman atau kebasaan dari suatu larutan disebut 

pH, dan harga pH berkisar 1 – 14 dimana pH 7 adalah netral pH <7 asam dan 

pH >7 basa. 
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8. Conductivity 

Dasarnya karena adanya ion-ion dalam air yang bermuatan listrik. Bila dua 

elektroda dimasukan dalam larutan garam dan dialiri listrik, maka larutan 

garam tersebut akan mengalirkan sejumlah listrik, inilah yang disebut 

Conductivity atau sering disebut daya hantar listrik. Conductivity suatu larutan 

akan makin besar bila konsentrasi garam sdalam larutan juga semakin besar. 

Conductivity dipakai untuk mengetahui secara cepat adanya garam-garam yang 

terlarut dalam air. Conductivity juga dipengaruhi oleh jenis ion yang ada, 

meskipun tidak tepat, Conductivity dapat memberikan gambaran besarnya 

kadar Total Dissolved Solid (TDS) yang ada. 

7. Hardness 

Hardness atau Kesadahan pada air karena adanya garam-garam yang terlarut 

yang membuat sabun sulit untuk berbusa. Hardness umumnya disebabkan 

karena adanya garam-garam Calcium (Ca) dan Magnesium (Mg), walaupun 

adanya Iron, Aluminium dan Manganise hanya sedikit memberikan pengaruh 

pada Hardness. Pemeriksaan dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk 

mengontrol konsentrasi Hardness sebagai CaCO3 dalam boiler water agar 

selalu dalam range yang telah ditentukan. Dalam BFW Hardness harus 

diusahakan seminimal mungkin agar tidak terjadi scale (kerak) pada boiler. 

2.7.3 Sampel Air & Jenis Pemeriksaannya 

1. Raw Water Pemeriksaan lengkap yang dilakukan minimal 

setahun sekali oleh Enginering untuk mengetahui 

perubahan kualitas raw water karena Sungai Donan 
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merupakan sumber air utama untuk menunjang 

kehandalan operasi kilang RU IV Cilacap. 

2. Product Water pH, Conductivity, Total Hardness. 

3. Soft Water pH, Conductivity, Total Hardness. 

4. Condenaste Return pH, Conductivity, Total Hardness. 

5. Steam Drum pH, Conductivity, Total Hardness, Silica, Chloride. 

6. Blow Down pH, Conductivity, Total Hardness, P Alkalinity, M 

Alkalinity, Silica sebagai (SiO2), Phosphate (PO4), 

Hydrazine (N2H4), Chloride (Cl¯). 

7. Jacket Water pH, Coductivity, Total Hardness 

8. Fresh Water  pH, Conductivity, Total Hardness. 

9. Observation Tank pH, Conductivity, Oil Content 

10. Desuperheater Tank  pH, Conductivity, Total Hardness. 

11. Drinking Water pH, Total Hardness 

2.7.4 Permasalahan Pada Main Unit Utilities  

1. Problema Kerak  

Scaling / Kerak adalah Konsentrasi  padatan terlarut  (dissolved solid) pada 

zona  heating  lebih tinggi  dari  pada  bagian lain, sehingga  terbentuk lapisan 

film (concentrated film)  yang  kemudian menjadi  scale. Konduktivitas  thermal  

pada scale / kerak rendah, sehingga mengakibatkan efisiensi pada peralatan kilang 

menurun. Terbentuk kerak pada dinding tube terjadi akibat adanya mineral-

mineral pembentukan kerak, misalnya  ion-ion kesadahan seperti  Ca
2+

 dan Mg
2+

 

dan akibat  pengaruh gas  penguapan. Disamping  itu pula  dapat  disebabkan oleh 
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mekanisme pemekatan di dalam tube karena adanya pemanasan. Jenis-jenis kerak 

yang umum dalam tube adalah kalsium sulfat, senyawa silikat dan karbonat. Zat-

zat  dapat  membentuk kerak yang  keras  dan padat  sehingga  bila  lama 

penanganannya  akan sulit  sekali  untuk dihilangkan. Silika  diendapkan bersama 

dengan kalsium  dan magnesium  sehingga  membuat  kerak semakin  keras  dan 

semakin sulit untuk dihilangkan.  

 

 

 

 

Gambar 2.14 Scaling pada Pipa Boiler 

2. Problema Korosi  

Korosi  dapat  disebabkan oleh oksigen dan karbon dioksida  yang  

terdapat dalam  uap yang  terkondensasi. Korosi  merupakan peristiwa  logam  

kembali kebentuk asalnya di alam misalnya besi menjadi oksida besi, alumunium 

dan lain-lain. Peristiwa korosi dapat terjadi disebabkan oleh gas-gas yang bersifat 

korosif seperti O2, CO2, H2S, kerak dan deposit, perbedaan logam ( korosi 

galvanis ), pH yang terlalu rendah dan lain-lain. 
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Gambar 2.15 Korosi pada Surface Condensor 

Jenis  korosi  yang  dijumpai  pada  boiler  dan surface condensor adalah 

general corrosion, dan pitting  ( terbentuknya  lubang ) dan adanya  gas  yang  

terlarut, oksigen dan karbon dioksida  pada  air umpan boiler adalah penyebab 

utama  general  corrosion.  Kelarutan  gas-gas  ini  di  dalam  air umpan boiler 

menurun jika  suhu naik. Kebanyakan oksigen akan memisah pada  ruang  uap, 

tetapi sejumlah kecil residu akan tertinggal dalam larutan atau terperangkap pada 

kantong-kantong  atau dibawah deposit,  hal  ini  dapat  menyebabkan korosi  

pada logam-logam boiler dan tube-tube pada surface condensor tubine generator.  

Jumlah rata-rata  korosi  atau serangan elektrokimia  akan naik jika  nilai  

pH air menurun. Selain itu air umpan boiler akan dikondisikan secara kimia 

mencapai nilai  pH  yang  relatif tinggi. 

3. Carryover 

Lolosnya silika / salt pada boiler water bersama steam. Hal ini diakibatkan 

kurangnya  menjaga  konsentrasi  silika. Carryover silika  menyebabkan scalling 

pada heat exchanger (reboiler, heater, dsb). Ketika  air boiler mengandung  

garam  terlarut  dan zat  tersuspensi  dengan konsentrasi yang tinggi, ada 

RANCANG BANGUN Ph METER..., Nazar Ardiansyah, Fakultas Teknik UMP, 2015



46 
 

kecendrungan baginya untuk membentuk busa secara berlebihan sehingga dapat 

menyebabkan steam carryover zat-zat padat dan cairan pengotor kedalam uap.   

Steam carryover terjadi jika mineral-mineral dari boiler ikut keluar 

bersama dengan uap ke  alat-alat  seperti  superheater, turbin, dan lain-lain. 

Kontaminasi-kontaminasi  ini  dapat  diendapkan kembali  pada  sistem  uap  atau 

zat-zat  itu  akan mengontaminasi proses atau material-material yang diperlukan 

steam. 
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