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KATA PENGANITAR

Kerjasarna antara Perguruan Tinggi dan Industri dalam riset, rekayasa dan inovasi
ffirryatan strategi yang perlu dibangun untuk meningkatkan kemampuan industri nasional.
Ilmgan demikian peran para peneliti dan praktisi yang serasi melalui pertukaran informasi
renjdi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pada kesempatan ini Jurusan Teknik Mesin
Lhiversitas Kristen Petra untuk yang keempat kalinya rnengadakan Seminar Nasional Teknik
illc*in, sebagai media untuk maksud tersebut.

Tema seminar kali ini adalah Meningkatkan Kerjasama Perguruan Tinggi Dan,'
Ldtstri Melalui Riset Dan Inovasi Di Bidang Teknik Mesin. Sebuah tema dengan jangkauan
Hhg keilmuan cukup luas, diantaranya: Konversi Energi yang meliputi energi baru dan
tttuukan, sistem pengkonversi energi termal, pengering, pendingin, pembakaran, mesin-mesin
'ffi.14 pemodelan dan simulasi, otomotii dan TTG (Teknologi Tepat Guna); Manufaktur yang
diPtti proses manufaktur, sistem manufaktur, dan pengembangan material; Disain yang
dbuti konstruksi, peralatan handling material, pemodelan dan simulasi inekanik, disain piroduk,
dtonika, alat perta:lian, dan TTG. Dengan topik-topik beragam yang ditawarkan, diharapkan
redia ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuli ikut ambil bagian dalam diskusi ilnriah
Lril{rasil penelitian dan pengalaman praktis di industri.

Dalam kesempatan ini dipresentasikan 53 makalah terpilih, yang dikirim oleh peneliti dan
*rte"ni5i perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai kawasan di Indonesia. Sesuai
dlp isu yang sedang dihadapi dunia saat ini, maka makalah yang paling banyak disampaikanfl* mengenai Konversi Energi, disusul oleh makalah bidang Disain, dan bidang Manufaktur.

Kiranya segenap upaya yang telah dilakukan berguna bagi kemajuan dan penguasaan Iptek
fi hdonesia serta bagi peningkatan kemampuan Industri Nasional, khususnya Aitam menghadapi
crr far global. Selamat berseminar.

Hariyo P.S. Pratomo
Oegik Soegihardjo

Willyanto Anggono



DAFTAR ISI
* $irlrJr.ir[]]l@

x"tmu:lrmm

lrur;,imrnmil

: $,mr*uuumru

Ilw@t!
irnruu 

",ilr

m' . f,'mfm\Um$

M.x,tr"TAR ISI

m - [rIS-{n{

1. An Elastic-Plastic Running-ln Analysis Of Rolling Contacts: Model And

1 Mutain1u* iada Kontak Antara Roda Dan Rel Dengan Fem (I Made

Parwata,'l G, N. Wiraatmaja Puja'D. J. Schipper, Satfyo S' B,)- 
-, '

Fengujia,r Loadcell Jcnis Ring Untuk Pengukuran Belan Dalain Jiga
Orieniasi (Tono Sukarnoto, Soeharsono, Supriyadi)

Peningkatan Unjuk 'Kerja Table Top Chain Conveyor Dengan

Meng:gunakan Piessiess Combiner Conveyor (Willyanto Anggono,

Stefanus Ongkodjojo, Scnny Wrjaya)
5. 'Perancangan- Fembgang Singkong Pada Mesin Pernotong Singkong

6. ierancangafl Frogram Sistem Pengkodean Fitur Produk (q.o!ng.system)

Itletod e dpi,tz Dei gan Ir.4en ggunak tn P r o,/ E n g i n e e r (Stn*d i T; andra)

7. Perencanaan tttuttl Timbangan Pada Mesin Pengepakan P.u!u Industii
,Makanan Dengan Kontrgl F,tzzy Logic (Sampurno, Taufiq_Arif,ryanto) 

.

8. Rancangan eiternatif'Propeller Komposit Bagi Kapal ikan Tradisional

(lda Bagus Putu Sukadana, I Wayan S_uastawa)

9.,':rtaricang:Bungu., Alat Pengujian Sederhana Speed Control Untuk Mobil
.Listrik(Amin,KristianIsmail,PujiWidiyanto,MuliaPratama)
10. Rancang Bangun Pemutar Rak Telur Pada N{esin Tetas Telur Otomatis

(Budi Lirwar Sanyoto; Sri Bangun Setyawati)
1 i, iancang Bangun-Push,Belt Cvt Menggunakan Mekanisme Governor Tipe

' , RicharOion Sifagai Penggerak Variator Driver Pulley (Achmad Syaifudin,

J. Lubi)
12. Simulasi Gerakan Belok Kendaraan 4 Wl (Four Wheel Steering)
: M"nggunakan Metode Quasi Dinamik Untuk Rancangan Software

VehicleDynamic(GUi)(IairHardia1to!ia!y1)^,
13, Simulasi jalur Ferambatan Retak Lelah Unik Ydu Pelat._Aluminium

' iMurni iVlenggunakan Para-meier Faktor intensitas Tegangan (Yudy Surya

Irawan)

*p Er

,l,,iirr,^,liu:l}z

I lrrr:s,r:x:
u 4*rmun:ftg

eryljuJ *r,nm

I *_,
- { Il-,J-:-

1Tr--*. I

Il*--- -'..1- I L- F

T r= 
=.--- -- 

-,
-=+i j

- rtr -.-- -_L]q_r:li: 
J* 

l* FrF _ -*J

i'frFh*--_ ,," r-tj- J,ilL rrmi:r-r
e{rlrl:[r{J[Tur

{*,l.lrr:E - *"
ill, :r-*.*r ",:,slg.qn

u,_-- ,_Ras
eur*t -..,ar i
.trffimn:

n f.:fnU,_lror i,:m
I=*-* 

- 
-- u.::.ti3 m

q iI Li,l*l :-r-:;r:f

vi



14. Simuiasi. Panjang Wkeelbase Berbagai Kendaraan 2 WS Sebagai
Pembanding Performa Stabilitas Gerakan Belok Dengan }detode Quasi
Dinamik Berdasarkan (lan Hardianto Siahaan)

15. Sustainable Product Deveiopment Mesin Shrink Tunnel Botol Polyethelin
Theretalate Dengan Menggunakan Virtual Reality (Willyanto An[;gono,
Ninuk Jonoadj i, Andrianto Nurhalim)

r. KONTVERSI ENERGI-. --:-- --
I. Hydrogin benerator (Teknologi Alternatif Untrik Meningkatkan Unjuk

Kerja Motor,Bakar) (Fx. Agus Unggul Santoso)
L Kaji Pemilihan Unit Pendingin Dalam Kondisi Suplai Air Dingin Mati

(Ioto Supriyono)
3-. Kajian Teoritik Koefisien Kerugian Kaior Overall Berbasis Metode

Malhotra Et.Al. Pada Parametei Disain Kolektor Surya Plat Datar
Tennosipon (Philip Kristanto)

4- Karakteristik Limbah Batubara Pada Pabrik Tesktil Dan Kemungkinan
Pemanfaatannya: Studi Kasus Di Kabupaten Bandung, JawaBarat (Slamet
Suprapto)

5- Optimasi Pemakaian Energi Pada Crude Destilation Unit Menggunakan
Metode Optimasi Pinch (Agus Herinanto)

5. Pengaruh K4dar Abu Semikokas Terhadap Mutu Karbon Aktif Dari
Batubara (lka Monika, Slamet Soeprapto)

7- Pengaruh remperatur Pengeringan Dan Kestabilan Kadar Air Batubara
Binungan Dan Samaranggau (Wahid Supriatn4 Datin Fatia Umar)

t- Pengaruh, Ukuran Partikel, Dan Persen Padatan Terhadap ' Suhu
Pembakaran coal water Mixture (Datin Fatia umar, Toton Sentana
Kunrat, Liston Setiawan)

9- Penyelesaian Numerik Persoalan Invers Perpindahan panas Konduksi
(tr{CP) Pada Sirip Pelat Vertikal Untuk Estimasi Koefisien Perpindahan
Panas Dan Efisiensi (R. Lulus Lambing G H, W. Endra Juwana, Tri
lsanto)

lo- Rancang Bangun Dan Analisis Pengujian Sistem Refrigerasi Ice
C.ondenser Pada Mesin Freeze Drier (Sumeru)

I l- Simulasi Konveksi Alamiah Pada Rongga persegi Dengan Code Saturne
Perangkat Lunak Cfd Kode Terbuka (Binioro Aji)- 

Q

r?. sudi Eksporasi Potensi Mikroalga Laut Sebagai Sumber Energi
Tdarukan (Heru Suryanto, Sukarni, Uun yanuhar),

u$- stdi Penggunaan Energi Pacia Monitor cRT Dan LCD (Stephanus
Antonius Ananda, iwan Handoyo Putro)

f4- SolCi Penurunan Tekanan Air Dalam Filter Pasir (Toto Supriyono)
ils- stlci regangan Geser Dinding Dan Perpindahan Panas Untuk Sebuah Fin

Bersirip Tunggal Berputar Dengan Dan Tanpa Aliran Silang (Berkah
Fajar)

91 .,'

96,

a

, l0l .. , ,,,

,li

108

lr6

.: ,, . a l

128

133

146

i57

138

t52

162
166

vll

170



16. Studi, Tentang Karakteristik Alifan Melintasi Silinder Ellips Tunggirl
(dR=l/3) Teiiris Pada Sisi Depan (Wawan Aries Widodo, Trilo'gi
Yuwono, P. Indiyono) ' , i, 17, Understanding On Mineral Structure And Chemical Property Of
Indonesian CJal For Making nriquette latnun. iu; p. Bryrs.;oj'--- ' -

M-M4NUFArrUR ..' ,1 , ',
l. Peman faatan Logam Paduan Sebagai Logam Sisipan Pada Sisi Potong

(Cutting Edge) Guna Meningkatlian Mutu produk Pande Besi (Nur
Husodo, Budi Luwar Sanyoto)

2.,, Feaga1ph Fly Ash Terhadap Kekuatan Tekan Dan Kekerasan Cetakan

3. Pengaruh Temperatur Sinter Dan Fraksi Volume Penguat Al2o3 Terhadap
Karakteristik. Komposit' Laminat Hibrid AUSic-Al/Al2o3 Produk' 
Metalurgi Serbuk (Anne Zulfra,Franciska P. L., Widyastuti)

4. . Perancangan Punch Die Produk'Washer Untuk Meieduksi Tahapan Dan
Efisiensi Proses (Susila Candra, Yon Haryono Dan Robin Anggradi)

5. Ragam Vibrasi Ikatan C-H Pada Diamond-Like Carbon (Putui'Marwoto)
6. Studi Efek l|/ork Hardening Melalui Penumbukan Pada Baja Mangan '

Austenitik Scmiili I I (JulianiAnggono, Limawan) 
r --e:

7. Studi Kqsys Peningkatan Overall Equipment Effectiveness (Oee) Melalui
,,.,lmplementasi, Toa{ Producti'ye Maintenance, (Tpm) (t ldik W_4!rjud!,,

, Sgejono Jjitro, Rhiimawati Soeyono)' , . "

. 8. Utilization Of Gbnetii,Algorithm For Cutting Force Optimization When
Machining'Ti-6al-4v Using Tialn Coated End Milis (A. S. Mohruni, S,
Sharif, M.Y Noordin, A. Ardiansyah)

t76

t84

't l9o

', 196

222

227

200

206

218

l',: ir

vlll



d
+J()
M

b0
E
e

l-{ ^'6 
ci€ o.

a/=r

l$a$
E$i
:) IJ .Hbo

ri

ooo
N

z\
o
cD

m

M
Da

o
m
frj -Ca$

=lz=oACf;b6tL
H
F
M

0.
a
t-

u
Fa
?zLl pi

Zt)
z>
Ex
,-rz
OM
oFrz?EO o,-Z Ctx 8,
N,m o c
8aE:lV- }! +'

nt 3 q

*2 H 
=dzE

{x(v-

uu,.,4

eE
M=h)
:dJg<
r}r t-{

ze
-4z
H

{-

HA
4g

ZZ
EFAF

F
M
H
{A
l-
F
M
LrIa



 

Seminar Nasional Teknik Mesin 4 
30 Juni 2009, UK Petra Surabaya 

 

19 
 

PENINGKATAN UNJUK KERJA TABLE TOP CHAIN CONVEYOR DENGAN 
MENGGUNAKAN PRESSLESS COMBINER CONVEYOR  

 
 

Willyanto Anggono1), Stefanus Ongkodjojo2), Sonny Wijaya3) 
Product Innovation and Development Centre Petra Christian University1,2,3) 

 Mechanical Engineering Petra Christian University1,2,3) 
Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236 

E-mail : willy@petra.ac.id1) 
 
 

ABSTRAK  
 

Conveyor berasal dari kata “convoy” yang artinya berjalan bersama dalam suatu grup besar. 
Conveyor berfungsi mengangkut suatu barang dalam jumlah besar dan dapat mengatasi jarak yang 
diberikan. Conveyor telah banyak dipakai industri di seluruh dunia untuk menghemat waktu dalam 
mencapai jarak pengangkutan serta menghemat tenaga manusia. Table top chain conveyor adalah 
merupakan salah satu jenis chain conveyor yang banyak dipakai dalam industri minuman botol 
untuk pengisian botol minuman. Pressless combiner conveyor adalah conveyor yang dapat 
melakukan transfer produk dari multi lines conveyor (dalam penelitian ini digunakan 4 lines dengan 
kecepatan 12 meter/menit) menuju single line conveyor (dalam penelitian ini digunakan 1 line 
dengan kecepatan 40 meter/menit). Conveyor ini berfungsi untuk mengatur pengurangan tekanan 
yang disebabkan oleh rentetan produk (botol minuman) diatas conveyor akibat tumbukan antar 
produk yang terjadi akibat adanya penyempitan jalur produksi conveyor. 
Permasalahan yang ditimbulkan dalam proses produksi pengisian botol minuman pada penelitian 
ini adalah jalur conveyor yang memasuki mesin filling hanya satu jalur saja sedangkan input 
pengisian botol minuman mempunyai 4 jalur (4 jalur produksi table top chain conveyor menjadi 
satu jalur produksi table top chain conveyor saja sehingga sering kali terjadi penyumbatan pada 
jalur conveyor.  
Dalam penelitian ini, dirancang sebuah pressless combiner conveyor untuk mentransfer botol 
kosong pada industri minuman botol sehingga proses transfer akan berjalan dengan baik tanpa 
adanya gangguan bottleneck. Dengan adanya pressless combiner conveyor diharapkan dapat 
mengatasi permasalahan bottleneck yang ada serta dapat meningkatkan unjuk kerja table top chain 
conveyor dalam pengisian botol minuman. 
Dalam penelitian ini digunakan tiga belas lines conveyor dengan kecepatan masing-masing yang 
berbeda, dimulai dari kecepatan masuk 12 m/menit pada line pertama, dan terus meningkat hingga 
kecepatan keluar 40 m/menit pada line terakhir. Dengan adanya penambahan pressless combiner 
conveyor dapat meningkatkan kapasitas produksi yang merupakan unjuk kerja table top chain 
conveyor yang semula mempunyai kapasitas produksi 10000 botol/jam menjadi 40000 botol/jam 
(meningkat 334 %)  
 
Kata kunci: Pressless combiner conveyor, Table top chain conveyor, Bottleneck, Unjuk kerja 

 
1. Pendahuluan 

Conveyor berasal dari kata “convoy” yang artinya 
berjalan bersama dalam suatu grup besar. Conveyor 
berfungsi mengangkut suatu barang dalam jumlah besar 
dan dapat mengatasi jarak yang diberikan. Conveyor 
telah banyak dipakai industri di seluruh dunia untuk 
menghemat waktu dalam mencapai jarak pengangkutan 
serta menghemat tenaga manusia. Table top chain 
conveyor adalah merupakan salah satu jenis chain 
conveyor yang banyak dipakai dalam industri minuman 
botol untuk pengisian botol minuman. Pressless 
combiner conveyor adalah conveyor yang dapat 
melakukan transfer produk dari multi lines conveyor 
(dalam penelitian ini digunakan 4 lines dengan 
kecepatan 12 meter/menit) menuju single line conveyor 

(dalam penelitian ini digunakan 1 line dengan 
kecepatan 40 meter/menit). Conveyor ini berfungsi 
untuk mengatur pengurangan tekanan yang disebabkan 
oleh rentetan produk (botol minuman) diatas conveyor 
akibat tumbukan antar produk yang terjadi akibat 
adanya penyempitan jalur produksi conveyor. 

Permasalahan yang ditimbulkan dalam proses 
produksi pengisian botol minuman pada penelitian ini 
adalah jalur conveyor yang memasuki mesin filling 
hanya satu jalur saja sedangkan input pengisian botol 
minuman mempunyai 4 jalur (4 jalur produksi table top 
chain conveyor menjadi satu jalur produksi table top 
chain conveyor saja sehingga sering kali terjadi 
penyumbatan pada jalur conveyor.  
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Gambar 1. Dimensi botol.  

 
Produk/barang yang akan melewati pressless 

combiner conveyor adalah botol kosong dengan massa 
310 gram terbuat dari material kaca. Botol kaca dalam 
kondisi kosong memiliki karakteristik menimbulkan 
level suara yang keras saat tumbukan, struktur botol 
yang lebih kuat, serta dapat diakumulasikan. 
Karakteristik lain botol kaca ini terletak pada 
permukaan bawahnya yang cukup datar. Hal ini 
memberi keuntungan bahwa luas permukaan botol yang 
menyentuh table top chain cukup besar, sehingga 
memberi kestabilan yang bagus saat berjalan diatas 
conveyor. Kestabilan botol sangat penting mengingat 
dalam perancangan pressless combiner conveyor, botol 
tersebut akan sering mengalami transfer produk dari 
line satu ke line yang lain. Transfer produk inilah yang 
dinamakan combiner, yang berarti mentransfer produk 
dari en masse (massa banyak) menuju single file (satu 
line).  

Material botol yang terbuat dari kaca juga 
memiliki karakteristik tersendiri, karena material kaca 
diyakini memiliki koefisien gesek yang cukup kecil. 
Hal ini penting mengingat pada saat botol tersebut 
berjalan diatas conveyor, akan sering terjadi kasus 
dimana kecepatan botol akan berkurang karena adanya 
penumpukan botol (bottle neck), sehingga 
menyebabkan permukaan dasar botol bergesekan 
dengan permukaan atas table top chain.  
 
2. Kajian Pustaka 

Sebelum mendesain suatu conveyor, hal pertama 
yang harus dilakukan adalah mengetahui jenis atau 
macam benda yang akan melewati jalur conveyor yang 
dibuat. Hal ini sangat penting sekali mengingat 
perancangan conveyor mengikuti kondisi benda yang 
akan dipakai. Setelah mengetahui beberapa kondisi 
yang diperlukan, maka hal selanjutnya adalah 
menentukan frame atau dudukan untuk pemasangan 
roller.  

Pemilihan frame bisa sangat bervariasi. Mulai dari 
frame berbahan besi atau baja hingga bahan yang paling 
ringan yaitu aluminium. Namun kebanyakan 
perancangan conveyor memakai frame dari besi. 

Alasannya adalah besi cukup kuat untuk menopang 
beban yang cukup besar, dan harga yang dipatok juga 
tidak terlalu mahal. 

Alternatif lain adalah menggunakan frame dengan 
bahan aluminium. Bahan ini memiliki beberapa 
keunggulan yaitu rigid dan ringan. Namun untuk 
biasanya frame berbahan aluminium tidak dijual bebas. 
Kebanyakan frame aluminium bisa didapatkan melalui 
pemesanan khusus. Hal ini jelas tidak efisien mengingat 
harga yang cukup mahal serta penambahan waktu yang 
diperlukan dalam membuat frame aluminium.         
        Kemudian bentuk dari frame pun ada bermacam-
macam. Dalam perancangan kali ini digunakan frame 
bentuk C berbahan besi dengan struktur tinggi 150mm 
dan lebar 50mm, dan ketebalan plat besi 2 mm serta 
panjang 8 m.  

 Komponen table top chain adalah komponen 
utama dalam perancangan dan pembuatan conveyor 
berbasis table top. Komponen ini memiliki banyak 
karakteristik serta material yang berbeda-beda. 
Sebagian besar conveyor berbasis table top banyak 
digunakan pada conveyor-conveyor untuk food and 
beverage dan packaging yang rata-rata kebanyakan 
berada didalam ruangan (indoor conveyor). Ketinggian 
botol kaca yang mencapai 220 mm memberikan 
permasalahan tersendiri terhadap pemilihan seberapa 
tinggi pagar (guide rail) yang akan digunakan. Untuk 
itu sebaiknya menggunakan komponen guide rail yang 
adjustable (adjustable bracket), sehingga dapat dicapai 
ketinggian guide rail yang diinginkan.  

Dengan diameter botol sebesar 56 mm, maka table 
top chain yang akan digunakan minimal harus memiliki 
lebar tidak kurang dari diameter botol. Jika lebar table 
top chain lebih kecil dari diameter botol yang 
bersangkutan, maka beban botol yang dibawa serta luas 
permukaan botol tidak dapat ditahan sepenuhnya oleh 
table top chain. Akibatnya, dapat mengurangi koefisien 
gesek antara botol dengan table top chain yang bisa 
menimbulkan slip pada saat botol berjalan diatas 
conveyor.  

 

 
Gambar 2. Lebar pagar (guide rail) 
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Seperti pada gambar diatas, fungsi dari pagar 
(guide rail) sendiri adalah mengatur jalannya botol pada 
single line conveyor agar berjalan konstan pada satu 
baris. Untuk itu, besarnya jarak pagar [w] tidak boleh 
melebihi 1,5 x diameter botol. Hal ini untuk mencegah 
supaya jalannya botol tidak beraturan yang bisa 
menyebabkan gesekan lebih besar antara botol dengan 
pagar (guide rail). Namun juga tidak disarankan untuk 
mendesain besarnya lebar pagar sama dengan diameter 
botol. Hal ini juga akan menyebabkan terjadinya 
gesekan secara kontinyu antara botol dengan pagar, 
yang juga akan membebani kinerja dari motor 
penggerak (drive unit). Pada single line conveyor 
sebelum memasuki mesin filling, besarnya jarak antar 
pagar sangat penting untuk menjaga agar botol kosong 
tetap pada jalur pengisian. Jika jarak pagar yang 
diberikan terlalu besar, maka akan menyebabkan botol 
berpindah jalur dan mengakibatkan nozzle filling tidak 
dapat masuk ke dalam mulut botol. Untuk itu 
diperlukan toleransi seberapa besar jarak pagar supaya 
nozzle filling dapat masuk ke dalam mulut botol. 
Diameter nozzle filling adalah 14 mm, sedangkan 
diameter mulut botol adalah 17 mm. Ruang kosong 
yang dihasilkan jika asumsi nozzle filling masuk tepat 
di tengah mulut botol adalah sebesar 1,5 mm untuk sisi 
kanan dan kiri.  
 

 
Gambar 3. Nozzle filling. 

 
Dengan memberikan toleransi jarak pada tiap sisi 

kanan dan kiri mulut botol, dapat dipastikan nozzle 
filling masuk secara tepat kedalam mulut botol. 
Sehingga didapatkan toleransi jarak untuk menentukan 
seberapa besar jarak pagar yang optimal. Yaitu 56 mm 
(diameter botol) + 2mm = 58mm. Hasil optimal jarak 
pagar sebesar 58 mm akan dapat menjaga botol tetap 
pada jalur pengisian. 
 
3.  Metodologi Penelitian 

Metodologi perencanaan yang dipakai adalah 
sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Metodologi Penelitian 
 

4.  Hasil dan Pembahasan 
Dalam merancang suatu bentuk desain conveyor, 

banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dasar. Acuan dasar tersebut bisa berupa produk apa 
yang berjalan di atas conveyor, dimensi produk, 
besarnya tempat yang tersedia, kapasitas yang 
dibutuhkan dan lain sebagainya.  

Dalam hal merancang suatu pressless combiner 
conveyor, hal penting yang perlu diperhatikan adalah 
besarnya percepatan yang diperlukan pada masing-
masing line.  
 

 
 

Gambar 5. Combiner conveyor 
(Sumber : MatTop Engineering Manual) 
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Pada gambar 5, dapat dilihat bahwa pada proses 

combiner dibutuhkan adanya percepatan dari multi line 
dengan massa banyak menuju single line. Percepatan 
ini akan memudahkan transfer produk dengan lebih 
baik serta menghindari terjadinya bottle neck pada jalur 
penyempitan. Bisa dilihat bahwa kecepatan pada multi 
line lebih rendah daripada kecepatan single line 
(combiner). Untuk itu, semakin banyak jumlah line 
yang bisa digunakan dalam pembuatan combiner, 
semakin baik dan lancar proses transfer produk yang 
bisa terjadi.  

Jika jumlah line yang digunakan terlalu sedikit, 
maka beda kecepatan antar line akan besar sehingga 
dapat menyebabkan jalannya botol menjadi tidak 
seimbang. Pertimbangan lain dalam membuat desain 
pressless combiner conveyor kali ini adalah agar juga 
dapat berfungsi sebagai tempat penampungan 
(accumulator) botol sementara. Sehingga dimensi 
conveyor yang dibutuhkan haruslah memenuhi 
ketentuan akumulasi dari perusahaan yang 
bersangkutan.  Waktu minimal akumulasi sementara 
adalah 1 menit produksi. Karena kapasitas produksi 
mencapai 40000 botol/jam, maka: 

Kapasitas 1 menit produksi = 40000 botol/60 
menit = 667 botol/menit. 

Sehingga diharapkan pada rancangan pressless 
combiner ini dapat memberikan ruang kosong yang 
cukup besar untuk menampung 667 botol. Perhitungan 
berikut menghitung besarnya ruang kosong yang 
tersedia pada pressles combiner. 
.  

 
 

Gambar 6. Luas area accumulator. 
 

Dalam beberapa kasus line produksi botol 
minuman, tumbukan sering kali terjadi dan 
mengakibatkan beberapa kerugian seperti botol pecah. 
Faktor penting yang perlu ditinjau dalam analisa 
tumbukan, yaitu jumlah botol pecah tidak boleh lebih 
dari 1 % kapasitas produksi. Jumlah botol pecah yang 
terjadi tidak boleh lebih dari 1 % kapasitas produksi, 
yaitu sebesar 400 botol/jam.  

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, 
maka untuk perencanaan dan pembuatan pressless 
combiner conveyor dilakukan dengan melakukan 
beberapa macam desain guide rail dan pengujiannya. 

 
Gambar 7. Bentuk guide rail pertama. 

 
Pengujian pertama dilakukan dengan bentuk guide 

rail seperti pada gambar 7, dilakukan pengujian dengan 
panjang total 13 m. jumlah botol yang dipakai 
berjumlah 4 krat atau 96 botol. Kedua motor drive 
menggunakan inverter sehingga dapat diatur output 
frekuensi motor.  

Pada bentuk guide rail seperti gambar 7, jarak 
masuk guide rail dibuat cukup panjang untuk 
memperluas akumulasi botol sementara. Sehingga 
dengan menentukan derajat kemiringan guide rail yang 
maksimal sebesar 220, diharapkan botol dapat berjalan 
lancar menuju single line. Namun setelah diuji, botol 
tidak mendapat tempat yang cukup untuk bisa 
membentuk satu baris dan masuk ke single line, 
sehingga tidak dapat memenuhi kapasitas botol yang 
diinginkan. Sehingga pada percobaan berikutnya akan 
dilakukan perubahan pada guide rail untuk 
mendapatkan hasil yang lebih optimal.  
 

 
Gambar 8. Bentuk guide rail kedua. 

 
Pada pengujian kedua, jumlah botol yang 

digunakan tetap sama, namun ada perubahan pada 
guide rail. Jarak masuk guide rail sedikit diperkecil, 
dan ubahan pada guide rail dibuat sedemikian rupa 
supaya botol dapat menghasilkan barisan yang sejajar 
sebelum memasuki single line. Perubahan guide rail 
kali ini menghasilkan pemerataan botol yang cukup 
memuaskan. Bisa dilihat pada gambar 8, bahwa bentuk 
guide rail yang demikian dapat memberikan 
pemerataan botol yang lebih baik dibandingkan 
sebelumnya. Ini disebabkan karena botol mendapat 
tempat yang cukup panjang untuk bisa berbaris sebelum 
masuk menuju single line. Dengan jumlah botol yang 
sama dan posisi guide rail yang sama pula, pengujian 
dilakukan dua kali dan diputuskan untuk menambah 
jumlah botol yang sebelumnya sebanyak 96 botol 
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menjadi 168 botol. Setelah jumlah botol ditambah dan 
diuji kembali, masih terjadi bottle neck saat memasuki 
single line. Karena itu kapasitas botol dengan 
menggunakan bentuk guide rail tidak terpenuhi, 
sehingga bentuk guide rail ini tidak optimal dan harus 
dilakukan perubahan bentuk guide rail.  
 

 
Gambar 9. Bentuk guide rail ketiga.  

 
Karena kegagalan pada bentuk guide rail 

sebelumnya, maka pengujian ketiga ini mengikuti 
bentuk guide rail seperti gambar 9. Bentuk guide rail 
tersebut memiliki sudut yang tidak tajam dan 
diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup untuk 
botol-botol berbaris lancar memasuki single line. 
Jumlah botol yang digunakan adalah 168 botol. Hasil 
pengujian yang dilakukan dengan bentuk guide rail ini 
cukup memuaskan. Disamping lancarnya proses 
transfer botol, kapasitas botol juga terpenuhi. Pengujian 
dilakukan beberapa kali hingga tidak ada kekurangan 
yang cukup berarti. Selanjutnya, bentuk guide rail ini 
yang akan digunakan pada line produksi. 
 
5.  Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, dirancang sebuah pressless 
combiner conveyor untuk mentransfer botol kosong 
pada industri minuman botol sehingga proses transfer 
akan berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan 
bottleneck. Dengan adanya pressless combiner 
conveyor diharapkan dapat mengatasi permasalahan 
bottleneck yang ada serta dapat meningkatkan unjuk 
kerja table top chain conveyor dalam pengisian botol 
minuman. Dalam penelitian ini digunakan tiga belas 
lines conveyor dengan kecepatan masing-masing yang 
berbeda, dimulai dari kecepatan masuk 12 m/menit 
pada line pertama, dan terus meningkat hingga 
kecepatan keluar 40 m/menit pada line terakhir. Dengan 
adanya penambahan pressless combiner conveyor dapat 
meningkatkan kapasitas produksi yang merupakan 
unjuk kerja table top chain conveyor yang semula 
mempunyai kapasitas produksi 10000 botol/jam 
menjadi 40000 botol/jam (meningkat 334 %)  
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