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BAB II 

PERANCANGAN PRODUK 

2.1 Spesifikasi Produk 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mendapatkan hasil benang Drawn 

Textured Yarn (DTY) yang memiliki sifat kekuatan tingi, elastisitas yang baik, 

ketahanan aus yang baik, perantaraan benang yang baik,tidak ada filamen yang 

rusak, antipilling, moisture absorbent, daya tahan tinggi, anti bakteri, 

pewarnaaan yang baik, ketahanan alkali yang tinggi, dan daya tahan lelah yang 

baik untuk digunakan sebagai bahan baku untuk rajut dan tenun yang 

sesuai,maka benang yang akan diproduksi ditargetkan dapat memenuhi standar 

kualitas produk yang sesuai Standart Industri Indonesia (SII). 

• Denier      : 152 + 3 

• Elongation     : 22 + 4,0 % 

• Tenacity      : 4,0 + 0,35 gr/denier 

• Crimp contraction    : 17 + 4,0 % 

• BWS (Boiling Water shringkage)  : 2,0 + 0,5 % 

• OPU (Oil Pick Up )   : 1,50 + 0,5 % 

• Knot (Gelombang)   : 105 + 10 Knot/m 

• Torque/snerling     : 28 + 5/Z TPM 

Sumber : PT. Asia Pasific Fiber.Tbk 
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2.2 Spesifikasi Bahan Baku 

2.2.1 Chips  

Chips yang digunakan dalam proses pembuatan benang Drawn Textured 

Yarn (DTY) 150D/48F agar mendapatkan Partially Oreiented Yarn (POY) 

dengan sifat yang sesuai spesifikasi yang diinginkan, maka spesifikasi 

sebagai berikut. 

• Jenis chips    : Semi Dull 

• Grade chips    : A (putih agak buram) 

• Intrinsic viscocity (IV) : 0,635 + 0,01 dl/gr 

• COOH    : <  50 meq/kg  

• Color  (CIE LAB)   : 

   l-value  : 77,5 + 2,5 

    b-value : 0,5 + 1,5  

• Moisture    : < 0,2 % Wt 

• ASH content    : 0,32 + 0,03 %   

• DEG (Dietilena Glikol) : 1,15 ± 0,15 % W/W 

• Melting Point    : 258 + 1 oC 

• Kandungan TiO2   : 0,29 + 0,03 % 

Sumber : PT. Asia Pasific Fiber.Tbk dan PT. Indo-Rama Synthetics 

Fiber  
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2.2.2 Partially Oreinted Yarn (POY) 

Partially Oreiented Yarn (POY) yang digunakan dalam pembuatan 

benang Drawn Textured Yarn (DTY) 150/48F agar mendapatkan Drawn 

Textured Yarn (DTY) dengan sifat yang sesuai spesifikasi yang diinginkan, 

maka spesifikasi sebagai berikut. 

• Denier   : 240 + 5 

• Elongation  : 133 + 5 % 

• Tenacity  :  > 2,35 

• Draw force  : 77 + 5 

• BWS   : 62 + 3 

• OPU   : 0,42 + 0,05 % 

• Knot   : 14 + 4 

• Uster   : < 1 

• Chips  size  : 30 + 4 pcs/g 

2.2.3 Zat Pelumas Benang 

Zat pelumas benang yang digunakan adalah Takemoto Oil TX-205 

dengan spesifikasi berikut. 

• Kenampakan   : Cairan bening kekuning- kuningan  

• Warna (Alpha)   : < 3,5 

• Kandungan air  : < 15 % 

• P.H (1 % Aq)   : 7,0 + 1,0 
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2.3 Pengendalian Kualitas  

Pengendalian Kualitas adalah suatu pendekatan usaha yang mencoba 

untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus 

untuk meningkatkan kualitas produk, jasa, tenaga kerja, proses, serta terhadap 

lingkungan sekitarnya.  

Pengendalian produksi dilakukan guna menjaga kualitas produk yang 

akan dihasilkan, hal ini sudah harus dilakukan sejak awal yaitu bahan baku 

sampai menjadi produk. Selain pengawasan mutu bahan baku, bahan pembantu, 

produk setengah jadi maupun produk penunjang mutu proses. Semua 

pengawasan mutu yang dilakukan dapat di analisa laboratorium maupun 

menggunakan alat kontrol. Kegiatan proses produksi diharapkan dapat 

menghasilkan produk yang mutunya sesuai dengan standard dan jumlah 

produksi yang sesuai dengan rencana serta waktu yang tepat dengan jadwal 

yang telah ditentukan.  

Penyimpangan kualitas dapat terjadi karna bahan baku yang tidak baik, 

kesalahan operasi dan kerusakan alat penyimpangan dapat diketahui dari ruang 

kontrol atau analisa pada bagian Laboratorium Pemeriksaan. Pengendalian 

kualitas (Quality Control) pada pabrik ini meliputi: 

2.3.1 Pengendalian kualitas bahan baku 

Sebelum proses produksi dilakukan hal terpenting yang perlu 

diperhatikan dalam proses produksi adalah proses persiapan bahan baku 

yaitu proses pengecekan kualitas chips. Bahan baku yang digunakan 

adalah chips yang akan menjadi lelehan polimer polyester terepthtalate, 
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jadi pengendalian kualitas yang digunakan sebagian besar menggunakan 

pengujian secara kimia baik itu strukturnya. kandungannya maupun sifat 

fisik dan kimianya. Apabila setelah dianalisis ternyata tidak sesuai, maka 

ada kemungkinan bahan baku tersebut akan dikembalikan kepada 

pemasok (supplier). 

Adapun pelaksanaan pengujian bahan baku chips meliputi : 

1. Analisis intrinsic viscosity (IV) 

Intrinsic Viscosity adalah pengukuran berat molekul dan juga 

menjelaskan pula penggunaan akhir dari PET tersebut. Penggunaan 

pelarut yang biasanya digunakan adalah 0-chlorophenol, 60:40 

phenol/tetrachloroethane dan 50 : 50 phenol/1,2-dischlorobenzene 

untuk menjelaskan Intrinsic Viscozsity resin PET. Proses produksi 

polimer PET konvensional memiliki intrinsic viscosity paling tinggi 

sekitar 0,65 dL/g. Dan untuk serat spesial, kurang lebih sama 

membutuhkan viskositas leleh yang sama tetapi modifikasi kimia 

dapat menutupi hubungan antara viskositas leleh dan IV .Nilai IV 

memiliki jangkauan sekitar 0,4 sampai dengan 1 dL/g yang 

berbanding lurus dengan banyaknya berat molekul rata-rata yaitu 

sekitar 10.000 sampai dengan 40.000 g/mol. IV untuk tingkatan 

serat sekitar 0,40 – 0,70 dL/g dan benang sekitar 0,72 – 0,98 dL/g. 

Untuk lebih lengkapnya dapat melihat table dibawah ini : 

Tabel 2 1 Nilai Intrinsic Viscosity Berbagai Jenis Serat 
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Jenis Serat IV (dL/g) 

Low pill staple fiber 0,40 – 0,50 

Wool 0,58 – 0,63 

Kapas 0,58 – 0,64 

Karpet 0,60 

Kapas High Tenacity 0,63 – 0,70 

 

Prosedur pengujian : 

• Menggunakan alat uji Kapiler Viskometer. 

• Memotong sample UDY sekitar 25 cm dan dimasukkan ke 

dalam gelas ukur 

• Membuat larutan solvent dari phenol dikhloro benzo 125 ml pada 

suhu 250C dan mencampurnya dengan sample lalu 

melarutkannya. 

• Menaruh sample kedalam gelas yang telah dilarutkan ke dalam 

alat uji dan hasilnya akan terlihat pada layar monitor. 

2. Analisa kandungan –COOH 

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui degradasi 

(perubahan warna) polyester oleh gugus –COOH. Carbowyl Group 

(-COOH) merupakan group karboksilat yang tebentuk karena 

adanya oksidasi pada ikatan rantai polimer. Bilangan karboksil yaitu 

banyaknya rantai –COOH yang terdapat pada satu ikatan polimer, 

satuan dari kandungan dalam polimer adalah mg/kg.  Pada dasarnya 
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–COOH dibentuk karena panas hidrolisa dan panas oksidasi pada 

saat terjadi degradasi polimer. Apabila kandungan gugus karboxyl 

didalam polimer terlalu tinggi maka warna polimer sedikit 

kekuningan. Hal ini jelas akan mempengaruhi kemampuan polimer 

(benang) dalam mengikat zat warna akibat distribusi berat molekul 

yang tidak sama. Sample yang diujikan adalah chip dalam satuan 

berat 5 gr menggunakan alat tito processor. Standart ini kandungan 

–COOH yang digunakan adalah < 40 mcq/kg. 

3. Analisis Ultraviolet 

 Pengujian ini berfungsi untuk mengamati derajat oksidasi 

yang terjadi pada chips dan benang yang akan ditunjukkan dengan 

adanya variasi yang terjadi dibawah sinar ultraviolet. Variasi ini 

terjadi karna disebabkan adanya ketidak seragaman proses oksidasi 

yang terjadi selama pembuatan chips. 

4. Analisa warna chips 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui 

warna chip berdasarkan skala warna dari CIE lab. Pengukuran warna 

tristimulus dilakukan untuk mengetahui warna dari sample yang 

akan diukur dalam tiga photocell dengan menggunakan filter warna 

merah, hijau, dan biru. Dan Hasil uji ini menggunakan alat yang 

disebut spektrofotometer.  

5. Analisa moisture content 
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Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya 

kandungan air yang terdapat pada sample. Prinsip pengujian ini 

dilakukan dengan mengukur  pengurangan  berat  hasil  pengeringan  

dengan  suhu 180oC  dan kondisi vakum. Standart nilai analisa 

moisture content yang digunakan adalah < 0,2 % wt (% berat). 

6. Analisa ASH Content 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi 

titanium oksida (TiO2) sebagai kadar abu yang terkandung didalam 

chip jenis semi dull. Proses yang digunakan untuk mengetahui 

kandungan abu didalam chip adalah ketika campuran Ti02 masuk 

kedalam reaktor esterifikasi I dan bercampur dengan DGT sehingga 

memiliki warna tertentu yang sesuai dengan keinginan. Kadar abu 

ini mempengaruhi warna pada chip dan produk akhirnya, semakin 

tinggi kadar abu didalam chip semakin pekat pula warna yang 

dihasilkan. Prinsip pengujiannya yaitu dengan mengambil sample 

seberat 5 gr dimasukkan lalu dirubah menjadi abu dengan suhu 

7500C selama 3 jam. 

7. DEG 

  Diethylene glycol adalah bahan baru dari PET yang 

digabungkan dengan PTA ataupun DMT. DEG berasal dari minyak 

mentah yang di suling sehingga menjadi gugus ethylene, kemudian 

dioksidadi dan menjadi EG. Selain menjadi bahan baku PET, EG 

juga merupakan hasil reaksi dari polykondensasi yang harus 
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dipisahkan dengan PET dan dapat digunakan lagi sebagai pancingan 

pada proses esterifikasi. Efek yang akan terjadi ketika kandungan 

EG terlalu tinggi pada PET adalah. 

• Mengurangi suhu lelehan polymer dan suhu transisi 

glass 

• Mengurangi ketahanan pemanasan hidrolisis dan 

oksidasi 

• Mengurangi ketahanan terhadap pemanasan dan 

pencahayan 

• Meningkatkan dyeability menjadi 1,5 sampai 2,5 % 

• Memperlambat daya kinetic kristalin 

• Meningkatkan kelembutan dan mengurangi terjadi 

pilling 

Untuk menjaga kualitas kandungan EG dalam suatu serat 

haruslah sama dari satu proses ke proses yang lain. Karena jika 

berbeda dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan warna pada 

serat ketika proses pencelupan. 

Prosesdur pengujian : 

• Menggunakan alat Gas Chromatografi 

• Melakukan metanolisis pada sample seberat 1 gr 

dalam bentuk chip 



69 
 

• Melakukan pemanasan sampai suhu 2950C selama 2 

jam 

• Mencatat hasil yang terdapat pada layar monitor 

8. Titik Leleh (Melting Point) 

Pengujian melting point bertujuan untuk menentukan titik 

leleh dari PET dalam bentuk chip sehingga akan menghasilkan 

produk yang baik. Jika titik leleh terlalu rendah atau terlalu tinggi 

maka akan berefek langsung pada sifat akhir produknya. Misalnya 

menjadi plastik jika suhu terlalu tinggi dan menjadi gumpalan ketika 

suhunya terlalu rendah. Titik leleh ini berhungan erat dengan 

viskositas / kekentalan dimana jika viskositasnya terlalu tinggi akan 

sulit untuk keluar dari lubang spinneret sedangkan jika viskositasnya 

terlalu rendah akan menghasilkan filament yang kurang sempurna. 

Prinsip untuk pengujiannya yaitu dengan cara meletakkan sample uji 

pada plat pemanas dan dipanaskan secara bertahap. Perubahan suhu 

pada titik awal pelelehan dan akhir pelelehan dicatat, perubahan 

suhu tersebut dicatat sebagai suhu titik leleh atau melting point.  

2.3.2 Pengendalian Kualitas Proses 

  Pengendalian kualitas proses bertujuan untuk 

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar sesuai 

dengan standart yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas proses 

dilakukan sejak proses dimulai hingga proses selesai. Fungsi 

pengendalian kualitas yaitu untuk menjaga semua proses (input-
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process-output) terkendali dengan baik dengan mengacu pada 

standard quality product dan standard process yang telah ditentukan 

sehingga customer mendapatkan kepuasan dari produk yang 

dihasilkan.  

  Secara umum pengendalian mutu proses dilakukan dengan 

menggunakan tiga metode sebagai berikut. 

1. Pengawasan proses secara langsung 

Pada pengendalian mutu ini quality control secara langsung 

akan mengawasi masing-masing proses, dengan cara 

memperhatikan perlakuan terhadap aliran bahan baku dan mesin 

produksi. 

2. Pengawasan kondisi parameter mesin 

Pada pengawasan proses cara yang dilakukan yaitu lebih 

menekankan pada parameter – parameter mesin produksi yang 

sedang berjalan. Misal pada suhu masing- masing mesin harus di cek 

setiap 30 menit, kecepatan mesin, pressure mesin, dan lain-lain. 

Apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka 

harus diatur lagi settingan mesinnya agar memenuhi standart yang 

telah ditentukan. 

3. Pengawasan melalui panel kendali dan pengawasan secara otomatis. 
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 Pengendalian proses secara otomatis terdapat pada mesin 

produksi misalnya penampungan chips pada silo yang di setting 

secara manual, suhu dowtherm, suhu pada extruder, waktu doffing 

benang. Apabila terjadi penyimpangan terhadap bahan baku selama 

proses, maka akan ditindak lajuti sesuai dengan prosedur.  

Pengendalian proses control berlaku untuk : 

a. Pengendalian parameter kondisi. 

b. Pengecheckan jalur benang /yarn path. 

c. Pemeriksaan tension, speed, temperature dan oil flow. 

2.3.3 Pengendalian Kualitas Produk 

Untuk menghasilkan kualitas produk yang diinginkan dan 

mencegah complain dari konsumen serta terus menjaga eksistensi 

produk dipasar, maka kualitas produk harus dijaga mulai dari awal 

bahan baku sampai menjadi produk yang siap untuk di jual. Pada 

perancangan pabrik pemintalan benang POY pengendalian kualitas 

produk dilakaukan dengan cara ; 

1. Analisa properties benang meliputi : 

a. Denier 

Denier merupakan sistem penomoran benang dimana nomor 

denier semakin besar, maka benang akan semakin besar / berat 

dalam satuan panjang per 9000 meter. Penomoran dengan cara ini 

digunakan untuk penomoran benang-benang sutera, benang filamen 
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rayon dan benang filamen buatan lainnya. Tidak hanya benang 

seperti diatas saja yang memiliki penomoran denier namun juga 

serat-serat sintetis baik itu polyester, poliamida maupun rayon. 

Namun pengujian denier untuk serat memilik prosedur yang berbeda 

dengan prosedur untuk benang tetapi pada prinsipnya adalah sama. 

Satuan berat yang digunakan ialah gram, sedang satuan panjangnya 

ialah 9000 meter. Pengujiannya menggunakan mesin reeling.  

b. Cross section 

Untuk mengetahui variasi dari penampang melintang 

filament POY sehingga dapat diketahui dengan pasti spinneret yang 

digunakan di proses spinning. Circular, trilobal, pentalobal, 

hexalobal,octolobal. 

c. Uster 

Untuk mengetahui ketidakrataan permukaan dari benang dan 

untuk mengetahui adanya variasi massa sepanjang benang. 

 

d. Tenacity dan elongation 

Tenacity merupakan proses pengujian yan berguna untuk 

mengetahui daya tarik pada benang, pengujian dilakukan 

menggunakan mesin Statimate ME dan hasil pengujian akan 

otomatis terekam di komputer. Elongation merupkan nilai 

prosentase kemuluran setelah penarikan dari pada benang, pengujian 

dilakukan menggunakan mesin Statimate ME, dan hasil pengujian 
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akan otomatis terekam di komputer. Prinsip pengujiannya dengan 

menarik satu helai filament dengan jarak/panjang tertentu (cut 

length). Pengujian memiliki satuan gram/denier dan dalam 

pengujiannya akan langsung didapatkan pula nilai elongation dalam 

%.  

e. OPU 

Pengujian prosentase Oil Pick Up (%OPU) bertujuan untuk 

mengetahui niali prosentase  kandungan oil agar menghindari 

adanya muatan listrik statis pada benang, juga untuk mengikat 

filament benang selama proses.  

f. Draw force 

Bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik benang POY. 

Untuk bagian benang yang bersifat amorf akan mempunyai 

kekuatan tarik rendah sedangkan yang bersifat kristalin kekuatan 

tariknya tinggi.  

g. BWS (Boiling Water shringkage) 

BWS dilakukann untuk mengetahui prosentase shringkage 

benang atau mengetahui penyusutan benang setelah di panaskan 

dalam air mendidih yang dinyatakan dalam tingkat %.. BWS perlu 

diketahui karena sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan 

kain. Pengujian dilakukan pada air mendidih dengan suhu + 100oC 

selama 10-15 menit kemudian diukur dengan menggunakan 
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Texturmat ME. Hasil pengujian akan keluar secara otomatis pada 

alat tersebut. 

h. Crimp Contraction 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui prosestase crimp 

yang ada pada benang, setelah benang tersebut mendapatkan panas. 

Alat pengujian menggunakan Texturmat ME yang didapatkan 3 

macam crimp yaitu : 

• Crimp kontraksi :  

Crimp kontraksi adalah mengkeret benang karena adanya 

crimp, rumus :  

Ck = 
𝐿1−𝐿2

𝐿1
× 100% 

• Crimp modul (elastis) :  

Crimp modul adalah mulur (elastis) benang karena adanya 

crimp, rumus : 

Cel = 
𝐿1−𝐿3

𝐿1
× 100% 

• Crimp stability (kestabilan) :  

Crimp stability adalah kemampuan benang terbentuk 

kembali setelah mendapatkan gaya  tarikan yang terus 

menerus selama waktu tertentu, rumus : 

Cst = 
𝐿1−𝐿4

𝐿1−𝐿2
× 100% 

Sample dimasukkan dalam magazine untuk selanjutnya di 

oven dengan temperatur 120oC selama 15 menit. Kemudian sample 
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diuji dengan mesin Texturmat ME dan hasilnya akan keluar 

besarnya Crimp Contraction. Mencatat angka yang ditunjukkan 

pada layar : Untuk putaran pertama menunjukkan L1, untuk putaran 

pertama menunjukkan L2, untuk putaran pertama menunjukkan L3 

dan untuk putaran pertama menunjukkan L4. 

i. Twist Permeter (TPM) 

Pengujian twist per meter perlu dilakukan untuk mengetahui 

banyaknya antihan (twist) yang diberikan pada benang. Pengujian 

dilakukan menggunakan Twist tester.  

j. Pengujian Torque/Snarling 

Pengujian torque/snarling dilakukan untuk mengetahui 

jumlah efek melilit pada benang sepanjang satu meter.  

k. Knot 

Pengujian knot merupakan pengujian yang berguna untuk 

mengetahui jumlah knot (gelombang) yang terdapat pada benang, 

pengujian di lakukan di dalam air bersih yang nantinya benang akan 

pecah setelah di rendam air dan akan di hitung berapa knotnya dalam 

panjang 1 meter.  

l. Knitting  

Knitting merupkan proses penyatuan benang yang sudah di 

produksi dengan benang standar yang di jadikan dalam satu bentuk 

kain, yang bertujuan untuk daya serap warna jika nantnya sudah 
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menjadi kain ( Dark-Medium-Light ) yang natinya setelah di knitting 

akan di lakukan proses dyeing. 

m. Deying 

Deying merupakan proses pencelupan sample benang yang 

sudah diproses knitting dengan warna khusus blue untuk jenis 

benang normal. Poliester agar dapat diketahui variasi deyibility daya 

serap untuk kemudian dilakukan judging (penilaian). 

2. Visual Inspection 

Inspeksi benang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa benang yang di transfer dari take up harus diperiksa terlebih 

dahulu terutama pada identitas benang dan bentuk visual gulungan 

guna mendapatkan spesifikasi yang baik. Visual Inspection 

merupakan proses Pemeriksaan benang yang berdasarkan Indra 

penglihatan belaka untuk yang selanjutnya ditransfer ke bagian 

packing. Proses visual setelah di lakukan proses laboratorium yang 

selanjutnya akan dipacking, berikut merupakan bagian dari visual 

inspection diantaranya : 

a. Visual scan 

Merupakan penentuakn klarifikasi benang melalui visual 

inspection dan selanjutnya mengelompokkan benang tersebut 

kedalam grade sesuai dengan standar yang telah di tentukan. 

b. Pengecekan Ultraviolet 
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Merupakan proses pengecekan yang berguna untuk 

menentukan apakah benang dengan luster optical brigh 

terkontaminasi dengan luster lain. 

2.3.4 Pengendalian Kuantitas 

Penyimpangan kuantitas umumnya terjadi karena 

kesalahan operator, kerusakan mesin, keterlambatan pengadaan 

bahan baku, perbaikan alat terlalu lama dan lain – lain. 

Penyimpangan tersebut perlu dicari penyebabnya dan diadakan 

evaluasi. Selanjutnya diadakan perencanaan kembali sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


