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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Perbandingan waktu pengujian tanpa kardus 
 
a. Waktu rata-rata pengujian tanpa kardus 

Dari pengujian benang 1 kg diperoleh gulungan sebanyak 38 

buah, kemudian diperoleh waktu rata-rata sebagai berikut : 

 
Tabel 4.1.  waktu  rata-rata pemasangan 
 

Jenis data Eksperimen 
manual 

Eksperimen 
motor 

 Klaten 

Waktu pemasangan 
benang 1 (dt) 1 (dt) 1 (dt) 

 
 

 
Dari tabel 4.1. dapat dilihat bahwa pada pengujian 

benang 1kg, waktu rata-rata masing-masing pemasangan sama 

yaitu 1 detik. 

 

 
 

Gambar 4.2. Perbandingan waktu rata-rata penggulungan 

eksperimen 
manual

eksperimen 
motor

data dari Klaten

Series1 17.346 13.61 11.125
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Dari gambar 4.2. dapat dilihat bahwa pada pengujian 1 

kg benang, waktu rata-rata dari penggulungan eksperimen 

manual dengan penggulungan eksperimen motor waktunya 

lebih cepat pada eksperimen motor yaitu pada 13,61 detik.    

 
 

 
 

Gambar 4.3. perbandingan waktu rata-rata pelepasan 

Dari gambar 4.3. dapat dilihat bahwa pada pengujian 1 

kg benang, waktu rata-rata pelepasan pada eksperimen manual 

dan eksperimen motor,waktu tercepat pada eksperimen manual 

yaitu pada 7,341 detik.  
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eksperimen 
manual

eksperimen 
motor

data dari Klaten

Series1 25.687 22.663 18.729
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b. Jumlah waktu proses untuk satu gulung benang tanpa 
kardus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.4. Perbandingan waktu proses untuk  

mendapatkan satu gulung benang 

 

Dari gambar 4.4 pada pengujian diperoleh hasil waktu 

proses untuk mendapatkan satu gulung benang waktu 

penggulungan yang paling efektif yaitu pada pengujian 

eksperimen motor dengan waktu 22,663 detik. Jika dibanding 

dengan data acuan dari Klaten efektifitas waktu dari eksperimen 

masih belum tercapai. 

Hasil pengujian penggulungan tanpa kardus, perbedaan 

waktu rata-rata penggulungan benang disebabkan karena 

perbedaan tegangan tali dan putaran penggerak, pada 

eksperimen manual putaran kait pemandu mencapai ± 632 rpm 

sedangkan pada eksperimen motor listrik putaran kait pemandu 

mencapai ± 884 rpm. Tegangan tali   juga mempengaruhi waktu  
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rata-rata pelepasan benang dari spindle penggulung, semakin 

besar tegangan tali maka semakin lama proses pelepasan 

benang dari spindle  penggulung. Faktor yang mempengaruhi 

perbedaan waktu proses satu gulung benang yaitu waktu rata-

rata penggulungan dan waktu rata-rata pelepasan. Dari setiap 

pengujian waktu yang diperoleh masih belum bisa sama 

dengan data acuan dari pengrajin.     

 
 
 

4.2. Perbandingan waktu pengujian menggunakan kardus 

a. Waktu rata-rata pengujian menggunkan kardus 

Dari pengujian benang 1 kg dengan menggunakan kardus 

diperoleh gulungan sebanyak 52 buah, kemudian diperoleh 

waktu rata-rata sebagai berikut : 

 

 

 
Gambar 4.5. perbandingan waktu rata-rata  pemasangan 
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Dari gambar 4.5. dapat dilihat bahwa pada pengujian 1 

kg benang berkardus, waktu rata-rata pemasangan yang 

tercepat antara eksperimen manual dan eksperimen motor 

diperoleh pada eksperimen motor yaitu pada 12,756 detik.  

 

 
Gambar 4.6. perbandingan waktu rata-rata penggulungan 

 

Dari gambar 4.6. dapat dilihat bahwa pada pengujian 1 

kg benang, waktu rata-rata penggulungan paling cepat antara 

eksperimen manual dan eksperimen motor yaitu pada 

eksperimen motor dengan waktu 10,686 detik.  
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Gambar 4.7. perbandingan waktu rata-rata pelepasan 

 

Dari gambar 4.7. dapat dilihat bahwa pada pengujian 1 

kg benang, waktu rata-rata pelepasan tercepat dari eksperimen 

manual dan eksperimen motor yaitu pada eksperimen manual 

dengan waktu 7,984 detik. 

 
b. Jumlah waktu proses untuk satu gulung benang berkardus 

 
Gambar 4.8. perbandingan waktu proses untuk 

 
mendapatkan satu gulung benang berkardus 
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Dari gambar 4.8. pada pengujian diperoleh hasil waktu 

proses untuk mendapatkan satu gulung benang waktu 

penggulungan  yang paling efektif dari eksperimen manual dan 

eksperimen motor yaitu pada pengujian eksperimen motor 

dengan waktu 32,099 detik.  

 

Hasil pengujian penggulungan berkardus, perbedaan 

waktu rata-rata pemasangan disebabkan adanya perbedaan 

teknik pemasangan benang pada spindle penggulung, selain itu 

kekakuan kardus juga mempengaruhi waktu proses 

pemasangan benang pada spindle penggulung. Perbedaan 

waktu rata-rata penggulungan benang disebabkan karena 

perbedaan tegangan tali dan putaran penggerak, pada 

eksperimen manual putaran kait pemandu mencapai ±632 rpm 

sedangkan pada eksperimen motor listrik putaran kait pemandu 

mencapai ±884 rpm. Tegangan tali   juga mempengaruhi waktu  

rata-rata pelepasan benang dari spindle penggulung, semakin 

besar tegangan tali maka semakin lama proses pelepasan 

benang dari spindle  penggulung. Faktor yang mempengaruhi 

perbedaan waktu proses satu gulung benang yaitu waktu rata-

rata pemasangan, waktu rata-rata penggulungan dan waktu 

rata-rata pelepasan. Dari setiap pengujian waktu yang 

diperoleh masih belum bisa sama dengan data acuan dari 

pengrajin. 
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4.3. Tenaga dan biaya pada penggulung benang berpenggerak 

motor listrik tanpa kardus. 

 

Pemakaian daya (P) pada satuan kilowatt (KW) 

P = V . I 

= 206 . 2 

= 412 Watt = 0,412 KW 

 Dimana : 

t = waktu proses satu gulung benang X jumlah gulungan untuk 1 kg 

   = 13,610 dt X 38 buah 

  = 517,18 dt = 0,143 jam 

 

Energi (W) yang dihasilkan dalam menggulung benang untuk 1 kg 

adalah : 

  W = P . t 

= 0,412 KW . 0,143 jam 

= 0,059 kWh 

Jadi biaya yang harus ditanggung oleh pengrajin dalam 1 kg  

proses  menggulung benang  jika tiap kWh = Rp 790,- adalah : 

Biaya per satu kg = W × harga listrik tiap KWh   

 = 0,059 × Rp 790,- 

 =  Rp 47,- 
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4.4. Tenaga dan biaya pada penggulung benang berpenggerak 

motor listrik dengan menggunakan kardus. 

 

Pemakaian daya (P) pada satuan kilowatt (KW) 

P = V . I 

= 206 . 2,1 

= 432.6 Watt = 0,432 KW 

Dimana : 

t = waktu proses satu gulung benang X jumlah gulungan untuk 1 kg 

   = 10,686 dt X 52 buah 

  = 555,67 dt = 0,154 jam 

 

Energi (W) yang dihasilkan adalah : 

W = P . t 

= 0,432 KW . 0,154 jam 

= 0,066 kWh 

Jadi biaya yang harus ditanggung oleh pengrajin dalam 1 kg  

proses  menggulung benang berkardus jika tiap kWh = Rp 790,- 

adalah : 

Biaya per satu kg  = W × harga listrik tiap kWh   

= 0,066 × Rp 790,- 

=  Rp 52,- 
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Data dari Klaten
Eksperimen 
motor tanpa 

kardus

Eksperimen 
motor berkardus

Series1 1000 1047 1052
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Biaya Produksi

4.5. Perbandingan biaya produksi untuk 1 kg benang 

tabel 4.9. biaya produksi 

Jenis data Data dari 
Klaten 

Eksperimen 
motor tanpa 

kardus 

 Eksperimen 
motor 

berkardus 
Biaya untuk proses 

menggulung 1kg 
benang 

Rp 1000 per 
kg 

Rp 47+ upah per 
kg 

Rp 52+ upah  
per kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. perbandingan biaya produksi per 1 kg 

 

Dari tabel 4.9. dan gambar 4.9. dapat dilihat bahwa pada 

biaya proses penggulungan 1 kg benang. Biaya proses 

penggulungan satu spindle dengan motor listrik relatife lebih 

mahal dibanding dengan proses penggulungan manual, hal ini 

dikarenakan konsumsi listrik dari motor listrik sedikit menambah 

biaya untuk produksi.  
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4.6. Analisa dan Efisiensi kebutuhan tenaga pada 

penggulungan benang tanpa kardus 

Pada pemakaian motor listrik dengan daya ½ HP diperoleh: 

• Pemakaian daya listrik (Plistrik)  

Dari pengukuran diperoleh : 

V= 206 V 

I = 2,0 A 

P listrik  = V . I 

  = 206 . 2,0 

  = 412 watt  

• Pemakaian daya mekanis (Pmekanis) 

T  = F. R 

  = 1kgf . 0,1m 

  = 9,8 N . 0,1m = 0,98 Nm 

ω   = 
. .  

  = 
. .  =15,7 rad/detik 

Pmekanis  = T . ω 

  = 0,98 . 15,7  

=  15,386 watt 

• Efisiensi mekanis 

η mekanis = 
 

 
× 100% 

  = 
,

× 100%  = 3,7% 
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4.7. Analisa dan Efisiensi kebutuhan tenaga pada 

penggulungan benang berkardus 

Pada pemakaian motor listrik dengan daya ½ HP diperoleh: 

• Pemakaian daya masuk (Plistrik)  

Dari pengukuran diperoleh : 

V= 206 V 

I = 2,1 A 

Plistrik  = V . I 

  = 206 . 2,1 

  = 432,6 watt  

• Pemakaian daya mekanis (Pmekanis) 

T = F. R 

 = 1kgf . 0,1m 

 = 9,8 N . 0,1m = 0,98 Nm 

ω = 
. .  

 = 
. .  =15,7 rad/detik 

Pmekanis = T . ω 

  = 0,98 . 15,7 

  = 15,386 watt 

• Efisiensi mekanis 

η mekanis = 
 

 
× 100% 

  = 
,

,
× 100% =3,5% 
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4.8. Pembahasan 

1. Dalam pengujian mesin penggulungan benang eksperimen 

manual dan eksperimen motor, proses pemasangan benang 

pada pengujian penggulungan tanpa kardus diperoleh waktu 

rata-rata yang sama yaitu masing-masing 1 detik. 

Sedangkan pada pengujian penggulungan dengan 

menggunakan kardus, waktu rata-rata pemasangan tercepat 

yaitu  pada eksperimen motor dengan waktu 12,756 detik. 

Perbedaan waktu pemasangan antara pengujian tanpa 

kardus dan berkardus dikarenakan adanya perbedaan 

metode dan teknik pemasangan pada spindle penggulung.  

2. Pada waktu rata-rata penggulungan benang berkardus 

maupun tanpa kardus, pengujian eksperimen motor selalu 

lebih cepat proses penggulungannya dibanding dengan 

eksperimen manual. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

putaran pada penggerak kait pemandu yang sangat 

mempengaruhi lama penggulungan. Pada eksperimen motor 

kait pemandu berputar ±884 rpm sedangkan pada ekperimen 

manual kait pemandunya berputar  ±632 rpm.  

3. Proses pelepasan benang tanpa kardus maupun berkardus 

pada mesin penggulung benang eksperimen manual dan 

eksperimen motor, diperoleh waktu rata-rata tercepat pada 

eksperimen manual. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

tegangan tali pada saat proses penggulungan, pada 
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eksperimen manual tegangan tali saat proses penggulungan 

dapat disesuaikan secara manual. Sedangkan pada proses 

eksperimen motor tegangan talinya tidak bisa dirasakan 

secara manual karena tenaga motor penggulung yang 

sangat besar. 

4. Pada pengujian penggulungan tanpa kardus waktu yang 

efektif dimiliki oleh eksperimen motor namun jika 

dibandingkan dengan data acuan Klaten lebih efektif data 

acuan Klaten hal ini dikarenakan pada setiap tahapan proses 

eksperimen motor tanpa kardus waktu prosesnya masih 

belum bisa sama dengan data acuan dari Klaten. Sedangkan 

pada penggulungan berkardus waktu efektifnya dimiliki oleh 

eksperimen motor. namun jika dibandingkan dengan data 

acuan Klaten lebih efektif data acuan Klaten hal ini 

dikarenakan pada setiap tahapan proses eksperimen motor 

berkardus waktu prosesnya masih belum bisa sama dengan 

data acuan dari Klaten. Selain itu juga teknik 

penggulungannya sangat mempengaruhi efektifitas 

waktunya.       

5. Dalam pengujian penggulungan benang, perbandingan biaya 

produksi per 1 kg antara data dari Klaten dengan eksperimen 

motor diperoleh biaya per satu kg untuk eksperimen motor 

relatif sedikit ada tambahan biaya, pada pengujian tanpa 

kardus Rp 47+upah pekerja dan eksperimen motor 
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berkardus Rp 52+upah, hal itu dikarenakan adanya 

konsumsi listrik dalam proses penggulungan. 

6. Pada pemakaian motor listrik dengan daya ½ HP diperoleh 

efisiensi mekanis pada saat pengujian tanpa kardus sebesar 

3,7% karena kuat arusnya 2,0A sehingga daya listriknya 

lebih kecil dari daya listrik pada pengujian berkardus dan 3,5 

% pada pengujian berkardus hal ini dikarenakan pada saat 

proses daya listriknya lebih besar dan kuat arusnya naik 

sebesar 2,1A kenaikan kuat arus dikarenakan adanya 

kenaikan temperatur motor listrik setelah digunakan terus 

menerus.  

 

 

 

 

 


