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 In reality, industrial machines are not running 
perfectly and will be damaged. Damage to the machine can 
be detected by its vibration analysis. The force that causes 
vibration in the machine comes from unbalance, 
imperfection of part or function of the machine, and also 
because of a crash or bearing fault, which is the topic of 
this research. 

The purpose of this research is to know the type and 
level of bearing fault and to know the effect of running hour 
induction motor against damage to the bearing. This 
research was conducted at PT Amman Mineral Nusa 
Tenggara by taking the case of damage to the induction 
motor bearings in the SWIS pump 62PU003. To know the 
damage to bearing done by spectrum analysis of velocity, 
acceleration and enveloping, while to know the level of 
damage then the overall trend in spectrum compared to 
standard ISO 10816-3. 

In general, the results of this research concluded 
that based on velocity, enveloping, and the acceleration 
spectrum, indication of bearing fault such as defect in cage, 
ball, outer raceway and inside raceway occur at impulses 
frequency 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, and 6X RPM FTF, BSF, 
BPFO and BPFI aligned with the peak amplitude of 
vibration at a frequency of around FTF, BSF, BPFO, and 
BPFI. For the cause of bearing fault can be a condition of 
unbalance, misalignment and structural looseness. A 
bearing fault also affected by the machine running hours, 
along with increasing running hours of the machine, 
bearing fault increase. 
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PENDAHULUAN  

Setiap hasil rancangan manusia tidak ada 
yang ideal sempurna dan akan mengalami 
kerusakan seirng berjalannya waktu termasuk pada 
mesin. Di dalam dunia industri, saat ini telah 
menggunakan mesin-mesin modern yang 

dirancang berjalan secara otomatis, dan 
kebanyakan dar mesin-mesin tersebut beroperasi 
pada putaran atau kecepatan tinggi, dimana 
getaran yang dihasilkan berfrekuensi tinggi yang 
tidak dapat dideteksi lagi oleh indera manusia 
sehingga dibutuhkan alat untuk mengukurnya. 
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Hasil penelitian Suhardjono (2004) tentang 
analisis sinyal getaran untuk menentukan jenis dan 
tingkat kerusakan bantalan bola menunjukkan 
bahwa metode yang paling mutakhir untuk 
mendeteksi kerusakan pada bantalan bola adalah 
dengan mengukur karakteristik getarannya baik 
dalam domain waktu maupun domain frekuensi 
dalam arah radial. Untuk mengetahui kerusakan 
bantalan pada motor induksi dilakukan tiga arah 
pengambilan data yaitu pada arah vertikal, 
horizontal dan aksial. Untuk menentukan kerusakan 
lintasan dalam, luar, atau kerusakan bola harus 
disinkronkan antara frekuensi getaran dan 
perhitungan yang berdasarkan data dari parameter 
bantalannya, yaitu diameter lintasan dalam atau 
luar, jumlah bola dan putaran poros, artinya 
kerusakan-kerusakan pada bantalan dapat 
diprediksi melalui perhitungan dengan mengetahui 
diameter dalam dan luar, jumlah bola dan putaran 
poros.  

Maerani (2014) melakukan uji kondisi motor 
ac 3-fasa pada mesin untai uji beta menggunakan 
teknik vibrasi disimpulkan bahwa dari hasil konversi 
kecepatan vibrasi menurut acuan standar ISO 
10816 motor induksi yang diteliti dalam kondisi baik, 
mengacu pada kolom Class I (small machines) 
masih pada area hijau (good). Jadi untuk 
menentukan apakah suatu motor dikategorikan 
rusak ataupun cacat tidak cukup hanya dinilai dari 
suaranya yang bising, namun perlu diuji terlebih 
dahulu dengan analisis vibrasi. Dengan demikian 
analisis vibrasi sangat menunjang sekali sebagai 
salah satu metode on-line condition monitoring 

yang bisa diterapkan di fasilitas reactor nuklir.     

Kerusakan pada bantalan dapat dibedakan 
menjadi dua kategori (Suharjhono, 2004) yaitu: 
cacat terdistribusi dan cacat lokal. Cacat lokal pada 
bantalan meliputi: cacat lokal pada lintasan dalam, 
cacat lokal pada lintasan luar, cacat lokal pada bola 
(rolling element), dan cacat lokal pada pemisah 
(cage). 

Frekuensi eksitasi impuls akibat adanya 
cacat lokal pada lintasan dalam bantalan disebut 
Ball Pass Frequency Inner (BPFI), yang dinyatakan 
dengan persamaan berikut: 

𝐵𝑃𝐹𝐼 =
𝑁𝑏

2
× (1 +

𝐵𝑑

𝑃𝑑

× 𝑐𝑜𝑠 𝛼) × 𝑓𝑟                           (1) 

Frekuensi eksitasi impuls akibat adanya 
cacat lokal pada lintasan dalam bantalan disebut 
Ball Pass Frequency Outer (BPFO), yang 
dinyatakan dengan persamaan berikut: 

𝐵𝑃𝐹𝑂 =
𝑁𝑏

2
× (1 −

𝐵𝑑

𝑃𝑑

× 𝑐𝑜𝑠 𝛼) × 𝑓𝑟                          (2) 

Bila terdapat cacat pada bola, maka 
frekuensi impuls yang terjadi disebut Ball Spin 
Frequency (BSF). Besarnya dapat dihitung dengan 
persamaan berikut: 

𝐵𝑆𝐹 =
𝑁𝑏

2𝐵𝑑
× (1 − (

𝐵𝑑

𝑃𝑑

× cos 𝛼)
2

) × 𝑓𝑟                   (3) 

Frekuensi akibat adanya cacat pada pemisah 
(cage) disebut Fundamental Train Frequency 
(FTF). Besarnya FTF dapat dihitung dengan 
persamaan berikut:  

𝐹𝑇𝐹 =
1

2
× (1 −

𝐵𝑑

𝑃𝑑

× cos 𝛼) × 𝑓𝑟                                (4) 

Vibrasi atau getaran mempunyai tiga 
parameter yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
yaitu: frekuensi, amplitudo, dan fase.  

Frekuensi adalah banyaknya periode getaran 
yang terjadi dalam satu putaran waktu (f =1/T). 
Frekuensi biasaanya ditunjukkan dalam bentuk 
Cycle per menit (CPM), yang biasanya disebut 
dengan istilah Hertz (Hz) (dimana Hz = 60 CPM = 
60 RPM). 

Amplitudo adalah ukuran atau besarnya 
sinyal vibrasi yang dihasilkan. Amplitudo dari sinyal 
vibrasi mengidentifikasi besarnya gangguan yang 
terjadi. Makin tinggi amplitudo yang ditunjukkan 
makin besar gangguan yang terjadi, besarnya 
amplitudo bergantung pada tipe mesin yang ada. 
Ada tiga parameter untuk menggambarkan 
besarnya amplitudo yaitu: displacement, velocity, 
dan acceleration. Displacement dapat diukur 
dengan displacement tranduser pada batas 
frekuensi kurang dari 10 Hz. Velocity dapat diukur 
menggunakan velocity tranduser pada batas 
frekuensi 10 sampai 2000 Hz, dan Acceleration 
sangat berguna untuk pengukuran 0.2-500 Hz 
untuk low frequency accelerometer dan 5-20.000 
Hz untuk high frequency accelerometer (Taylor, 
1990) 

.Selain itu ada 4 cara berbeda untuk 
mengekspresikan vibration amplitudo level yaitu: 
peak to peak, zero to peak, root mean square 
(RMS), dan average. Peak to peak adala jarak dari 
puncak positif atas ke puncak negatif bawah. Zero 
to peak or peak adalah pengukuran dari garis nol ke 
puncak positif atas atau dari garis nol ke puncak 
negatif bawah. Root mean square (RMS) adalah 
pengukuran sebenarnya dari kekuatan dibawah 
kurva denga nilai 0.707 peak. Average adalah nilai 
0.637 kali puncak gelombang sinus (Berry, 2001). 

 
METODE ANALISIS 

Metode yang digunakan adalah metode 
analisis dengan menggunakan data sekunder 
sebagai jenis dan sumber data. Data tersebut 
diperoleh dari Reliability Section Departemen 
Proses PT Amman Mineral Nusa Tenggara. 

Adapun data sekunder yang diperoleh 
berupa: Spesifikasi pompa, spesifikasi motor 
induksi, gambar pompa, gambar motor induksi , 
spesifikasi bantalan, gambar bantalan, running 
hours motor induksi, dan data spektrum velocity, 
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enveloping, dan acceleration bantalan motor 
induksi 62PU003, sedangkan gambar bantalan 
motor induksi 62PU003 dapat dilihat pada gambar 
1.  

 
Gambar 2. SKF microlog analyzer GX. 
Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum 

dilakukan kegiatan analisis adalah mempersiapkan 
refrensi seperti: buku-buku, jurnal, karya ilmiah 
yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 
Mempersiapkan data pembanding analisis vibrasi 
dan mempelajari metode analisis yang digunakan. 
Kemudian sebelum melakukan pengukuran vibrasi 
terlebih dahulu menyiapkan peralatan yang 
diperlukan guna menunjang kegiatan monitoring. 
Adapun peralatan tersebut yaitu: Piezoelectric 
accelerometer, magnetic base mounting, kabel 
penghubung piezoelectric accelerometer, SKF 

microlog analyzer GX, komputer dan software 
@ptitude analyst serta perangkat IRtek. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan 
analisa data. Adapun data yang dianalisis antara 

lain: Velocity spectrum, acceleration and enveloping 
spectrum, trend overall, dan trending. Analisis 
velocity spectrum bertujuan untuk mengetahui 
kerusakan cage dan penyebab kerusakan pada 
bantalan motor induksi. Selanjutnya Jenis 
kerusakan bantalan yang tidak dapat dideteksi pada 
analisis velocity spectrum dapat ditunjukan pada 
analisis acceleration dan enveloping spectrum, dan 
untuk mengetahui tingkat keparahan kerusakan 
pada bantalan maka nilai trend overall pada 
spektrum velocty, acceleration, dan enveloping  
dibandingkan dengan standar ISO 10816-3 severity 
chart serta perubahan kondisi bantalan dari waktu 
ke waktu dapat dilihat pada  plot grafik trending 
data. 
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan 
maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
perhitungan frekuensi impuls kerusakan bantalan, 
menganalisis spektrum velocity, enveloping, 
acceleration, dan trend overall. Adapun data-data 
yang didapatkan meliputi: spesifikasi pompa SWIS, 
spesifikasi motor induksi, dimensi bantalan, 
spektrum vibrasi, temperatur, dan running hours 
motor induksi 62PU001 dan 62PU003.  

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 1. Seri bantalan motor induksi 62PU003 (a) 29336E, (b) 6036.  
 
 
 
 

Gambar 1. Skema alat penlitian 
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Berikut adalah spesifikasi motor indusksi 
motor induksi 62PU001 dan 62PU003 serta 
spesifikasi bantalannya. 

Tabel 1. Spesifikasi motor induksi 62PU001 dan 
62PU003 

Jenis motor 
induksi 

 Motor induksi AC 3 fasa 

Produsen  Westinghouse Motor 
Company 

Daya motor   2.250 HP (1.678,5 kW) 

Putaran kerja  1.484 RPM (24,73 Hz) 

D.E bearing  6036 MC3/SKF 

N.D.E bearing  29336E/ SKF 

 
Tabel 2. Spesifikasi bantalan 

Tipe bantalan Spherical roller 
thrust bearing 
(29336E). 
N.D.E 

Deep groove 
ball bearing 
(6036) 
D.E 

Diameter 
Roller (Bd) 

32,96 mm 30,16 mm 

Diameter 
Dalam (d) 

180 mm 180 mm 

Diameter 
Luar (D) 

300 mm 280 mm 

Diameter 
Pitch (Pd) 

237 mm 230 mm 

Jumlah Roller 
(Nb) 

1 14 

Sudut kontak 
(α) 

50,680 00 

Untuk menentukan frekuensi yang 
mengindikasikan kerusakan yang terjadi pada 
bantalan, maka perlu dilakukan perhitungan 
menggunakan rumus pada persamaan 1, 2, 3, dan 
4. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 3. Frekuensi putar masing-masing elemen 
bantalan 29336E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Frekuensi putar masing-masing elemen 
bantalan 6036. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Setelah mengetahui frekuensi impuls cacat 
bantalan, kemudian dilakukan analsis velocity, 
acceleration, dan enveloping spectrum. 
 
Analisis velocity spectrum 

Analisis velocity spectrum digunakan untuk 
mengetahui kerusakan atau kondisi tidak normal 
pada motor induksi seperti unbalance, looseness, 
misalignment, dan kerusakan cage pada bantalan.  

Berikut adalah contoh hasil analisis velocity 
spectum yang mengindikasikan kerusakan cage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Velocity spectrum bantalan 29336E sisi 
horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 4 Mei 
2017 (26263,14 jam) analisis FTF 

Indikasi kerusakan cage pada bantalan 
ditunjukan dengan frekuensi impuls 1X, 2X, 3X, 4X, 
5X, dan 6X FTF selaras dengan amplitudo puncak 
spektrum vibrasi. 

Adapun contoh hasil analisis velocity 
spectrum yang mengindikasikan kondisi unbalance, 
misalignment, dan structural looseness dapat dilihat 
ada gambar berikut: 

 

 
Gambar 4. Velocity spectrum bantalan 29336E sisi 
horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 26 Mei 
2008 (1,38 jam)  mengindikasikan structural 
looseness. 
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Gambar 5. Velocity spectrum bantalan 29336E sisi 
horizontal 900 motor induksi 62PU003 tanggal 26 
Mei 2008 (1,38 jam)  mengindikasikan structural 
looseness. 
 

 
Gambar 6. Velocity spectrum bantalan 6036 sisi 
horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 26 Mei 
2008 (1,38 jam) mengindikasikan parallel 
misalignment. 
 

 
Gambar 7. Velocity spectrum bantalan 6036 sisi 
horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 26 Juni 
2008 (379,23 jam) mengindikasikan angular 
misalignment. 
 

 
Gambar 8. Velocity spectrum bantalan 6036 sisi 
horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 2 
Desember 2010 (10.921,03 jam) mengindikasikan 
unbalance. 
 

 
Gambar 9. Velocity spectrum bantalan 6036 sisi 
horizontal 900 motor induksi 62PU003 tanggal 2 
Desember 2010 (10.921,03 jam) mengindikasikan 
unbalance 

Indikasi structural looseness yang dapat 
dilihat pada gambar 4 ditandai dengan spektrum 
vibrasi 1X RPM memiliki nilai fundamental 
amplitudo (4,5770 mm/s ) >50% dari nilai trend 
overall (5,7170 mm/s) dan nilai fundamental 1X 
RPM pengukuran sisi horizontal lebih besar dari  
nilai fundamental 1X RPM pengukuran sisi 
horizontal 900 (gambar 5). 

Indikasi parallel misalignment dapat dilihat 
pada gambar 6, ditandai dengan spektrum vibrasi 
dominan pada 1X RPM, 2X RPM, dan 3X RPM arah 
radial. 

Indikasi angular misalignment dapat dilihat 
pada gambar 7, ditandai dengan spektrum vibrasi 
dominan pada 1X RPM, 2X RPM. 

Indikasi unbalance dapat dilihat pada gambar 
8 ditandai dengan spektrum vibrasi 1X RPM 
memiliki nilai fundamental amplitudo (1,1930 mm/s 
) >50% dari nilai trend overall (1,3460 mm/s) dan 
nilai fundamental 1X RPM pengukuran sisi 
horizontal lebih kecil dari  nilai fundamental 1X RPM 
pengukuran sisi horizontal 900 (gambar 9). 
 
Analisis acceleration dan enveloping spectrum 

Analisis enveloping dan acceleration 
spectrum digunakan untuk mengetahui kerusakan 
(cacat lokal) pada bantalan. Frekuensi impuls akibat 
adanya cacat lokal pada lintasan dalam bantalan 
disebut Ball Pass Frequency Inner (BPFI), frekuensi 
impuls akibat adanya cacat lokal pada lintasan luar 
bantalan disebut Ball Pass Frequency Outer 
(BPFO), frekuensi impuls akibat adanya cacat lokal 
pada bola disebut Ball Spin Frequency (BSF), dan 
frekuensi impuls akibat adanya cacat lokal pada 
pemisah disebut Fundamental Train Frequency 
(FTF). Ketika frekuensi impuls cacat bantalan 
(BPFO, BPFI, BSF, FTF) selaras dengan amplitudo 
puncak pada spektrum getaran maka terdapat 
cacat pada bantalan tersebut. Satuan dari 
acceleration dan enveloping spectrum adalah g 
(gravity) dan gE (gravity enveloping). 

Berikut adalah contoh hasil analisis 
acceleration dan enveloping spectum yang 
mengindikasikan kerusakan cage, ball, inner race, 
dan outer race. 
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Gambar 10. Enveloping spectrum bantalan 6036 
sisi horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 4 Mei 
2017 (26263,14 jam) mengindikasikan kerusakan 
cage. 
 

 
Gambar 11. Enveloping spectrum bantalan 29336E 
sisi horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 4 Mei 
2017 (26263,14 jam) mngindikasikan kerusakan 
ball atau rolling element. 
 

 
Gambar 12. Enveloping spectrum bantalan 6036 
sisi horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 4 Mei 
2017 (26263,14 jam) mengindikasikan kerusakan 
inner raceway. 
 

 
Gambar 13. Acceleration spectrum bantalan 6036 
sisi horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 4 Mei 
2017 (26263,14 jam) kerusakan inner raceway. 
 

 
Gambar 14. Enveloping spectrum bantalan 6036 
sisi horizontal motor induksi 62PU003 tanggal 4 Mei 
2017 (26263,14 jam) mengindikasikan kerusakan 
outer raceway. 
 
Analisis trend overall 

Untuk mengetahui tingkat kerusakan atau 
kondisi motor induksi maka nilai trend overall 

domain frekuensi masing-masing pengukuran 
dibandingkan dengan ISO 10816-3 velocity severity 
chart untuk domain frekuensi velocity dengan 
satuan mm/s2 rms dan ISO 10816 enveloping 
severity chart untuk domain frekuensi enveloping 
dengan satuan gE peak to peak. 

Berikut adalah hasil analisis spektrum 
velocity, acceleration, enveloping, idan itren overall. 
Tabel 5. Hasil analisis spektrum velocity, 
acceleration, enveloping, dan trend overall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk mengetahui pengaruh jam kerja 
operasi terhadap tingkat kerusakan bantalan, maka 
dari tabel 8 dapat diplotkan dalam bentuk grafik 
sebagai berikut: 

 
Gambar 15. Trending data analisis velocity 
spectrum motor induksi 62PU003. 

MNH-Vel MNH 90-Vel MDH-Vel MDH 90-Vel MDA-Vel MNH-Env MDH-Env MDA-Acc

1 26 Mei 2008 1,38 SL SL PM PM -
 BPFO, BSF, 

FTF

BPFI, BSF, 

FTF
BPFO, FTF

2 26 Juni 2008 379,23 SL, AM SL, AM AM AM AM
BPFO, BPFI, 

BSF
BPFO BPFO

3 30 Oktober 2008 2.747,77 SL SL AM U AM BPFO BPFI, BPFO BPFI, BPFO

4 2 Juli 2009 5.047,91 U U AM U AM BPFO, BSF
BPFI, BPFO, 

FTF
BPFI, BPFO

5 2 Desember 2010 10.921,03 SL SL U U AM BPFI, BSF BPFI BPFO

6 16 Mei 2013 15.928,20 SL SL AM AM - FTF BPFI BSF

7 4 Juni 2015 21.157,45 FTF - - - - BPFI, FTF
BPFI, BPFO, 

BSF, FTF
BPFI, BPFO

8 4 Mei 2017 26.263,14 FTF FTF FTF FTF FTF
BPFI, BPFO, 

BSF, FTF

BPFI, BPFO, 

FTF
BPFI, FTF

NO
Tanggal Pengukuran 

Vibrasi

Jam Kerja 

Operasi (Jam)

Analisa Spektrum Vibrasi
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Dari gambar 21 untuk trending data 
pengukuran horizontal dan horizontal 900 bantalan 
29336E (MNH-Vel dan MNH 900-Vel) menunjukan 
getaran yang cukup tinggi diawal pemasangan 
pada 1,38 running hours bukan disebabkan 
kerusakan cage pada bantalan tetapi oleh structural 
loosness dengan tingkat kerusakan dibawah batas 
alarm dan meningkat pada 26.263,14 running hours 
disebabkan oleh kerusakan cage pada bantalan 
sehingga mesin dioperasikan dalam kondisi 
terbatas. Sedangkan untuk trending data 
pengukuran arah aksial, horizontal, dan horizontal 
900 bantalan 6036 (MDA-Vel, MDH-Vel, dan MDH 
900-Vel) menunjukan getaran yang meningkat pada 
26263.14 running hours disebabkan kerusakan 
cage bantalan. 

 
Gambar 16. Trending data analisis enveloping 
spectrum motor induksi 62PU003. 

Dari gambar 22 untuk trending data 
enveloping pengukuran sisi non drive horizontal 
bantalan 29336E (MNH-Env) dan pengukuran sisi 
drive horizontal bantalan 6036 (MDH-Vel) 
menunjukkan getaran yang tinggi pada titik 1,38 
running hours kemudian menurun pada titik 379,23 
running hours kemudian meningkat seiring dengan 
bertambahnya running hours, peningkatan pada 
titik 26.263,14 running hours disebabkan oleh 
kerusakan lintasan dalam, luar, bola, dan cage 
pada bantalan 6036 (drive) dan kerusakan lintasan 
dalam, luar, dan cage pada bantalan 29336E (non 
drive). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Trending data analisis acceleration 
spectrum motor induksi 62PU003. 
 Dari gambar 23 menunjukkan trending data 
pengukuran aksial bantalan 6036, dengan tingkat 

kerusakan bantalan etap rendah dari waktu ke 
waktu. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. Berdasarkan velocity, acceleration, dan 

enveloping spectrum indikasi kerusakan cage 
pada bantalan terjadi pada frekuensi impuls 1X, 
2X, 3X, 4X, 5X, dan 6X FTF yang selaras 
dengan amplitudo puncak spektrum vibrasi pada 
frekuensi di sekitar FTF (Fundamental Train 
Frequency). 

b. Berdasarkan enveloping dan acceleration 
spectrum indikasi kerusakan bola pada bantalan 
terjadi pada frekuensi impuls 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 
dan 6X BSF yang selaras dengan amplitudo 
puncak spektrum vibrasi pada frekuensi di 
sekitar BSF (Ball Spin Frequency). 

c. Berdasarkan enveloping dan acceleration 
spectrum indikasi kerusakan lintasan luar pada 
bantalan terjadi pada frekuensi impuls 1X, 2X, 
3X, 4X, 5X, dan 6X BPFO yang selaras dengan 
amplitudo puncak spektrum vibrasi pada 
frekuensi sekitar BPFO (Ball Past Frequency 
Outer). 

d. Berdasarkan enveloping dan acceleration 
spectrum indikasi kerusakan lintasan dalam 
pada bantalan terjadi pada frekuensi impuls 1X, 
2X, 3X, 4X, 5X, dan 6X BPFI yang selaras 
dengan amplitudo puncak spektrum vibrasi pada 
frekuensi di sekitar BPFI (Ball Past Frequency 
Inner). 

e. Berdasarkan velocity spectrum penyebab 
kerusakan bantalan pada motor induksi 
62PU001 dan 62PU003 adalah kondisi 
unbalanced, misalignment, dan structural 
looseness, kondisi unbalance terjadi pada 
spektrum vibrasi dominan pada 1X RPM dengan 
nilai fundamental amplitudo 50% dari nilai trend 
overall, kondisi misalignment terjadi pada 
spektrum vibrasi dominan pada 1X, 2X RPM 
arah radial, 1X, 2X, 3X RPM arah aksial, 1X, 2X 
RPM arah aksial, dan  1X, 2X, 3X RPM arah 
radial, sedangkan kondisi structural looseness 
terjadi dengan nilai fundamental amplitudo 1X 
RPM pada sisi horizontal lebih besar dari nilai 
fundamental amplitudo 1X RPM pada sisi 
horizontal 900. 

f. Tingkat kerusakan cage, bola, lintasan luar dan 
lintasan dalam pada bantalan motor induksi 
62PU001 yang ditemukan pada 86,94 jam, 
1.590,04 jam, 3.202,86 jam, 5050,06 jam, 
7.321,68 jam, 9.826,01 jam, 12.747,02 jam, dan 
15.397,61 jam masih dibawah batas alarm, 
sedangkan pada motor induksi 62PU003 
indikasi kerusakan cage, bola, lintasan luar, dan 
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lintasan dalam ditemukan pada 1,38 jam, 379,23 
jam, 2.747,77 jam, 5.047,91 jam, 10.921,03 jam, 
15920,30 jam, dan 21.157,45 jam dengan 
tingkat kerusakan dibawah batas alarm sebelum 
tanggal 4 Mei 2017 (26263,14 jam) karena pada 
waktu tersebut, bantalan dalam kondisi waspada 
yang diakibatkan oleh kerusakan  cage dan 
lintasan luar bantalan. 

g. Kerusakan pada bantalan motor induksi 
62PU001 dan 62PU003 dapat terjadi sepanjang 
running hours motor induksi dan seiring dengan 
bertambahnya running hours motor induksi 
maka tingkat kerusakan akan meningkat. 
 

Saran 
a. Untuk menganalisis kerusakan bantalan 

disarankan mengunakan metode analisis 
enveloping karena mampu mempersentasekan 
kerusakan bantalan pada tahap awal yang 
muncul pada frekuensi tinggi. 

b. Langkah awal dalam menganalisa kerusakan 
bantalan adalah mengetahui seberapa besar 
tingkat vibrasinya dan kemudian mencari tahu 
kerusakan apa yang terjadi, dan bukan 
sebaliknya. 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 
α  = Sudut kontak (0) 
B  = Ketebalan bantalan (mm) 
Bd   = Diameter bola (mm) 
BPFI  =Ball Pass Frequency Inner (CPM) 
BPFO  =Ball Pass Frequency Outer (CPM) 
BSF  = Ball Spin Frequency (CPM) 
D  = Diameter dalam (mm) 
d  = Diameter luar (mm) 
FTF  =Fundamental Train Frequency 

(CPM) 
f  = Frekuensi (CPM) 
fr   =Frekuensi putaran kerja motor 

induksi (RPM) 
g  =Acceleration of gravity (≅ 10 m/s2) 
gE  =Acceleration of gravity enveloping 

(≅ 10 m/s2) 
Nb   = Jumlah bola 
P  = Daya (kW atau HP) 
Pd  = Diameter pitch (mm) 
AM  = Angular Misalignment 

ISO  =International Standard 
Organization 

MDA-Acc = Pengukuran bantalan motor sisi 
drive aksial analisis acceleration 
spectrum  

MDA-Vel = Pengukuran bantalan motor sisi 
drive aksial analisis velocity 
spectrum 

MDH-Env = Pengukuran bantalan motor sisi 
drive horizontal analisis enveloping 
spectrum 

MDH-Vel = Pengukuran bantalan motor sisi 
drive horizontal analisis velocity 
spectrum 

MDH 900-Vel = Pengukuran bantalan motor sisi 
drive horizontal 900 analisis velocity 
spectrum 

MNH-Env = Pengukuran bantalan motor sisi 
non drive horizontal analisis 
enveloping spectrum 

MNH-Vel = Pengukuran bantalan motor sisi 
non drive horizontal analisis 
velocity spectrum  

MNH 900-Vel = Pengukuran motor non drive 
horizontal 900 analisis velocity 
spectrum  

RMS  = Root mean square  
SL  = Structural Looseness 
U  = Unbalance 
PM  = Parallel Misalignment 
X   = Frekuensi rotasi 
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