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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Research and Development 

Akademi Teknologi Warga Surakarta Jl.Raya Solo-Baki KM.2 Kwarasan, 

Grogol, Solo Baru, Sukoharjo.  

3.2. Obyek Penelitian 

Objek penelitian adalah kompor induksi type JF-20122 

3.3. Bahan Baku Dan Alat 

Bahan baku yang digunakan adalah panci dari bahan logam zinc, stainless 

steel dan graphite. 

Sedangkan alat-alat yang digunakan meliputi : 

1. Function  generator 

Function Generator merupakan suatu alat yang menghasilkan 

sinyal/gelombang (gelombang sinus, gelombang segi empat, gelombang 

segi tiga) dari suatu frekuensi. 

2. Ampere meter  

Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus 

listrik 
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3. Volt meter  

Volt meter adalah alat yang digunakan untuk  mengukur besar tegangan 

listrik.  

4. LCR meter 

LCR meter adalah sebuah alat ukur elektronik yang digunakan untuk 

mengukur induktansi, kapasitansi dan resistansi dari suatu komponen. 

5. Temperature Controller  

Temperature Controller, alat ukur ini dipergunakan sebagai pengukur 

suhu dalam C pada tempat memasak. 

6. Stopwatch 

Stopwatch sebagai alat pengukur waktu dengan ketelitian 0,01 detik 

dipergunakan untuk pengukuran waktu yang ditempuh dari proses 

pemanasan (C) yang dihasilkan oleh kompor induksi. 

7. Kompor induksi  

Kompor induksi adalah kompor yang bekerja akibat efek induksi yang 

diakibatkan oleh arus listrik yang melewati kumparan yang ada dalam 

kompor tersebut.  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tegangan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Tegangan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Tegangan_listrik
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3.4. Variabel dan Definisi Operasional. 

   Pemilihan karakteristik kualitas produk yang akan diteliti meliputi: 

3.4.1. Variabel Terikat  

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah efisiensi energi. 

Dari variabel tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya daya listrik 

yang akan mempengaruhi pada biaya pemakaian listrik. 

3.4.2. Variabel Bebas 

   Ada beberapa  faktor yang dilibatkan dalam eksperimen ini yaitu : 

a. Frekuensi  

b. Ketebalan bahan 

c. Jenis bahan 

d. Diameter beban 

a. Frekuensi.  

Frekuensi yang digunakan yaitu 29 KHz, 30 KHz dan 31 KHz 

Pemilihan frekuensi tersebut karena frekuensi tersebut diatas frekuensi 

resonansi (yaitu 28 KHz). 

Dengan pemilihan frekuensi diatas nilai frekuensi resonansi akan 

menyebabkan nilai reaktansi induktip akan menjadi besar sehingga 

menyebabkan penurunan konsumsi arus. Dengan konsumsi arus yang 

kecil akan mengakibatkan penurunan daya. 
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Referensi : Induction Heating System Topology Review (2000), level 

dimana frekuensi lebih tinggi dari frekuensi resonansi berdampak 

semakin besar nilai reaktansi induktip. Kenaikan nilai reaktansi 

induktip menyebabkan penurunan konsumsi arus, ini akan baik untuk 

mendapatkan daya yang rendah. 

b. Ketebalan bahan. 

Ketebalan bahan yang digunakan adalah 0,3mm, 0,4mm dan 0,5mm. 

Dipilihnya bahan dengan ketebalan 0,3mm, 0,4mm dan 0,5mm  karena 

ukuran tersebut yang ada di pasaran. 

c. Jenis bahan. 

Jenis bahan yang digunakan dari bahan seng, stainless steel  dan 

graphite. 

Dipilih bahan seng dan graphit karena bahan tersebut mudah 

mengalirkan arus listrik, sehingga akan mempercepat proses 

pemanasan. Dan dipilih jenis bahan dari stainlees steel karena cepat 

menghasilkan panas yang besar sehingga akan mempengaruhi suhu air 

dengan cepat. 

 Lenni Margaretha (2014), seng dan graphit merupakan bahan 

konduktor yang baik, yaitu bahan yang mudah mengalirkan arus 

listrik 
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 Yukovany Zhulkarnaen (2000), stainless steel memiliki 

permeabilitas magnetik relatif yang cukup besar (μr=2000) 

sehingga baik dalam menghantarkan garis-garis gaya magnet dan 

berpotensi menghasilkan panas yang cukup besar. 

d. Diameter beban 

Diameter beban yang digunakan adalah 12 cm, 19 cm dan 26 cm. 

Dipilihnya diameter tersebut karena diameter kompor antara 12 cm 

sampai dengan 26 cm. Dipilih diameter 26 cm untuk diameter 

maksimal dari kompor dan dipilih 12 cm untuk diameter minimal dari 

kompor. Sedangkan dipilihnya diameter 19 cm karena nilai tengah dari 

diameter 12 cm dan 26 cm. 

Dari variabel terikat dan variable bebas yang terdiri dari 4 

faktor dengan 3 level, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Level dan Faktor Kendali 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Faktor Kendali 

Level 

1 2 3 

1 Frekuensi (KHz) 29 30 31 

2 Ketebalan bahan (mm) 0,3 0,4 0,5 

3 Jenis bahan Seng St. Steel Graphite 

4 Diameter beban (cm) 12 19 26 
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3.4.3. Definisi operasional variable 

1. Frekuensi :  

Hubungan antara arus dan frekuensi sumber adalah ketika 

tegangan sumber rangkaian resonansi dibuat sama. Arus dan 

output energi mencapai nilai maksimumnya pada frekuensi 

resonansi. Dimana frekuensi pensaklaran lebih rendah dari 

frekuensi resonansi, reaktansi induktif terhubung langsung dengan 

frekuensi pensaklaran. Dengan kata lain, semakin tinggi frekuensi, 

semakin besar reaktansi induktif yang menjadikan arus lebih 

rendah daripada tegangan. Jika frekuensi lebih tinggi  menjadikan 

impedansi lebih besar yang menyebabkan output energi berkurang.  

2. Ketebalan bahan :  

Ketika arus dc mengalir melalui konduktor, distribusi arus pada 

penampang konduktor itu adalah sama. Namun, ketika sebuah arus 

bolak-balik melalui konduktor yang sama, distribusi arus tidaklah 

sama. Nilai maksimum dari densitas arus akan selalu berada pada 

permukaan konduktor; kepadatan arus akan menurun dari 

permukaan konduktor menuju pusatnya. Distribusi dari densitas 

arus sepanjang ketebalan benda kerja (radius) secara kasar dapat  

dihitung dengan persamaan :           
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3. Jenis bahan :  

Kemampuan material menghantarkan arus listrik ditentukan oleh 

konduktivitas listrik. Logam dan logam campuran dianggap 

sebagai konduktor yang baik dan memiliki resistivitas listrik yang 

lebih kecil dibandingkan bahan lainnya (misalnya, keramik, 

plastik, dll). Resistivitas listrik adalah sifat fisik yang sangat 

penting, karena mempengaruhi parameter penting dari sebuah 

sistem pemanas induksi. Resistivitas listrik suatu logam tertentu 

bervariasi dengan suhu, komposisi kimia, struktur mikro logam 

dan ukuran butir. Untuk sebagian besar logam, ρ akan naik dengan 

kenaikan suhu.  

4. Diameter beban :  

Fenomena distribusi arus yang tidak sama dalam penampang 

konduktor disebut efek kulit, yang selalu terjadi ketika ada arus 

bolak-balik. Oleh karena itu, efek kulit juga akan ditemukan dalam 

benda kerja (logam) yang terletak di dalam sebuah kumparan 

induksi. Ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan 

konsentrasi arus eddy pada lapisan permukaan (kulit) dari benda 

kerja. Karena sifat keliling dari pusaran arus induksi dalam benda 

kerja, maka tidak ada arus di tengah-tengah benda kerja. 

Efek kulit adalah sesuatu hal yang penting dalam aplikasi listrik 

menggunakan tegangan bolak-balik (ac). Tingkat efek kulit 
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tergantung pada frekuensi dan sifat material (resistivitas listrik ρ 

dan permeabilitas magnetik relatif µr ) pada konduktor. Akan 

muncul efek kulit ketika diberikan frekuensi yang semakin tinggi 

atau ketika jari-jari benda kerja relatif besar. 

3.4.4. Diagram Alir Hubungan Antar Variabel 

Gambar 3.1. adalah diagram alir yang menjelaskan hubungan 

antara variabel yang satu dengan  variabel lainnya dalam melakukan 

perancangan  untuk mendapatkan efisiensi energi. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Hubungan Antar Variabel 
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3.5. Instrumen Penelitian 

Pengukuran yang dilakukan meliputi : 

a. Waktu pencapaian panas (satuan menit) 

b. Arus kompor induksi (satuan ampere) 

Alat ukur yang digunakan : 

1. Function generator 

Function Generator merupakan suatu alat yang menghasilkan 

sinyal/gelombang (gelombang sinus, gelombang segi empat, 

gelombang segi tiga) dari suatu frekuensi. 

2. Ampere meter  

Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus 

listrik 

3. Volt meter  

Volt meter adalah alat yang digunakan untuk  mengukur besar 

tegangan listrik.  

4. LCR meter 

LCR meter adalah sebuah alat ukur elektronik yang digunakan untuk 

mengukur induktansi, kapasitansi dan resistansi dari suatu komponen. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tegangan_listrik
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5. Temperature Controller  

Temperature Controller, alat ukur untuk mengetahui besarnya suhu 

yang dicapai. 

6. Thermocouple 

Thermocouple sebagai sensor suhu dari air yang dipanaskan 

7. Stopwatch 

Stopwatch sebagai alat pengukur waktu dengan ketelitian, 

dipergunakan untuk pengukuran waktu yang ditempuh dari proses 

pemanasan (C) yang dihasilkan oleh kompor induksi. 

8. Kompor induksi  

Kompor induksi adalah kompor yang bekerja akibat efek induksi yang 

diakibatkan oleh arus listrik yang melewati kumparan yang ada dalam 

kompor tersebut.  

3.6. Pengumpulan Data  

 Dalam tahap ini adalah melakukan serangkaian pengujian yang 

bertujuan untuk mendapatkan data dengan menggunakan Experimental 

Faktorial. Pada penelitian ini variabel bebas terdiri dari 4 faktor (A, B, C, D) 

dengan 3 level (1, 2 dan 3). Metode yang digunakan eksperimen Taguchi, 

maka orthogonal Array yang dipilih adalah L9 (3
4
), dengan tabel di bawah ini:  
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 Tabel 3.2. Matriks orthogonal Array standar dengan 3 level 

Matrik Orthogonal array 3 level   

 

L9 (3
4
) 

 

L27 (3
13

) 

 

L 81 (3
40

) 

 

- 

 

- 

   (Sumber : Soejanto, 2009) 

 

Untuk menentukan matriks orthogonal Array yang sesuai yaitu pada matriks 

orthogonal Array L9 ( 3
4
 ) adalah seperti berikut :   

Derajat kebebasan   = ( banyak faktor ) x ( banyak level – 1 ) 

    = 4  x  ( 3 - 1 ) 

    = 8 derajat kebebasan . 

Dimana : L  =  rancangan bujur sangkar 

   9  = banyaknya baris atau eksperimen 

   3  = banyaknya level 

   4  = banyaknya kolom atau eksperimen 

Dari hasil perhitungan derajat kebebasan diperoleh 8 derajat kebebasan. 

Memilih matriks orthogonal yang sesuai dengan eksperimen adalah derajat 

kebebasan pada matriks orthogonal standar harus lebih besar atau sama 

dengan perhitungan derajat kebebasan pada eksperimen (Soejanto 2009), 

sehingga matriks orthogonal yang digunakan adalah L9 ( 3
4
 ).  
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Orthogonal Array dan Setting Parameter pengujiaan yang digunakan dalam 

eksperimen dapat ditunjukkan pada tabel 3.3. dan 3.4.  

Table. 3.3. Orthogonal Array L9 ( 3
4
 ) 

 

TRIAL 

FAKTOR 

A B C D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

3 

1 
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Tabel. 3.4. Seting Parameter Pengujiaan  

Trial Kombinasi Faktor Level Faktor Level 

1. A1, B1, C1, D1. Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

29 

0,3 

seng 

12 

2. A1, B2, C2, D2. Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

29 

0,4 

st.steel 

19 

3. A1, B3, C3, D3 Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

29 

0,5 

graphite 

26 

4. A2, B1, C2, D3 Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

30 

0,3 

st.steel 

26 

5. A2, B2, C3, D1 Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

30 

0,4 

graphite 

12 

6. A2, B3, C1, D2 Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

30 

0,5 

seng 

19 
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7. A3, B1, C3, D2 Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

31 

0,3 

graphite 

19 

8. A3, B2, C1, D3 Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

31 

0,4 

seng 

26 

9. A3, B3, C2, D1 Frekuensi (KHz) 

Ketebalan bahan (mm) 

Jenis Bahan 

Diameter beban (cm) 

31 

0,5 

st.steel 

12 

 

 

3.7. Analisis Data. 

           Data-data yang dihasilkan dari tahap pengukuran diolah dengan : 

1. Uji Normalitas Data.  

2. Uji Homogenitas Variansi.  

3. Analisis Variansi (ANOVA).  

4. Menghitung nilai signal to noise ratio  (Rasio S/N) hasil  eksperimen 

berdasarkan   karakteristik mutu tujuan . 

5. Menghitung efek tiap faktor.  

6. Menentukan nilai optimal level tiap faktor pada masing-masing respon. 

7. Uji beda. 

 



81 

 

3.8. Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian yang dilakukan adalah sebagi berikut : 
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   Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 
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