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ABSTRACT 

 

Research conducted at PT.XXX, a company engaged in manufacturing both tires and car tires motorcycle 

tire with a wide range of XXX merk.PT located in Industrial Sector Blok H Indotaisei Cikampek IA - Java Barat 

As the company wants to keep existing customers and attract a lot of the quality of the products is a priority in this 

company's background carried out this study is the change in temperature which Temperatur Control Unit   

abnormal temperature rise and fall more than the allowed tolerance of ± 10oC, the temperature abnormal will 

affect ekstruder, ekstruder is a place to cook compound, thus Temperatur Control Unit  is an abnormal temperature 

will affect the quality of Temperatur Control Unit  compound.Because of abnormal temperature in the 

identification because of the damage to the Temperatur Control Unit   components, such as dirty or damaged 

filter, solenoid valve, damaged, broken thermocouple, dirt clogged pipes, and damaged steam traps. Problems to 

be discussed is to find the cause of abnormal temperatures and corrective measures at Temperatur Control Unit   

for the changes in temperature still tolerable limits of permitted.Purpose conducted this research is to eliminate 

problems that cause abnormal temperature Temperatur Control Unit, so the temperature changes more stabil.  the 

result of this research can be used as a reference when similar problems occur at Temperatur Control Unit  . 

Methods of research conducted by Temperatur Control Unit collecting temperature data taken directly from the 

field, the data taken before and after Temperatur Control Unit   made perbaikan.Hasil research shows that changes 

temperature caused by components damaged Temperatur Control Unit, Temperatur Control Unit component 

damage caused because there is no standard check on Temperatur Control Unit components means there is no 

treatment at Temperatur Control Unit  components periodically, an abnormal temperature will affect the ekstruder 

compound used for cooking on the problem arising due to temperature ekstruder a Abnormal if the temperature 

is over the ekstruder be very hot, when the temperature falls (dropped) it will ekstruder cold. There are several 

causes of abnormal temperature of dirty filters, clogged pipes and damaged valve feces solenoid broken 

thermocouple, step the corrective measures do is make a schedule for checking the filter 2 times a month, 

increasing the use of filters, prior research pda filters installed only from the water supply main, installation of 

additional filters installed on water pipes after the water out of ekstruder. From the temperature data taken after 

the repair it can be concluded that the temperature changes caused by damage to Temperatur Control Unit  . 

Temperatur Control Unit   components, there is no check on the component standards Temperatur Control Unit  , 

there ekstruder impact of abnormal temperature, to prevent abnormal temperature checks make the standard 

schedule Temperatur Control Unit  components and done according to schedule checks that have been made. 

 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu pabrik ban di Indonesia 

yang ingin tetap eksis dalam persaingan pasar, 

PT.XXX telah berusaha membuat produknya 

berkualitas dengan harga yang bersaing sehingga 

dapat diterima oleh pasar. 

Pembuatan produk yang berkualitas, tidak 

terlepas dari masalah biaya ( cost ), baik yang 

merupakan biaya langsung  ( direct cost ), biaya tidak 

langsung ( indirect cost ), maupun biaya overhead; 

Selain itu masalah peningkatan efisiensi juga 

merupakan hal yang sangat penting yang harus 

dilakukan demi kelangsungan kegiatan perusahaan,  

hal ini harus melibatkan semua aspek yang ada pada 

organisasi perusahaan, semuanya saling berintegrasi 

dan  berperan dalam bidangnya masing – masing. 

Salah satu divisi yang memberikan kontribusi terbesar 

pada peningkatan efisiensi ini adalah 



Engineering Division. Bagian ini 

membawahi Engineering 

Mintenance Departement  yang bertugas 

mendukung kegiatan proses produksi pada semua 

urusan yang berkaitan dengan mesin-masin produksi, 

suplai energi, bangunan fisik perusahaan serta 

pengembangan fisik perusahaan  akan berusaha 

mengkondisikan semua equipment pendukung sistem 

produksi pada tingkat yang optimum. 

Temperatur Control Unit,. adalah bagian dari 

mesin Hot Fitt yang sering mengalami kerusakan yang 

di miliki oleh perusahaan ini., untuk mencegah 

terjadinya kerusakan pada Temperatur Control Unit, 

maka dilakukanlah prefentive maintenance.  

 Temperatur Control Unit,. dirancang untuk 

mengontrol temperature dan sekaligus dirancang 

untuk melakukan proses pemanasan, dimana steam 

(uap air) digunakan sebagai pemanas dan air 

digunakan sebagai pendingin, steam ini akan 

memanaskan air sampai temperatur yang diinginkan,  

proses pemanasan tersebut terjadi dalam sebuah alat 

yang di beri nama heat exchanger,.proses pemanasan 

yang terjadi adalah proses pemanasan secara tidak 

langsung ( perpindahan panas secara  konveksi ), 

dimana air dipanaskan oleh steam  yang dialirkan 

melalui pipa kemudian steam tersebut akan 

memancarkan panas melalui pipa yang akan 

memanaskan air, air panas tersebut akan dialirkan 

masuk ke dalam  ekstruder melalui pipa, ekstruder 

adalah tempat dimana dilakukanya proses pemasakan 

compound. Temperatur ini sering mengalami 

perubahan setelah ditransfer ke dalam ekstruder,  

dimana perubahan  temperature tersebut  melebihi 

batas toleransi yang diijinkan ( ± 10oC), dan ini jelas 

akan mengakibatkan mesin stop.  karena harus di 

lakukan perbaikan . 

 Fenomena inilah yang melatar belakangi 

penulis untuk melakukan  analisis terhadap hal – hal 

yang menyebabkan terjadinya perubahan temperatur 

pada Temperatur Control Unit,.  dan pengaruh  

perubahan temperatur tersebut pada ekstruder,  

 

2.2. Tujuan 

untuk mengetahui hal – hal yang 

menyebabkan terjadinya perubahan temperatur  dan 

pengaruhnya terhadap ekstruder 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Temperatur Control Unit  

Sebelum  membahas lebih lanjut pokok 

pembahasan di atas alangkah baiknya mengetahui dulu 

apa itu Temperatur Control Unit,. 

 Temperatur Control Unit,.  dirancang untuk 

mengontrol temperature dan sekaligus dirancang 

untuk melakukan proses pemanasan, dimana steam 

(uap air) digunakan sebagai pemanas dan air 

digunakan sebagai pendingin, steam ini akan 

memanaskan air sampai temperatur yang diinginkan,  



kemudian air panas ini akan dialirkan masuk ke dalam 

ektruder yang kemudian akan dipakai untuk memasak 

compound. Dengan demikian kualitas compound 

tergantung dari keadaan temperature Temperatur 

Control Unit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Temperatur Control Unit 

(TEMPERATUR CONTROL UNIT  ) 

Sumber 

:http://images.google.co.id/images?gbv=2&hl=id&sa

=1&q=temperatur+control+unit&btnG=Telusuri+ga

mbar&aq=f&oq=&start=0 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Typical temperature control of a 

steam/water shell and tube heat exchanger 

Sumber : www.spiraxsarco.com/learn 

 

2.2. Air  

Fluida yang lainya yang di gunakan untuk 

mesin TCU adalah air. Air murni mempunyai massa  

jenis 1 g/cm³ atau 1000 kg/m³. Massa jenis adalah 

pengukuran massa setiap satuan volume benda. 

Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka 

semakin besar pula massa setiap volumenya. 

Rumus untuk menghitung massa jenis :2.) 

  ρ = 
v

m
  .....( 2.1 

) 

Dimana: ρ = massa jenis  ( kg/m3 ) 

 

___________________________________________

_____        
 2.) "http://id.wikipedia.org/wiki/Berat_jenis" 

Kategori: Fisika       

            m = massa  (  kg ) 

 

              v = volume  ( m3 ) 

 

  Sedangkan Berat jenis adalah perbandingan 

relatif antara massa jenis sebuah zat dengan massa 

jenis air murni. 2) 

 Rumus unutk menghitung berat jenis: 

  

W = ρ x g ……...( 2.2 ) 

Dimana: W = Berat jenis air 

 ( N )  

        ρ  = Massa jenis air  ( kg/m3 ) 

     g  = Gravitasi  ( m/s2 ) 

Selain rumus massa jenis dan berat jenis air 

ada beberapa rumus yang digunakan dalam penelitian 

ini untuk menghitung volume air dan berat air. 

http://images.google.co.id/images?gbv=2&hl=id&sa=1&q=temperatur+control+unit&btnG=Telusuri+gambar&aq=f&oq=&start=0
http://images.google.co.id/images?gbv=2&hl=id&sa=1&q=temperatur+control+unit&btnG=Telusuri+gambar&aq=f&oq=&start=0
http://images.google.co.id/images?gbv=2&hl=id&sa=1&q=temperatur+control+unit&btnG=Telusuri+gambar&aq=f&oq=&start=0
http://www.spiraxsarco.com/learn


 Rumus untuk menghitung volume air: 2) 

   V = A x L...........( 2.3) 

   A = π. r2 ...............( 2.4 ) 

Dimana: V = Volume  

 ( m3 ) 

     A = Luas penampang ( m2 ) 

        L = Panjang pipa  

 ( m ) 

Rumus untuk menghitung berat air: 

  G = W x V.......( 2.5 ) 

Dimana: G = Berat air ( kg ) 

    W = Berat jenis air ( N ) 

     V = Volume air ( m3 ) 

 

 

2.3. Heat exchanger 

Heat Exchanger (HE) merupakan peralatan 

yang banyak digunakan dalam industri proses (process 

industry) yang berfungsi menukarkan/mengalirkan 

panas dari suatu fluida ke fluida lainnya.Heat 

exchanger yang dibahas dalam tulisan ini adalah dari 

tipe Shell and Tube.  Karena heat exchanger tipe ini 

yang digunakan pada TCU. Secara sederhana, prinsip 

kerja Heat exchanger: 

“Dua fluida yang berbeda temperature, yang 

satu dialirkan dalam tube dan yang lainnya dalam shell 

hingga bersentuhan secara tidak langsung, sehingga 

panas dari fluida yang temperaturenya lebih tinggi 

berpindah ke fluida yang temperaturenya lebih 

rendah”. Hasil dari proses ini adalah fluida panas yang 

masuk akan menjadi lebih dingin dan fluida dingin 

yang masuk akan menjadi lebih panas 

Heat  exchanger merupakan komponen yang 

paling utama dari TCU, dimana di dalam heat 

exchanger terjadi proses pemanasan secara konveksi 

yaitu air dipanaskan oleh steam, yang kemudain air 

panas ini akan digunakan untuk memanaskan 

exstruder yang kemudian dipakai untuk memasak 

compound 

Beberapa jenis heat exchanger: 

1. Double pipe heat exchanger 

2. Shell and tube heat exchanger 

3. Plat heat exchanger 

4. Fin heat exchanger  

Heat exchanger yang dipakai untuk TCU 

adalah heat exchanger jenis shell and tube alasan 

pemakain heat exchanger jenis ini adalah kerena lebih 

mudah dalam mengatur aliran fluida.  

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram skematis dari shell dan tube 

heat Exchanger 

2.4. Perpindahan panas 4} 

Perpindahan panas didefinisikan sebagai 

berpindahnya energi dari suatu tempat ketempat 

lainnya yang disebabkan perbedaan temperatur antara 



tempat-tempat tersebut.. Pada umumnya ada tiga cara 

perpindahan panas yang berbeda: 

1. Konduksi. Konduksi adalah proses dengan mana 

panas mengalir dari  daerah yang bersuhu lebih tinggi 

mengalir ke daerah yang bersuhu lebih randah di 

dalam satu medium (padat, cair atau gas) atau antara 

medium–medium yang berlainan yang bersinggungan 

secara langsung. Dalam aliran panas konduksi 

perpindahan energi terjadi karena hubungan molekul 

secara langsung tanpa adanya perpindahan molekul 

yang cukup besar. Perpindahan panas secara konduksi  

bisa dihitung dengan persamaan: 4} 

         Q = - k.A 


T
 .....(2.6) 

 Dimana : Q = Perpindahan panas (W) 

k = Konduktivitas thermal (W/m K atau W/m oC) 

A = Luas perpindahan panas (m2) 

∆T = Perbedaan temperature (K atau oC) 

 χ = Tebal material (m) 

2.  Radiasi. Radiasi adalah proses dengan mana 

panas mengalir dari benda    yang bersuhu tinggi 

kebenda yang bersuhu rendah bila benda - benda itu 

terpisah di dalam ruang, bahkan bila terdapat ruang 

hampa diantara benda-benda tersebut.  

 

 Semua benda memancarkan panas radiasi secara 

terus menerus. Intensitas pamancaran tergantung pada 

suhu dan sifat permukaan, energi radiasi bergerak 

dengan kecepatan cahaya (3x108 m/s) dan gejala – 

gejalanya menyerupai radiasi cahaya.  

Perpindahan panas secara radiasi dapat dihitung 

dengan persamaan: 4} 

                    q = σ.A.T4 ....................(2.7) 

Dimana:  q = Perpindahan panas (W) 

   σ =Konstanta Stefan-boltzman = 5,67x10-

8watt/m2K4                       

A = Luas perpindahan panas (m2) 

 T = Suhu permukaan benda ( K ) 

1. Konveksi. Perpindahan panas secara konveksi 

adalah perpindahan panas melalui gabungan 

antara perpindahan panas konduksi, 

penyimpanan energi melalui gabungan antara 

perpindahan panas konduksi  melalui 

gabungan antara perpindahan panas 

konduksi, penyimpanan energi dan gerakan 

mencampur.Konveksi sangat penting bagi 

mekanisme perpindahan energi antara 

permukaan benda padat dan cairan atau gas. 

Perpindahan panas secara konveksi dapat 

dihitung dengan persamaan: 4} 

Q = h.A. ∆T .............................(2.8) 

Dimana: Q = Perpindahan panas (W) 

h = Koefisien perpindahan panas 

konveksi (W/m2K atau 

W/m2   oC) 

A = Luas perpindahan panas pada 

permukaan (m2) 

                  ∆T = Perbedaan  temperature antara 

temperature benda dengan    



temperatur   fluida ( K atau 

oC ) 

  

Perpindahan energi dengan cara konveksi 

dari suatu permukaan yang suhunya di atas suhu fluida 

sekitarnya berlangsung dalam beberapa 

tahap.Pertama, panas akan mengalir dengan cara 

konduksi dari permukaan ke partikel-partikel fluida 

yang berbatasan.Energi yang berpindah dengan cara 

demikian akan menaikan suhu dan energi dalam 

partikal-partikel fluida ini. Kemudian partikel-partikel 

fluida tersebut akan bergerak kedaerah yang bersuhu 

lebih rendah dimana fluida tersebut akan bercampur 

dan memindahkan sebagian energinya kepada 

partikel-partikel fluida lainya. Dalam hal ini aliranya 

berupa aliran fluida maupun energi.  

Perpindahan panas secara konveksi dibedakan 

menjadi : 

1. Konveksi bebas, Free convection atau konveksi 

alamiah yaitu apabila pencampuran 

berlangsung semata-mata sebagai akibat dari 

perbedaan kerapatan dan temperature 

2. Konveksi paksa, Forced convection yaitu 

apabila gerakan pencampuran panas di sebabkan 

oleh adanya suatu alat dari luar misalnya pompa 

air atau kipas Perpindahan panas yang terjadi 

pada TCU  adalah perpindahan panas secara 

konveksi paksa, karena gunakan pompa air  

bertipe sentrifugal yang berfungsi untuk 

memompa air yang di suplai dari boiler, agar air 

ini bisa terus bersirkulasi. 

Temperatur  TCU ini sering mengalami 

perubahan yang tidak diharapkan, yaitu naik-turunnya 

temperature melebihi batas toleransi yang diijinkan 

yaitu  

( ±10 oC ) dari settingan temperatur yang ditentukan. 

Contoh :  

Temperatur TCU ( ±10 oC ) 

Setting Actual jusdment 

90 oC 95 oC OK 

90 oC 105 oC NG 

 

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa  ada 

temperatur TCU yang kenaikannya melebihi  batas 

toleransi yang diijinkan, dan ini sangat merugikan 

perusahaan, karena akan ada kerugian panas. 

Temperatur over atau ngedrop dapat 

dihitung dengan persamaan : 5) 

Q = G x ∆ entalpi .........…( 2.9 ) 

Dimana : Q = Kerugian panas  KJ ) 

     G = Berat air  kg ) 

                 ∆ entalpi = entalpi akhir – entalpi awal

 ( KJ/kg ) 

 

2.5. Ekstruder 

Ekstruder merupakan bagian dari mesin hot 

fitt yang yang berfungsi untuk memasak compound. 

Ekstruder terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

1. Head ekstruder, pada bagian head  di pasang die 

plate atau cetakan  yang berfungsi untuk 

mencetak atau membentuk compound sesuai 

dengan bentuk yang diinginkan 



2. cylinder ekstruder,bagian cylinder merupakan 

tempat inti pemasakan compound. 

3. screw ekstruder, screw merupakan bagian dari 

ekstruder yang mempunyai dua fungsi, fungsi 

pertama adalah untuk mendorong compound 

keluar dari cylinder,yang akhirnya compound 

akan keluar dari head exktruder,yang mana pada 

head ekstruder ini telah dipasang  die 

plate,fungsi yang kedua adalah untuk mengaduk 

compound di dalam cylinder agar compound 

menjadi lembek untuk memudahkan compound 

keluar dari die plate 

 

2.6. Standar Temperatur 

 TCU mempunyai standar temperature, 

dimana temperature out put dari  TCU yang disupply 

ke ekstruder harus sama atau turun naiknya 

temperature tidak melebihi batas toleransi yang 

diijinkan yaitu ±10oC, dengan temperature yang 

ditunjukan melalui display. 

Note: Value ±10oC 

Tabel 2.2. Check standard temperature TCU 

Check 
Description    Value 

No 

1 Head ekstruder 75 oC 

2 Cylinder ekstruder 75oC 

3 Screw ekstruder 90 oC 

 

3. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Hasil  Analisa 

 

Dari data – data temperature yang ada pada 

tabel, yang bisa dilihat pada lampiran 7, yang diambil 

selama satu bulan sebelum diadakan perbaikan 

menunjukan perubahan temperatur yag abnormal baik 

temperatur itu naik atau temperature itu turun, 

perubahan – perubahan temperatur itu sangat 

merugikan bagi perusahaan karena perubahan 

temperatur ini akan sangat berpengaruh terhadap 

kualitas compound yang dihasilkan oleh ekstruder. 

Temperatur yang turun lebih dari batas 

toleransi yang diijinkan menunjukan bahwa ada panas 

yang hilang dan sebaliknya temperatur yang naik lebih 

dari batas toleransi yang diijinkan menunjukan ada 

kelebihan panas yang tidak diperlukan. 

Kerugian panas dapat dihitung dengan rumus:  

a. Over heating 

Q = G x ∆ (entalpi akhir – entalpi awal) 

b.  temperature drop 

Q = G x ∆ (entalpi akhir – entalpi awal) 

Entalpi awal dan entalpi akhir menunjukan 

entalpi air mendidih yang nilainya bisa dilihat pada 

tabel yang ada pada 3.1. Uanp Kenyang. 

TABEL 3.1 UAP KENYANG 

p td Vu Wd r i" 

0,01 7,0 129,2 29 2.484 2.513 

0,02 17,5 67,0 73 2.459 2.533 

0,03 24,1 45,7 101 2.444 2.545 

0,04 29,0 34,8 121 2.433 2.554 

0,05 32,9 28,2 138 2.423 2.561 

0,07 39,0 20,5 163 2.409 2.572 

0,1 45,8 14,7 192 2.392 2.584 

0,2 60,1 7,7 251 2.358 2.609 

0,3 69,1 5,2 289 2.355 2.624 

0,4 75,9 4,0 317 2.318 2.635 

0,5 81,4 3,2 340 2.305 2.645 

0,7 90,0 2,4 377 2.282 2.659 



1 99,6 1,69 417 2.257 2.674 

2 120,2 0,89 505 2.200 2.705 

3 133,5 0,61 561 2.162 2.723 

4 143,6 0,46 604 2.132 2.737 

5 151,8 0,37 640 2.107 2.747 

7 165,0 0,27 697 2.065 2.762 

10 198,3 0,19 762 2.015 2.777 

 

Keterangan : 

   p     = Tekanan ( kg/cm2) 

td    = Tem[peratur air mendidih (oC) 

Vu  = Volume jenis uap (m3/kg) 

Wd = Entalpi air mendidih ( Kj/kg) 

r     = Panas penguapan (Kj/kg) 

i”   = Entalpi uap kenyang (Kj/kg) 

 

Data-data temperatur TCU yang diambil 

sebelum dan sesudah perbaikan pada  TCU bisa dilihat 

pada grafik 3.1 dan grafik 3.2. dibaah ini. 

GRAFIK 3.1. TEMPERATUR TCU SEBELUM 

DILAKUKAN PERBAIKAN 
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Keterangan : Temperatur head ekstruder                  

: 

  

                               Temperatur cylinder 

ekstruder             :       

         Temperatur screw ekstruder                 

:

  

         Setting temperatur head 

ekstruder        : 75 oC 

         Setting temperature cylinder 

ekstruder : 75 oC 

         Setting temperature screw 

ekstruder     : 90 

oC

  

 

GRAFIK 3.2.  TEMPERATUR TCU SETELAH 

DILAKUKAN PERBAIKAN 

       110  ---------------------------------------------- 

      

       105 ------------------------------------------- 
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No. Kerugian panas 

1 Berat jenis air ( W ) 9800 N 

2 
Volume air ( V ) 0,17584 m3 

3 Berat air ( G ) 175,673 kg 

4 Temperatur over ( Q ) 10540,38 KJ 

5 Temperatur drop (Q ) 11594,418 KJ 
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Tabel 4.1. Data hasil perhitungan 

Data hasil diatas didapat dari perhitungan 

temperature over dan temperature drop yang  terdapat 

pada perhitungan dibawah ini : 

4.1.1. Menghitung berat jenis air 

   W= ρ x g 

Dimana :  g = 9,8 m/s2 

               ρ = 1000 kg/m3 

W = 9,8 x 1000 

                = 9800 N 

4.1.2. Menghitug volume air 

V = A x L 

 Dimana  Diameter pipa = 

28 mm = 0,028m 

      r = 0,014 m 

  L= 4 m 

A = π.r2 

A = 3,14 x 0,014 

   = 0,0439 m2 

V = 0,0439 x 4 

   = 0,17584 m3 

4.1.3. Menghitung berat air 

            G = W x V 

   = 9800x 0,17584 

   = 1723,23 N. m3 

   = 1723,23 x 0,10194 

   = 175,673 kg 

4.1.4. Menghitung over heating dan 

panas yang hilang 

a.   menghitung temperature over 

pada cylinder ekstruder pada 

tanggal 3 Nopember 2008 

Q = G x ∆entalpi akhi  - 

entalpi awal 

   = 175,673 x ( W89oC – 

W75oC) 

   = 175,673 kg ( 377 – 317 

)KJ/kg 

   = 10540,38 KJ 

Perhitungan over heating pada bagian lain 

dari ekstruder dihitung sama seperti perhitungan di 

atas. 

b. Menghitung temperaturr drop  

pada head ekstruder pada   

tanggal 15 Nopember 2008 

Q = G x ∆entalpi akhir – 

entalpi awal 

    = 175,673 kg ( W60oC – 

W75oC ) KJ/kg 

    = 175,673 kg ( 251 – 317 

) KJ/kg 

    = 11594,418 KJ 

Perhitungan panas yang hilang pada bagian 

lain dari ekstruder dihitung sama seperti perhitungan 

di atas. 

Pengambilan data sebelum perbaikan diambil 

pada bulan Nopember 2015, dan pengambilan data 

setelah perbaikan diambil pada bulan Desember 2015. 



Grafik 3.1.  menunjukan perubahan 

temperature yang melebihi batas toleransi yang 

diijinkan dimana belum dilakukan perbaikan pada 

TCU 

Grafik 3.2  menunjukan bahwa setelah 

dilakukan perbaikan perubahan temperature lebih 

stabil artinya perubahan temperature masih ada dalam 

batas toleransi yang diijinkan yaitu ± 10oC 

3.2. Pembahasan 

 3.2.1. Masalah yang Timbul pada 

ekstruder Akibat Temperatur 

TCU Abnormal  

Temperatur TCU yang abnormal akan sangat 

berpengaruh terhadap ekstruder yang digunakan untuk 

memasak compound, sehingga akan berpengaruh juga 

terhadap kualitas compound yang dihasilkan 

ekstruder. 

1.  Apabila kenaikan temperature TCU melebihi dari 

batas toleransi yang diijinkan maka ekstruder akan 

menjadi sangat panas, sehingga akibatnya akan 

timbul masalah pada kualitas compound yaitu 

compound akan scorch 

2.  Apabila penurunan temperature lebih dari batas 

toleransi yang diijinkan maka ekstruder akan 

menjadi dingin, sehingga akibatnya akan timbul 

lagi masalah pada kualitas compound yaitu 

compound tidak akan matang sehingga susah 

untuk dicetak 

 

3.2.2. Beberapa Penyebab temperatur Abnormal 

Beberapa penyebab yang mengakibatkan 

temperature naik dan turun melebihi batas toleransi 

yang diijinkan adalah : 

1. Pipa tersumbat kotoran, pipa yang tersumbat 

kotoran akan mengakibatkan aliran air tidak lancar 

sehingga temperature  tidak akan stabil 

2.   Filter  kotor, air yang di supply dari boiler tidak 

100% bersih. Filter ini berfungsi untuk 

menyaring kotoran – kotoran yang dibawa oleh 

air. 

3.  Solenoid valve rusak, cara kerja solenoid valve  

adalah membuka dan menutup aliran air atau 

stem yang akan masuk kedalam heat 

exchanger, jika temperature naik maka 

solenoid steam akan menutup aliran stem dan 

solenoid air akan membuka.sehingga 

temperature  akan normal kembali, tetapi 

apabila solenoid ini rusak maka solenoid 

tidak akan bisa membuka ataupun menutup.  

4. Thermocouple rusak, thermocouple berfungsi 

untuk mengukur temperatur output dari TCU 

yang akan masuk menuju 

ekstruder.Kerusakan yang sering terjadi pada 

thermocouple adalah ujung thermocouple 

cacat atau tergores, apabila thermocouple 

rusak maka temperature yang ditunjukan 

display tidak akan akurat dan solenoid tidak 

akan bekerja dengan baik, karena kerja 

solenoid merupakan intruksi dari 

thermocouple. 
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Gambar 4.1. Display 

3.2.3. Langkah – langkah perbaikan. 

Ada beberapa langkah perbaikan yang dilakukan 

untuk mngurangi terjadinya temperatur  yang  selalu 

turun dan naik melebihi batas toleransi yang diijinkan 

: 

1. Membuat schedule pengecekan pipa – pipa, 

solenoid valve dan thermocouple pada saat di 

lakukan shut down. Sebelum dilakukan penelitian 

tidak pernah ada pengecekan terhadap pipa – pipa, 

solenoid valve dan thermocouple. Shut down 

dilakukan dengan tujuan untuk mengecek semua 

bagian mesin agar mesin tidak ada masalah pada 

saat proses  produksi berjalan, shut down dilakukan 

setiap 3 bulan sekali untuk setiap mesin. 

2. Membuat schedule pengechekan filter dan 

menambah pemakaian filter. Naik dan turunnya 

temperature TCU paling banyak disebabkan oleh 

filter yang kotor,karena filter yang kotor membuat  

laju aliran air tidak lancar, ada dua tindakan yang 

dilakukan untuk mengurangi abnormal 

temperature yang disebabkan oleh filter kotor 

yaitu: 

a.) membuat schedule pengecekan filter. 

Pengechekan filter dilakukan sebulan 2 kali, 

pengecekan filter  hanya membutuhkan 

waktu ±15 menit, pengecekan ini sangat 

epektif karena dapat mengurangi loss time 

bila di bandingkan dengan perbaikan filter 

yang sudah rusak yang memerlukan waktu 

±60 menit.Shedule pengecekan filter bisa 

dilihat pada lampiran 6  

b.) Menambah pemakaian filter.Sebelum 

dilakukan penelitian pemakaian filter hanya 

pada pipa main supply saja sehingga kotoran 

yang tidak tersaring oleh filter akan terbawa 

oleh air ke dalam pipa – pipa berikutnya, 

penambahan filter  dimaksudkan untuk 

menyaring kotoran – kotoran yang tidak 

tersaring oleh filter yang di pasang pada pipa 

main supply.penambahan filer ini di pasang 

pada pipa – pipa air yang terpasang setelah 

keluar dari ekstruder ( return ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data hasil pengkajian yang 

diambil sebelum dan setelah dilakukan  perbaikan 

pada TCU, didapat kesimpulan sebagai berikut: 

CHECK
VALVE

BALL
VALVE

BALL
VALVE

CIRC. WATER
PUMP

CIRC. WATER
PUMP

Gambar . 4.1 Pipa Gambar . 4.2.  Pipa 



1.  Temperatur TCU yang abnormal disebabkan oleh 

a.  Pipa tersumbat oleh kotoran yang terbawa air 

tidak tersaring  yang disupply dari utility 

b. Filter kotor yang disebabkan kotoran yang 

terbawa air tidak tersaring yang di supply dari 

utility 

      c.   Solenoid valve rusak, piston solenoid valve 

terkena korosi 

d.  Thermocouple rusak, ujung thermocouple rusak 

disebabkan goresan kotoran yang terbawa air. 

2.  Setelah dilakukan perbaikan padaq TCU maka 

perubahan temperature lebih stabil, perbaikan yang 

dilakukan adalah: 

   a. Membuat schedule pengecekan terhadap 

komponen TCU 

 b. Menambah pemakaian filter pada pipa air. 

4.2. Saran 

1.   Perbaiki kualitas air yang disuply ke TCU agar 

bersih dari kotoran 

2. Buatlah schedule pengecekan terhadap komponen 

TCU, lakukan pengecekan tepat waktudan 

tambahkan pemakaian filter bila diperlukan 
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