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Prediksi Parameter Keselamatan Hidrogen Menggunakan Sensor Virtual  
Part 1: Disain Sistem Akusisi Data 

 
Adhi Mahendra 1), Ane Praseyawati 2), Wisnu Broto 3),  

Vector Anggit Pratomo 4). 
1)  Teknik Elekt ro - Universitas Pancasila Jl. Serenseng Sawah, Jagakarsa, Jakarata-Indonesia 

Telp. 021-7864730 Pes.113 email: johanes70am@yahoo.com 
 
 
Abstract – Meningkatnya penggunaan dan aplikasi 
hydrogen sebagai sumber energi terbarukan, 
diperlukan keseriusan dalam penanganan keamanan 
dan pengawasannya. Isu keselamatan terkait gas 
hidrogen lebih jauh terhambat oleh mahalnya 
instrumen yang dibutuhkan untuk mengukur 
persentase batas eksplosiv, laju alir dan tekanan yang 
dihasilkan. Penelitian ini akan menelaah penggunaan 
sensor virtual berbasis model pada keluaran hidrogen 
pada tungku sinter. Sensor virtual digunakan untuk 
memprediksi parameter-parameter terkait keselamatan 
penggunaan hidrogen, diantaranya persetase batas 
bawah eksplosiv, tekanan hidrogen dan laju alir 
hidrogen sebagai kondisi input yang berbeda 
(tegangan dan arus) dari parameter proses pada tungku 
sinter. Sensor virtual dikembangakan dengan beberapa 
teknik kecerdasan buatan. Untuk melatih dan 
memberikan penilaian pada model jaringan saraf 
tiruan sebagai sensor virtual maka d ilakukan  
pengukuran dengan sensor yang diperlukan beberapa 
data eksperimen bersama-sama dengan  neural 
network  dan adaptiv neuro-fuzzy inference system 
(ANFIS) yang disesuaikan, hal tersebut digunakan 
sebagai alat prediksi untuk mengestimasi parameter 
keselamatan hidrogen. Untuk memperoleh data yang 
menggambarkan prilaku hidrogen pada proses sinter 
diperlukan sistem akusisi data yang memadai. 
Makalah ini membahas disain sistim akusisi data 
untuk memperoleh data tersebut yang handal dan 
sesuai dengan karakteristik setiap parameter yang 
diukur dengan tingkat ketelitian tertentu. 
   
Kata Kunci: Prediksi keselamatan hidrogen, neural 

network, sistem akusisi data, tungku   
sinter 

 
  

1. PENDAHULUAN 
  

Riset tentang hidrogen terus meningkat sebagai 
sumber energi masa depan, terutama dalam hubungan 
dengan sumber energi terbarukan. Sebagai media 
penyimpanan energi, hidrogen memenuhi beberapa 
persyaratan secara bersamaan, terbukti merupakan 
pembawa energi paling ramah lingkungan karena "gas 
buang" yang dilepaskan ketika menggunakan hidrogen 
hanya  uap air.  Selain daripada itu, hidrogen memiliki 
karakteristik khusus yang membuat media tersebut 

ideal untuk pembangkit listrik dari sumber energi 
terbarukan yang benar-benar bebas emisi dari awal 
sampai akhir. Tidak seperti bahan bakar fosil seperti 
minyak mentah atau gas alam, hidrogen tidak akan  
pernah habis, karena hidrogen adalah unsur yang 
paling umum ditemukan di alam.  

Selain itu, hidrogen dapat disimpan dan 
digunakan baik untuk menghasilkan listrik langsung 
atau sebagai bahan bakar, yang membuatnya sangat 
tepat  untuk aplikasi stasioner maupun bergerak. 
Namun, harus diingat bahwa itu hanya media untuk 
penyimpanan dan bukan sumber energi dengan 
sendirinya, karena harus diperoleh dari air atau 
hidrokarbon melalu i proses pemisahan. 

Selain itu, aplikasi hidrogen dalam sektor 
energi, terutama untuk kendaraan dan penggunaan 
rumah tangga merupakan prospek yang menjanjikan  
yang menuju pada peningkatan penggunaan teknologi 
hidrogen. Hidrogen yang digunakan dalam sel bahan 
bakar atau sebagai bahan bakar pada motor bakar 
(internal combustion engine) akan mendorong 
semakin berkurangnya polusi.  

Perkembangan yang cepat teknologi aplikasi  
hidrogen dalam waktu dekat untuk digunakan sebagai 
pembawa energi dan bahan bakar, hanya 
memungkinkan jika risiko  terjad inya kecelakaan pada 
sisi produksi, selama penyimpanan, transportasi, atau 
pengguna akhir dapat dikendalikan untuk menghindari 
peningkatan risiko kepada publik. Oleh karena itu 
sensor keselamatan hidrogen merupakan hal yang 
sangat penting untuk menjamin implementasi yang 
aman dari sistem hidrogen. Namun mahalnya sensor 
fisik atau membangun sistem eksperimen untuk 
aplikasi hidrogen tertentu masih menjadi hambatan. 

 Solusi yang dapat dilakukan  untuk mengatasi 
masalah keselamatan hidrogen dan mahalnya  
membangun sistem sensor  fisik atau membangun 
fasilitas eksperimen tertentu  adalah dengan 
menggunakan sensor virtual berbasis jaringan saraf 
tiruan untuk mempred iksi parameter-parameter  yang 
berkaitan dengan keselamatan hidrogen. Dengan 
melakukan prediksi parameter keselamatan maka 
kecelakaan dapat diantisipasi  lebih awal sehingga  



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 
 

2 
 

kerusakan parah  ataupun korban jiwa yang mungkin  
terjadi sebagai akibat kecelakaan tersebut dapat 
dihindari.  

Untuk memperoleh hasil prediksi yang valid 
diperlukan data yang cukup yang menggambarkan  
seluruh prilaku parameter yang berpengaruh terhadap 
keselamatan hidrogen. Oleh karena itu diperlukan  
sebuah sistem akusisi data yang memadai yang 
mengukur semua parameter yang dibutuhkan. 

Paper in i bertujuan untuk mendisain sebuah 
sistem akusisi data yang sesuai untuk mengukur 
parameter yang dibutuhkan dalam prediksi 
keselamatan hidrogen. 

 
2. MATERIAL DAN METODE 

  
Salah satu kecenderungan dalam pengembangan 

teknologi pengukuran adalah pengembangan sistem 
pengukuran. Pada sistem pengukuran, perangkat keras 
(sensor dan tranduser) serta perangkat lunak  untuk  
pengolahan data, disusun sedemikian rupa untuk 
dapat, mengirimkan, memproses dan  menampilkan  
serta menyimpan data hasil pengukuran. Sistem 
pengukuran ini dilengkapi dengan PC atau chip 
mikroprosesor yang bertugas untuk mengendalikan  
arus informasi di sistem, untuk memproses data 
pengukuran, dan kadang-kadang untuk 
menyimpannya. Komputer atau chip mikroprosesor 
adalah kontroler sistem, yaitu perangkat pengelolaan 
sistem. Pengukuran sistem dengan komputer (PC), 
yang dikenal sebagai “sistem pengukuran berbasis 
komputer”, adalah sangat penting, mengingat semakin  
meluasnya penggunaan PC di bidang pengukuran  
industri dan penelitian laboratorium. 

Sistem pengukuran yang dirancang untuk 
mengukur kuantitas fisik berbagai obyek pada sistem 
pengukuran berbasis komputer terdiri dari komponen 
fungsional berikut: 
 Sensor dan Transducer. Sensor ini mengubah 

parameter listrik sebagai fungsi dari nilai kuantitas 
yang diukur (misalnya, perubahan hambatan dalam 
fungsi temperatur), sedangkan Tranduser 
mengubah parameter listrik dari sensor menjadi 
tegangan langsung atau arus searah (misalnya, 
tegangan listrik pada output). 

 Pengkondisian sinyal atau sirkuit standardisasi 
level sinyal dari pengukuran transduser ke kisaran 
tegangan input dari konverter analog-ke-dig ital. 

 Konverter Analog-ke-digital (ADC)  atau alat  
ukur digital yang mengandung konverter,  tugas 
ADC adalah untuk mengkonversi analog menjadi 
sinyal digital. 

 Perangkat untuk tampilan visual , perangkat ini 
akan menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk 
tampilan dig ital, layar instrumen dig ital (misalnya, 
osiloskop digital), atau monitor komputer. 

 Sebuah komputer dengan perangkat lunak dan 
memori yang memadai. 

 Aktuator atau generator sinyal uji. 
Tipikal sistem data akuisis menggunakan PC 

diberlihatkan pada Gambar 1. 

 
     Gambar 1 Tipikal sistem akusisi data furnace 

 
 

3.  HASIL DISAIN DAQ DAN PEMBAHASAN 
  

Untuk mendapatkan data masukan ke sensor 
virtual seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2, 
maka pada tungku sinter perlu di tambahkan sensor-
sensor untuk mengukur parameter proses yang 
kemudian di akuisisi oleh sebuah modul  DAQ. Data 
yang diperoleh kemudian dio lah menjad i database 
untuk model sensor virtual.  Selanjutnya database 
tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk 
memahami atau memodelkan prilaku sistem (learning) 
dalam memprediksi parameter keselamatan proses 
sintering.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Disain sistem skusisi data 
3.1  Sensor dan Tranduser  

Sensor dan transduser yang digunakan untuk 
mengukur parameter proses sintering yang yang 
digunakan pada sistem akuisisi data adalah sebagai 
berikut. 
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a. Sensor Temperature 

Sensor temperatur yang digunakan pada sistem 
data akusisi yang di rancang pada tungku sinter 
menggunakan Termokopel. Termokopel dibuat dari  
dua logam berbeda yang terhubung pada ujungnya 
dengan las, solder, atau dipilin. Pada titik sambungan 
yang terbuat dari dua logam berbeda atau paduan 
logam,  akan timbul beda potensial. 

Thermocouple yang digunakan sebagai sensor 
temperature pada tungku sinter diperlihatkan pada 
Table 2-3. 

 
Tabel 2-3: Thermocouple sebagai Sensor Temperature  
                  yang Digunakan  

Type Metal(+) Metal(-) 
kT 

(µV/
oC) 

Range 
(oC) 

Toleran
ce ∆T 

(750 oC) 
Properties 

K Chromel 
Ni-Cr Nickel 40.5 -270 to 

+1,370 

Class 1:  
±3.0°C 
Class 2:  
±5.6°C 

Good 
linearity 

W3 
W-Re3 

97%W+3
%R 

W-Re25: 
75%W+25

%Re 
18 0 to 

+2,320 

No class 
1 

class 2: 
10 C  

High 
operation 

temperature 

 
b. Sensor Tekanan  

Sensor tekanan yang digunakan adalah jenis 
piezoelektrik. Pada jenis sensor ini, efek p iezoelektrik 
diterapkan. Efek ini terjadi ketika muatan listrik Q 
yang ada dalam kristal dielekt rik, atau ketika kekuatan 
mekanik (misalnya, tekanan) diterapkan pada kristal. 
Seperti stres penyebab deformasi mekanik kristal. Para 
Vx tegangan listrik sebanding dengan: Vx = Q / C, 
dimana C adalah kapasitas listrik dari sensor dengan  

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Prinsip Kerja Pressure  Transmitter 

Piezoelektrik FESTO 
 
 

c. Sensor Aliran Gas  
Sensor aliran gas (flow) yang digunakan adalah 

jenis laminar flow meter. Laju aliran ditentukan 
dengan mengukur penurunan tekanan pada batasan 
internal yang unik, dikenal sebagai Elemen Laminar 
Flow (LFE). Pembatasan ini dirancang sedemikian  
rupa sehingga moleku l gas dipaksa bergerak di jalur 
paralel sepanjang seluruh panjang bagian untuk 
seluruh rentang operasi perangkat. Tidak seperti 
perangkat pengukuran aliran dengan tekanan, 
hubungan antara penurunan tekanan dan aliran linear 
pada flowmeter  laminar. Gambar 4 dan 5 
memperlihatkan prinsip kerja sensor laminar dan 
sensor yang digunakan. 

 
 

 
 
Gambar 4. Prinsip Kerja Flow Sensor Laminar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Flow Sensor yang Digunakan  
 

d. Sensor Konsentrasi Gas H2  
Elemen sensor gas Figaro adalah semikonduktor 

timah dioksida (SnO2) yang memiliki konduktivitas 
rendah di udara bersih. Keberadaan gas akan 
terdeteksi, dimana  kenaikan konduktivitas sensor 
tergantung pada konsentrasi gas di udara. Sebuah 
rangkaian listrik sederhana digunakan untuk dapat 
mengkonversi perubahan konduktivitas ke sinyal 
output yang sesuai dengan konsentrasi gas. Sensor 
Figaro TGS 813 diperlihatkan pada Gambar 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.   Sensor Konsentrasi Gas H2 di  Udara  
Figaro TGS813 

 
 

e. Sensor & Tranduser Arus Heater 
Sensor arus AC yang dipergunakan pada sistem 

akusisi data adalah sensor efek hall yang dapat 
mengukur medan magnet disekitar kawat berarus. 
Sensor arus dengan prinsip efek hall dapat mengukur 
arus dengan sangat tepat. Di samping itu sensor medan 
magnet in i dapat dimanfaatkan dalam banyak 
keperluan, karena medan magnet dapat direspon 
dalam range frekuensi yang cukup besar. 

Trafo arus mengukur arus 0 – 1050 A dengan 
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keluaran arus 0 – 5 A, selanjutnya keluaran dari trafo  
arus digunakan oleh transducer arus yang memberikan  
keluaran standar untuk instrumentasi 4 – 20 mA, 
seperti yang di perlihatkan pada Gambar 7. 

 
 

4 – 20 mA 

   

 Gambar 7.   Sensor dan Tranduser untuk Arus Heater 
 

3.2 Modul Input Analog  dan Konverter 
Komunikasi ADAM Series 
ADAM series merupakan sebuah modul 

antarmuka yang didalamnya terkandung sebuah 
mikroprosesor. ADAM Series dapat dikontrol secara 
remote melalui sebuah perintah dengan manggunakan 
format ASCII dan ditransmisikan melalui protokol 
RS-485. ADAM series mencakup pengkondisian 
sinyal, isolasi,  A/D atau D/A converter, pembanding 
data dan fungsi komunikasi d igital.   

ADAM 4000 series didesain untuk keperluan 
industri yang menggunakan catu daya 24 Vdc dan 
dapat menerima daya dari supply sekitar +10 sampai 
+30 Vdc. Modul  ADAM yang di gunakan pada 
sistem akusisi data proses sintering adalah ADAM-
4017+, ADAM-4018 dan  ADAM-4561. Ketiga 
modul ADAM yang digunakan akan dijelaskan secara 
singkat pada bagian berikutnya. 
 
a. ADAM-4017 and 4018 8-channel Analog Input 

Module 
ADAM-4017/4018 adalah modul input analog 16-

bit, 8-kanal input yang menyediakan rentang masukan 
yang dapat diprogram pada semua kanal. Modul ini 
merupakan solusi hemat untuk pengukuran industri 
dan aplikasi monitoring. Modul ini juga menyediakan   
pengkondisian sinyal, konversi A/D, dan fungsi 
komunikasi digital RS-485 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Modul ADAM-4017+ dan ADAM-4018  

 
ADAM-4017/4018 menggunakan 

mikroprosesor 16-bit yang mengendalikan  konverter 

A/D untuk mengubah tegangan atau arus dari sensor 
menjadi data digital. Data dig ital tersebut kemudian  
diterjemahkan ke dalam unit teknik. Bila d iminta oleh 
komputer host, modul mengirimkan data ke host 
melalui antarmuka RS-485 standar. Spesifikasi 
ringkas kedua modul adalah sebagai berikut: 
 RS-485 (2-kabel) ke host 
 Kecepatan: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200 bps 
 Jaram maksimum komunikasi: 4000 feet (1.2 

km) 
 Pemasangan dan pelepasan modul secara online. 
 Daya +10 ~ +30 VDC 
 Perlindungan terhadap tegangan balik 
 Temperature operasi  -10 ~ 70° C (14 ~    158° 

F) 
 Kelembaban 5 ~ 95%, tanpa-kondensasi. 

 
b. ADAM-4561  Konverter RS-422/485 ke USB  

Advantech ADAM-4561 memungkinkan  
pengguna PC untuk menghubungkan perangkat serial 
menggunakan antarmuka USB.  Dengan ADAM-
4561, pengguna langsung mendapatkan satu tambahan 
port RS-232/422/485 kecepatan tinggi. Selain itu, 
karena catu daya berasal dari port USB, maka tidak 
diperlukan adaptor daya tambahan. 

 
Spesifikasi ADAM-4561: 
 Antarmuka jaringan: USB 
 Serial: 3-kabel RS-232, RS-422, RS-485 
 Kecepatan transmisi: 75 bps hingga 115.2 Kbps 
 Proteksi isolasi: 3,000 V 
 Driver : Windows 98/ME/2000/XP 
 Jarak maksimum: 15 ft (4.6 m) 
 Pemasangan: DIN-rail, panel mounting. 
 Temperatur operasi: 0 to 70° C 
 Kelembaban: 20% to 95% (tanpa-kondensasi) 

 
 
 

                                   
 
 

Gambar 9. Modul ADAM 4561 RS-422/485 
USB Converter 

 
 
 

Sensor dan tranduser, modul data akusisi yang di 
gunakan dan batasan parameter masing-masing sensor 
pada sistem untuk mengakuisisi data pada proses 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 
 

5 
 

sintering di perlihatkan pada Tabel 1.  
 
 
 

Tabel 1: Sensor dan Parameter Input yang Digunakan 
pada Sistem Akusisi Data. 

No. 
INPUT 

PARAMETE
R 

SENSOR KET. 
DAQ MODUL 

SUPPLY TIPE CHANEL 

1. Temperatur 
(Tc1) 

Thermocouple 
(W3Re25) 

Temp.  Tungku 
Sinter 

mv  Adam 
4018 Ch 00 - 

2. Temperatur 
(Tc2) 

Thermocouple 
(Tipe-K) 

Temp. gas H2 
In 

K  Adam 
4018 Ch 01 - 

3. Temperatur 
(Tc3) 

Thermocouple 
(Tipe-K) 

Temp. gas H2 
Out. 

K  Adam 
4018 Ch 02 - 

4. Temperatur 
(Tc4) 

Thermocouple 
(Tipe-K) 

Temp. 
air pendingin In 

K  Adam 
4018 Ch 03 - 

5. Temperatur 
(Tc5) 

Thermocouple 
(Tipe-K) 

Temp. 
air pendingin 

Out 

K  Adam 
4018 Ch 04 - 

6. Tegangan (v) 

Tegangan 
Autotrafo 

In: 0 – 48V 
Out:4 – 20 mA 

Tegangan heater 
Tungku  

Adam 
4017 Ch 00 220 VAC 

7. Arus ( I1 ) 
AC 3 fasa (R) 
In: 0 – 1050 A 
Out:4 – 20 mA 

Arus Heater R 
tungku  

Adam 
4017 Ch 01 220 VAC 

8. Arus ( I2 ) 
AC 3 fasa (S) 
In: 0 – 1050 A 
Out:4 – 20 mA 

Arus Heater S 
tungku  

Adam 
4017 Ch 02 220 VAC 

9. Arus ( I3 ) 
AC 3 fasa (T) 
In: 0 – 1050 A 
Out:4 – 20 mA 

Arus Heater T 
tungku  

Adam 
4017 Ch 03 220 VAC 

10. Tekanan ( P1 ) 

Tekanan gas 
(FESTO ) 

In:0-2 bar (G) 
Out:0,1-10 V 

Tekanan masuk 
gas H2 

Adam 
4017 Ch 04 14-30 

VDC 

11. Tekanan ( P2 ) 
Tekanan gas 
(FESTO ) 

In:0-2 bar (G) 
Out:0,1-10 V 

Tekanan keluar  
gas H2 

Adam 
4017 Ch 05 14-30 

VDC 

12. Flow H2  (Q1 
) 

Flow meter 
(SIERRA) 

In:0-50 SLPM 
Out: 0 – 5 V 

Flow input  
gas H2 

Adam 
4017 Ch 06 14-30 

VDC 

13. Flowr H2 (Q2 
) 

Flow meter 
(FLOWSTREA

M) 
In:0-50 SLPM 
Out: 0 – 5 V 

Flow output  
gas H2 

Adam 
4017 Ch 07 14-30 

VDC 

14. % H2 di 
Chamber 

LEL  
In: 0 – 75 % 
Out : 0 -10 V 

Kadar / 
prosentase Gas 

H2 

Adam 
4018 Ch 06 14-30 

VDC 

 
3.3 Instalasi Sistem Akuisisi Data  

Istalasi sistem akusisi data dimulai dengan 
melakukan pembuatan wiring diagram dari sistem 
akusisi data yang diperlihatkan pada Gambar 8 

Penempatan  sistem akusisi data pada panel 
kendali sinter memanfaatkan ruang yang telah 
disediakan oleh pabrikan untuk pengembangan. Ruang 
panel dan sistem akusisi data setelah selesai di 
instalasi diperlihatkan pada Gambar 10. 
 

 

 

    

 

 
Gambar 10  Instalasi Sistem Akusisi Data pada Panel 

kendali 
 
Tahapan berikutnya setelah selesai instalasi 

system, dilakukan pengujian komunikasi antara PC 
host kontrol dengan modul akusisi data. Pengujian  
dilakukan dengan menggunakan utilitas yang di 
sediakan Advantech. Pengujian sekaligus seting tiap 
kanal input di perlihatkan pada Gambar 10. 

 

 

 
 
Gambar 11. Pengujian dan seting modul ADAM 
 

3.4  LabVIEW Kontrol Panel untuk Akusisi 
Data 
LabVIEW adalah bahasa pemrograman grafis 

yang menggunakan ikon untuk merepresentasikan 
suatu instruksi. Jika bahasa pemrograman text based 
mengksekusi instruksi sesuai dengan urutan yang 
ditulis, LabVIEW menggunakan metode dataflow 
programming dimana alu r data melalui ikon akan  
menentukan urutan eksekusi dari setiap instruksi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11  Panel kontrol LabVIEW untuk Akusisi 
Data Proses Sintering  
4. KES IMPULAN 
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Disain sistem data akuisisi (DAQ) yang buat telah 

di implementasikan. Pengujian awal sensor dan data 
akuisisi dengan temperatur kamar dan tampa aliran  
untuk sensor aliran telah d ilakukan dengan hasil sesuai 
dengan spesifikasi teknis modul DAQ dan sensor yang 
digunakan.  

Pekerjaan selanjutnya adalah proses akuisisi data 
pada proses real ketika alat sedang beroperasi. 
Pemeriksaan dan pengujian terus dilakukan untuk 
menjaga kinerja sistem sambil menunggu jadwal 
operasi real dari alat.  
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Apa jenis thermocopel yang 

digunakan? 
Jawaban : Tipe K dan Tipe W3 
 
Pertanyaan 2 : Hydrogen yang digunakan untuk 

proses apa? 
Jawaban : Untuk mempelajari perilaku dari 

hydrogen. 
 
Pertanyaan 3 : Parameter keselamatan hydrogen apa 

saja? 
Jawaban :  Perubahan suhu yang paling utama. 
 
Pertanyaan 4 : Apakah ada software khusus yang 

digunakan untuk adam? 
Jawaban : Software yang digunakan ialah  

labview. 
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Abstrak, - Tulisan ini menguraikan fabrikasi pembuatan 
modul surya berbasis dye-sensitized (Dye sensitized solar 
cell, DSSC) dengan merangkaikan 24 buah sel menjadi dua 
sub-modul. Setiap sub-modul digabung secara seri 
menggunakan sistem interkoneksi eksternal. Interkoneksi 
antar sub-modul dilakukan secara seri dan pararel. Luas 
total area aktif modul surya ini adalah 144 cm2. Pengukuran 
karakteristik I-V dilakukan menggunakan sumber cahaya 
bervariasi, yaitu berupa lampu sorot (5 mW/cm2), sun 
simulator AM1.5 (40 mW/cm2), serta dibawah matahari 
langsung (80-85 mW/cm2).  Efisiensi terbaik dihasilkan 
modul surya melalui penyinaran dengan intensitas 5 
mW/cm2 yaitu 4%. 
 
Kata kunci : Sel surya berbasis dye-sensitized, modul surya, 
rangkaian seri, sistem interkoneksi secara eksternal 
 

 
1. PENDAHULUAN 

 
Penggunaan sel surya di dunia sebagai 

pembangkit energi listrik tenaga surya sedang 
mengalami lonjakan kebutuhan yang relatif tinggi. Hal 
ini d itunjukkan o leh meningkatnya kapasitas produksi 
sel surya secara global. Tingginya permintaan tersebut 
diyakin i akan terus meningkat di masa yang akan 
datang. Hal ini mengindikasikan pentingnya 
penguasaan teknologi pembuatan sel surya. Sel surya 
berbasis dye-sensitized (dye-sensitized solar cell, 
DSSC) merupakan sel surya generasi ketiga yang 
sangat menjanjikan karena diyakin i mampu 
menyediakan konsep energi alternatif dengan biaya 
produksi yang lebih terjangkau dan teknologi fabrikasi 
yang lebih sederhana dibandingkan sel surya 
pendahulunya yang berbahan silikon kristal. Meskipun 
saat ini efisiensi konversi energi DSSC masih lebih  
rendah dibandingkan sel surya silikon, namun sel 
surya ini memiliki potensi untuk menghasilkan  
efisiensi yang lebih tinggi di masa depan mengingat 
efisiensinya saat ini masih jauh dari efisiensi yang bisa 
dicapai secara teori.[1] 

Sel surya berbasis dye-sensitized terdiri dari 
empat komponen utama, yaitu elektroda 
semikonduktor, pewarna tersensitisasi, elektroda 
pembanding (counter electrode) dan elektrolit.[2] Sel 
ini bekerja melalu i mekan isme fotoelektrokimia. 
Proses foto-elektrokimia d imulai dengan penyerapan 
foton oleh molekul-molekul pewarna tersensitisasi 
(dye-sensitized) yang terikat pada permukaan partikel 
semikonduktor. Proses pembangkitan dan transfer 

elekton terjadi melalui semikonduktor sebagai 
fotoelektroda Bahan semikonduktor yang umum 
digunakan adalah TiO2 karena memiliki pita energi 
yang lebar.[3,4] Larutan elektrolit pasangan redoks I-

/I3 digunakan sebagai media transport muatan dan 
sebagai elektroda lawan (counter electrode) umumnya 
digunakan Platina.[2,4,5] Pada DSSC standar, 
umumnya substrat yang digunakan adalah substrat 
kaca transparan konduktif seperti FTO (fluorine-tin-
oxide)  dan ITO (Indium tin oxide). 

Untuk aplikasi elektronik atau PLTS, sel surya 
digunakan dalam bentuk modul surya atau dikenal 
dengan modul Photovoltaic (PV Modulue). Modul 
surya terdiri dari beberapa buah sel surya yang 
disusun secara seri dan paralel dalam satu modul 
untuk mendapatkan level tegangan dan arus yang 
diinginkan.  

Ada dua teknik penggabungan (interkoneksi) sel 
surya, yaitu penggabungan secara eksternal seperti sel 
surya berbasis kristal silikon dan teknik interkoneksi  
secara internal. Contoh penggabungan ini kita dapat 
temukan pada sel berbasis thin film. Pada sel surya 
jenis DSSC, karena sifat dan strukturnya yang unik 
maka pada umumnya penggabungannya dilakukan  
secara seri  dan internal. Ada tiga tipe penggabungan 
sel surya DSSC secara internal, yaitu menggunakan 
metode interkoneksi tipe W, tipe Z, dan tipe 
Monolitihic.[6] Pada sistem interkoneksi internal, 
masing-masing individu sel difabrikasi pada satu 
substrat yang sama. Masalah yang kerap timbul pada 
saat up-scaling sel surya DSSC adalah menurunnya 
efisiensi secara drastis. Salah satu penyebab hal 
tersebut adalah rugi-rugi yang diakibatkan oleh area 
aktif dan kontak elektroda.[6] Oleh sebab itu, dalam 
merancang disain sel surya DSSC maupun modul 
surya DSSC, dibutuhkan estimasi yang tepat untuk 
menentukan faktor d imensi. Hal ini d itujukan untuk 
memin imalisir rugi-rugi yang timbul akibat pengaruh 
tahanan parasitic baik itu yang dipengaruhi oleh area 
aktif maupun non-aktif.[6]   

Pada tulisan ini akan diuraikan fabrikasi modul 
surya berbasis dye-sensitized dengan 
mengaplikasikan interkoneksi secara eksternal. 
Pengukuran karakteristik listrik d ilakukan  
menggunakan sumber cahaya matahari dan lampu. 
 
 

2. METODOLOGI 
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2.1 Pembuatan Sel DSSC 

 
Pada penelitian ini sel surya berbasis dye-

sensitized dibuat menggunakan teknik screen printing. 
Substrat yang digunakan berupa kaca konduktif 
transparan berlapis fluorine-tin-oxide (FTO) dengan 
nilai resistansi sekitar 15 Ω/  (Dyesol – TEC15). 
Sedangkan material fotoelektroda yang digunakan 
adalah TiO2 berupa pasta produk Dyesol (18NR-AO). 
Luas area aktif yang dibuat adalah 1x6 (6 cm2) seusai 
dengan hasil penelit ian yang telah dilakukan Natalita  
dkk.[7] Untuk mendapatkan ketebalan yang optimal, 
pelapisan TiO2 dilakukan melalu i 2 kali proses 
printing sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan  
sebelumnya.[8] Pengeringan dilakukan dalam oven 
bersuhu 100oC selama kurang leb ih 10 menit. Proses 
annealing dilakukan menggunakan conveyor furnace 
bersuhu 450oC selama 15 menit. Substrat yang telah 
dilapisi TiO2 diwarnai dengan cara direndam selama 
24 jam dalam larutan perwarna berbasis Ruthenium, 
yaitu Z907. 

Counter elektroda yang digunakan adalah lapisan 
Platina (Pt) yang dideposisi diatas permukaan substrat 
FTO melalu i tekn ik sputtering dengan lama deposisi 
20 menit.[8] Setelah masing-masing bagian 
fotoelektroda dan counter-elektroda selesai 
difabrikasi, keduanya disatukan dengan cara 
merekatkannya menggunakan bahan termoplastik 
Surlyn-50. Tahap berikutnya adalah penyuntikan 
elektro lit EL-141 melalui lubang udara lapisan Surlyn. 
Lubang bekas penyuntikan tadi kemudian ditutup 
menggunakan glass frit dengan tujuan untuk 
mencegah kebocoran elektrolit. Contoh sel surya 
berbasis dye-sensitized yang dibuat ditunjukkan pada 
gambar.1  

 

 
Gambar 1. Prototipe sel dengan  luas area aktif 1x6 cm 

 
2.2 Karakterisasi Sel DSSC 
 

Sel diukur karakteristiknya sebelum digunakan 
untuk modul. Karakterisasi sel surya pada umumnya 
dilakukan melalu i pengukuran arus-tegangan (I-V). 
Skema rangkaian pengukuran ditunjukan pada gambar 
2. Pengukuran dilakukan menggunakan beban atau 
resistor yang di rangkai dalam rotary switch secara 
bergantian. Interval pembebanan diatur mulai dari  0.1 
Ω hingga 3 kΩ. Sumber cahaya yang digunakan untuk 
pengukuran sel adalah lampu sorot dengan intensitas 5 
mW/cm2 

 

 
Gambar 2. Skema rangkaian untuk mengukur karakteristik I-

V. 
 

Selain kurva I-V, parameter lain yang penting untuk 
menghitung efisiensi adalah tegangan hubungan 
terbuka (VOC) dan arus hubungan tertutup (ISC). 
Efisiensi sel surya dapat dihitung menggunakan 
persamaan berikut: 
 

%100% x
P

FFIV

in

SCOC  (1) 

dimana Pin  adalah daya yang diterima oleh sel surya 
(diukur menggunakan pyranometer) dan FF atau Fill 
factor adalah parameter yang 
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Gambar 3. Penggabungan sel secara seri paralel 
 

 
digunakan untuk melihat penyimpangan yang terjadi 
dari karakteristik  I-V sebuah sel terhadap sel yang 
ideal. Peyimpangan yang terjadi in i diakibatkan 
pengaruh resistansi seri dan resistansi paralel. 
 

 
2.3 Pembuatan Modul Surya  
 
2.3.1 Pembuatan Rangkaian Sel surya 

Pada penelitian ini, sel surya yang telah dibuat 
dan diukur karakteristiknya dirangkai menjad i suatu 
modul dengan interkoneksi secara eksternal.  
Rangkaian yang dibuat, ditunjukkan  

gambar 3. Modul in i terdiri dari dua bagian 
(sub-modul) yang masing-masing terdiri dari 12 sel. 
Setiap sub-modul, penggabungan sel dilakukan secara 
seri dengan menghubungkan kutub positif (counter 
elektroda) dengan kutub negatif (fotoelektroda) seperti  
pada gambar 3. Kontak d ibuat menggunakan pasta 
perak atau timah. Kedua sub-modul itu dihubungkan 
dengan interkoneksi secara eksternal. Interkoneksi 
antar sub-modul dilakukan secara seri dan pararel. 
Luas total area akt if modul surya ini adalah 144 cm2. 

 
2.3.2  Pengukuran  Modul  DSSC 

Pengukuran  dilakukan diluar ruangan (outdoor) 
dengan sumber cahaya matahari dan di dalam ruangan 
(indoor) dengan sumber cahaya lampu. Pengukuran 
outdoor dilakukan pada saat intensitas matahsi sebesar 
80 mW/cm2. Sedangkan pengukuran indoor 
menggunakan lampu berdaya 500 W dengan intensitas 
5 mW/cm2 dan sun simulator Oriel 1.5AM dengan 
intensitas 40 mW/cm2.   

 
 

3. HAS IL DAN ANALISA 
 

Gambar 4 menunjukkan prototipe modul surya 
DSSC yang dibuat.  

 
 

Gambar 4. Prototipe Modul surya DSSC 
 

Karakteristik kurva I-V modul surya yang 
terinterkoneksi eksternal secara seri dan seri-pararel 
dengan intensitas penyinaran yang berbeda 
ditunjukkan pada gambar 5. Tabel 1 menunjukkan  
hasil pengukuran parameter modul surya  
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 5. Kurva I-V modul surya DSSC 
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Tabel 1. Hasil pengukuran karakteristik modul surya DSSC 

 
Secara umum performa modul surya DSSC yang 

dibuat masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 
kecilnya nilai Fill Factor. Kecilnya nilai FF 
dimungkinkan besarnya resistansi seri dan resistansi 
pararel pada modul. Resistansi ini dapat terjad i pada 
pada saat proses penggabungan atau interkoneksi antar 
sel. Untuk variasi metoda interkoneksi antar sub-
modul tampak bahwa penghubungan modul secara 
paralel rata-rata menghasilkan output yang lebih baik 
dibandingkan interkoneksi secara seri, yaitu 28,95 
mW/cm2, 52,08 mW/cm2 dan 74,88 mW/cm2 secara 
berurutan untuk intensitas penyinaran 5 mW/cm2, 40 
mW/cm2 dan 80 mW/cm2.  

Berdasarkan data tabel 1 dan gambar 5 juga dapat 
diketahui bahwa performa terbaik sel diperoleh 
melalui penyinaran menggunakan cahaya lampu sorot 
di dalam ruangan dengan intensitas cahaya sebesar 5 
mW/cm2. Hal ini diindikasikan oleh nilai efisiensi 
yang cukup tinggi sekitar 3.8% untuk interkoneksi sub 
modul secara seri dan 4% untuk interkoneksi seub 
modul secara pararel (gambar 6) Sedangkan untuk 
pengukuran dibawah sinar matahari maupun sun 
simulator, modul surya DSSC in i belum dapat 
berfungsi secara efisien. Akan tetapi, dapat dilihat 
bahwa pengukuran dibawah cahaya dengan intensitas 
lebih tinggi (sinar matahari atau sun simulator) selalu  
menghasilkan output berupa arus, tegangan, dan daya 
yang lebih besar. 
 

 
 

Gambar 6. Efisiesi modul surya DSSC dengan variasi 
intensitas cahaya  

 
 
 
 
 

7. KES IMPULAN 
 

Fabrikasi modul surya DSSC dengan 
interkoneksi eksternal telah dapat dilakukan.  Modul 
surya dengan metode interkoneksi antar sub-modul 
secara pararel  menghasilkan output yang lebih tinggi 
dibandingkan metode interkoneksi antar sub-modul 
secara seri. Efisiensi terbaik d ihasilkan modul surya 
melalui penyinaran dengan intensitas 5 mW/cm2 yaitu 
4%. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Berapa effisiensi maksimal untuk 

dipasangseri dan parallel?  
Jawaban : Untuk dipasang seri 3.8 % pada 

intensitas 5 mW/cm2. Untuk dipasang 
paralel 4.0 % pada intensitas 5 
mW/cm2. Untuk dipasang seri 0.5 % 
pada intensitas 80 mW/cm2. Untuk 

Intensitas 
(mW/cm2) 

Rangkaian Seri 

 Voc 
(V) 

Isc 
mA 

Pmax 
mW/cm2  

FF 
% 

η 
% 

5 12.1 7.34 27.17 0.31 3.8 
40 13.2 11.5 36.36 0.24 0.6 
80 13.9 18.4 54.02 0.21 0.5 
 Rangkaian Paralel 
 Voc 

(V) 
Isc 

mA 
Pmax 

mW/cm2  
FF 
% 

η 
% 

5 5.53 13.8 28.95 0.38 4.0 
40 6.12 23 52.08 0.37 0.9 
80 6.55 43.9 74.88 0.26 0.7 
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dipasang paralel 0.7 % pada intensitas 
80 mW/cm2. 

 
Pertanyaan 2 : Aplikasi apa yang digunakan untuk 

modul sel surya yang dibuat? 
Jawaban : LED, Baling – baling. 
 
Pertanyaan 3 : Apakah bisa diganti dengan silicon? 
Jawaban : Proses produksi lebih mahal silicon 

karena butuh kemurnian yang tinggi. 
 
Pertanyaan 4 : Berapa ukuran dari modul sel surya 

untuk menghidupkan lampu? 
Jawaban : Belum dilakukan percobaan untuk 

menghidupkan lampu. Percobaan baru 
dilakukan dengan LED. 

 
Pertanyaan 5 : Cahaya matahari yang digunakan pada 

waktu pagi, siang, atau sore hari? 
Jawaban : Pada jam 10 – 11 pagi dengan 

intensitasi 80 mW/cm2. 
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Abstract – Telah dilakukan kajian mengenai 
performansi modul surya jenis monokristal dan 
polikristal yang merupakan komponen utama Sistem 
PJU LED Tenaga Surya di Kecamatan Kalirejo, 
Kabupaten Lampung Tengah. Disebut demikian, 
karena sistem pembangkitnya menggunakan energi 
surya dan lampu penerangannya menggunakan lampu 
Light Emitting Diode (LED) yang merupakan jenis 
lampu model terbaru yang sangat terang, hemat 
energi dan umur pakai yang panjang (bisa mencapai 
50.000 jam) dengan sumber daya listrik arus searah 
(DC). Sistem penerangan jalan tersebut terdiri dari : 
3 modul surya masing-masing 50Wp, sebuah baterai 
berkapasitas 100 Ah, sebuah Solar Charge Controller, 
dan Lampu LED berdaya 40W. Jenis modul surya 
yang dipasang di lapangan terdiri dari 2 jenis, yaitu 
modul surya jenis monokristal dan polikristal. Untuk 
mengetahui keunggulan dari kedua jenis modul surya 
tersebut, maka dilakukan kajian mengenai unjuk 
kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa modul surya 
jenis polikristal memiliki efisiensi lebih tinggi 
dibanding modul surya jenis monokristal. Selain itu 
dari segi ketersediaan dan harga, modul polikristal 
relatif lebih mudah diperoleh di pasaran dan 
harganya lebih rendah dibanding modul monokristal.  
  
Kata Kunci: uji performansi, modul surya, Lampung, 
monokristal, polikristal, penerangan jalan umum.  
  
 

1. PENDAHULUAN 
  

Indonesia memiliki karunia sinar matahari 
mengingat letaknya di daerah tropis dan dilalui garis 
khatulistiwa. Hampir di setiap pelosok Indonesia, 
matahari menyinari sepanjang hari sejak pagi sampai 
sore. Energi matahari yang diterima bumi dapat 
diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan 
modul surya. Rangkaian modul surya dapat dibentuk 
menjadi sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
yang bersih, praktis, ramah lingkungan, handal dan 
sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia. 

Perkembangan teknologi dalam pembuatan modul 
surya dengan tingkat efisiensi yang lebih baik, 
pembuatan baterai yang tahan lama dan pembuatan 
alat elektronik yang dapat menggunakan arus searah 
berjalan dengan pesat dan sangat menjanjikan prospek 

pasarnya.  
Saat ini penggunaan energi surya (terutama modul 

surya photovoltaik) masih dirasakan mahal karena 
tidak adanya subsidi. Sebaliknya energi listrik (PLN) 
yang banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari, 
sebenarnya adalah listrik bersubsidi. Namun demikian, 
dengan kemajuan teknologi harga modul surya 
diharapkan akan semakin murah. Selain itu 
penggunaan listrik tenaga surya memiliki beberapa 
keleb ihan dibanding penggunaan energi fosil, yaitu: 

  
 Energ i yang terbarukan/tidak pernah habis  
 Bersih, ramah lingkungan  
 Umur modul surya yang panjang bisa menjadi 

investasi jangka panjang  
 Prakt is dan mudah perawatannya 
 Sangat cocok untuk daerah tropis seperti 

Indonesia. 
 
Modul surya sebagai komponen penting 

pembangkit listrik tenaga surya akan mendapatkan 
tenaga listrik sejak pagi sampai sore hari sepanjang 
ada sinar matahari. Umumnya perhitungan durasi 
penyinaran matahari yang efekt if sepanjang hari 
adalah 5 jam. Oleh karena itu diperlukan kajian  
mengenai potensi energi surya untuk mengetahui 
ketersediaan energi surya di suatu daerah. Dengan 
adanya informasi mengenai potensi energi surya 
tersebut, maka dapat dijadikan dalam pemilihan 
teknologi energi surya, terhindar dari kesalahan 
pemilihan lokasi dan peralatan yang akan dipasang 
dapat bekerja secara optimal [4, 5 dan 6]. 

Berdasarkan beberapa kajian, daerah Lampung 
memiliki potensi energi surya yang cukup besar (rata-
rata 4.43 kWh/m2/hari) [7]. Disisi lain, beberapa 
daerah (Kabupaten Lampung Timur dan Lampung 
Tengah) mengalami permasalahan penerangan jalan 
umum (PJU) [1 dan 2]. Kondisi minimnya fasilitas 
penerangan jalan dan ditambah banyak PJU yang 
rusak, sangat mengganggu pengguna jalan yang 
hendak bepergian pada malam hari. Hal in i tentunya 
menyebabkan masyarakat merasa dirugikan  karena 
setiap bulan pelanggan PLN d ikenakan pajak untuk 
penerangan jalan umum. Selain minimnya sarana PJU 
kondisinya ditambah parah dengan sering padamnya 
listrik dari PLN. Untuk mengatasi hal tersebut, maka 
perlu dipikirkan untuk menggunakan PJU dengan 
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lampu LED yang umurnya jauh lebih panjang. Selain 
itu, untuk mengurangi ketergantungan pada PLN dan 
dalam rangka pemanfaatan energi terbarukan, maka 
sumber energi yang digunakan adalah energi surya 
menggunakan modul surya photovoltaik [3]. 

Tulisan in i membahas mengenai performansi 
modul surya jenis monokristal dan polikristal yang 
merupakan komponen utama Sistem Penerangan Jalan 
Umum dengan lampu LED menggunakan Energi 
Surya Photovoltaik (PJU LED Tenaga Surya) di 
Kalirejo, Lampung Tengah. 
 
 

2. DASAR PERANCANGAN 
  

Pada prinsipnya teknologi energi surya sebagai 
pembangkit listrik dapat dilakukan dengan dua cara : 
  
1. Produksi uap dengan ladang cermin yang 

digunakan untuk menggerakkan turbin, dikenal 
dengan pembangkit listrik tenaga surya besar. 

2. Mengubah sinar surya menjadi listrik dengan 
modul surya photovoltaik, biasa dikenal sebagai 
pembangkit listrik tenaga surya kecil/portabel. 

 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya dapat 

diaplikasikan untuk berbagai keperluan, antara lain :  
 Untuk penerangan di rumah.  
 Untuk penerangan jalan umum (PJU)  
 Untuk penerangan taman  
 Sebagai sumber listrik untuk kamera CCTV.  
 Sebagai sumber listrik untuk instalasi wireless 

(WIFI), pemancar radio, perangkat komunikasi.  
 Untuk perangkat sinyal kereta api, kapal.  
 Untuk irigasi dan pompa air.  
 Sebagai portable power supply  
 Sebagai sumber tenaga untuk perangkat satelit. 

 
Jenis Modul Surya  

Modul surya berfungsi mengubah intensitas sinar 
matahari menjad i energi listrik dan menghasilkan arus 
listrik yang digunakan untuk mengisi baterai. Saat 
intensitas radiasi matahari berkurang (kondisi langit  
berawan, hujan atau mendung), maka arus listrik yang 
dihasilkan akan berkurang. Dengan menambah modul 
surya (memperluas) berart i menambah konversi energi 
surya. Umumnya modul surya dengan ukuran dan 
karakteristik tertentu akan memberikan hasil tertentu 
pula. Beberapa jenis modul surya yang dikenal saat ini 
disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Beberapa Jenis Modul Surya 
Jenis 

Modul 
Surya 

Efisiensi 
Konversi 
Energi 

Daya 
Tahan Biaya Keterangan 

Monokristal Sangat Baik Sangat 
Baik Baik 

Kegunaan 
pemakaian 

luas 

Polikristal Baik Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Cocok untuk 
produksi 
massal di 

masa depan 

Amorphous Cukup Baik Cukup 
Baik Baik 

Bekerja baik 
dalam 

pencahayaan 
fluorescent 

Compound 
(GaAs) Sangat Baik Sangat 

Baik 
Cukup 
Baik 

Berat & 
rapuh 

 
Monokristal (Monocrystalline) 

Merupakan modul yang paling efisien yang 
dihasilkan dengan teknologi terkini dan menghasilkan  
daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. 
Monokristal dirancang untuk penggunaan yang 
memerlukan konsumsi listrik besar pada tempat-
tempat yang beriklim ekstrim dan dengan kondisi 
alam yang sangat ganas. Modul surya jenis ini 
memiliki efisiensi sampai dengan 15%. Kelemahan 
dari modul jen is ini adalah tidak akan berfungsi baik 
ditempat yang cahaya mataharinya kurang (teduh) dan 
efisiensinya akan turun drastis saat kondisi cuaca 
berawan atau mendung. 
 
Polikristal (Polycrystalline) 

Merupakan modul surya yang memiliki susunan 
kristal acak karena difabrikasi dengan proses 
pengecoran. Modul surya jenis ini memerlukan luas 
permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan 
jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik 
yang sama. Berbeda dengan jenis monokristal, jenis 
polikristal dapat menghasilkan listrik pada saat cuaca 
berawan atau mendung. Modul surya jenis ini 
memiliki efisiensi relatif lebih rendah dibandingkan 
jenis monokristal, sehingga memiliki harga yang 
cenderung lebih rendah pula. 
 
Thin Film Photovoltaic  

Merupakan modul surya (dengan dua lapisan) 
dengan struktur lapisan tipis mikrokristal-silicon dan 
amorphous dengan efisiensi modul hingga 8,5%, 
sehingga untuk luas permukaan yang diperlukan per 
watt daya yang dihasilkan leb ih besar daripada modul 
surya jenis monokristal dan polikristal. Inovasi terbaru 
yang berhasil ditemukan adalah Thin Film Triple 
Junction PV (dengan tiga lapisan) dapat berfungsi 
sangat efisien dalam kondisi cuaca yang sangat 
berawan dan dapat menghasilkan daya listrik sampai 
45% leb ih tinggi dari modul jen is lain dengan 
kapasitas daya yang sama. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Modul  Surya 

Terdapat Lima faktor utama yang mempengaruhi 
unjuk kerja / performansi dari sebuah modul surya : 
  
1. Bahan pembuat solar cells panel 
2. Resistansi beban 
3. Intensitas cahaya matahari 
4. Suhu modul surya 
5. Bayangan/shading.  
 
Resistansi Beban  

Tegangan baterai adalah tegangan operasi dari 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

14 
 

modul surya, apabila baterai dihubungkan langsung 
dengan modul surya. Umumnya tegangan baterai 12 V 
(antara 11.5 sampai 15 V). Untuk dapat mencharge 
baterai, modul surya harus beroperasi pada tegangan 
yang lebih tinggi daripada tegangan baterai. Efisiensi 
paling tinggi terjad i pada saat panel surya beroperasi 
dekat dengan maximum power point voltage (Vmp). 
Oleh karena itu, tegangan baterai harus mendekati 
tegangan Vmp. Apabila tegangan baterai menurun di 
bawah Vmp atau meningkat di atas Vmp, maka 
efisiensinya akan berkurang. 
 
Intensitas Cahaya Matahari  

Semakin besar intensitas cahaya matahari secara 
proposional akan menghasilkan arus yang besar pula. 
Seperti ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah in i, 
ketika tingkatan cahaya matahari menurun, bentuk 
dari kurva I-V menunjukkan hal yang sama, tetapi 
bergerak ke bawah yang mengindikasikan menurun-
nya arus dan daya. Berbeda halnya dengan tegangan 
yang tidak berubah oleh bermacam-macam t ingkatan 
intensitas cahaya matahari. 

 
Gambar 1. Pengaruh Intensitas Radiasi Surya terhadap unjuk 

kerja Modul Surya 
 
Suhu solar modul surya  

Ketika suhu modul surya meningkat diatas 
standar suhu normal (25 oC), maka efisiensi modul 
surya akan berkurang. Gambar 2 dibawah ini 
mengilustrasikan bahwa, pada saat suhu modul surya 
meningkat diatas 25 oC (suhu panel surya, bukan suhu 
udara), bentuk kurva I-V tetap sama, tetapi bergeser 
ke kiri sesuai dengan kenaikan suhu modul surya dan 
menghasilkan tegangan dan daya yang lebih rendah. 
Dalam kasus ini, panas merupakan hambatan listrik 
untuk aliran elektron. Oleh karena itu aliran udara di 
sekeliling modul surya sangat penting untuk 
menghilangkan panas yang menyebabkan suhu modul 
surya yang tinggi. 

 
Gambar 2. Pengaruh Suhu terhadap unjuk kerja Modul 

Surya 
Shading/Bayangan  

Modul surya, terdiri dari beberapa sel surya yang 
dirangkai secara seri untuk menghasilkan daya yang 
diinginkan. Bila satu sel surya dapat menghasilkan  
0.46 V, maka untuk membentuk modul surya dengan 
tegangan 12 V diperlukan 36 sel surya yang dirangkai 
secara seri, sehingga tegangan totalnya adalah 0.46 V 
x 36 = 16.56 V. Shading adalah suatu kondisi dimana 
salah satu atau lebih sel surya terhalang mendapatkan 
sinar matahari, sehingga akan mengurangi daya dari 
modul surya. Beberapa jen is modul surya sangat 
terpengaruh oleh faktor shading ini. Gambar 3 di 
bawah ini menunjukkan efek yang sangat ekstrim dari 
pengaruh shading pada satu sel dari modul surya jenis 
monokristal yang tidak memiliki internal bypass 
diodes. Untuk mengatasi hal tersebut pada modul 
surya harus dipasang bypass diode yang berfungsi 
untuk mengalirkan arus listrik ke satu arah dan 
mencegah arus ke sel surya yang kena shading/ 
bayangan. Oleh karena itu, hal penting yang harus 
diperhatikan dalam pemasangan adalah agar modul 
surya tidak terhalang sehingga tidak terjadi faktor 
shading. 

 
Gambar 3. Pengaruh Bayangan terhadap unjuk kerja Modul 

Surya 
 

Sistem Penerangan Jalan Umum dengan lampu 
LED menggunakan Energi Surya Photovoltaik (PJU 
LED Tenaga Surya) yang dipasang di Kalirejo, 
Lampung Tengah terdiri dari : 
 3 modul surya masing-masing 50Wp, 
 sebuah baterai berkapasitas 100 Ah, 
 sebuah Solar Charge Controller dan 
 sebuah Lampu LED berdaya 40W.  
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Jenis modul surya yang dipasang di lapangan 

terdiri dari 2 jenis, yaitu modul surya jenis 
monokristal dan polikristal. Untuk mengetahui 
keunggulan kedua jenis modul surya tersebut, maka 
dilakukan kajian mengenai unjuk kerja modul surya. 
 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
  
Uji Performansi Modul Surya 
Data karakteristik listrik modul surya photovoltaik 
(PV) yang digunakan dalam uji performansi 
ditunjukkan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Karakteristik Modul Surya 
Jenis Monokristal dan Polikristal 

No. Parameter Data teknis 
Monokristal Polikristal 

1. Pmax (W) 10 50 50 
2. Imp (A) 0.59 2.51 2.9 
3. Vmp (V) 16.8 19.0 17.5 
4. Isc (A) 0.68 2.79 3.1 
5. Voc (V) 21.0 22.7 21.4 
6. NOCT 46 ± 2 °C 46 ± 2 °C 

 
Modul surya photovoltaik yang diuji 

performansinya sudah tersertifikasi setelah melalui 
serangkaian uji laboratorium di Balai Besar Teknologi 
Energ i Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(B2TE-BPPT) dengan No. Seri 103206100073 (Run 
ID: 0073c), seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Karakteristik photovoltaik 

 
Berdasarkan gambar hasil u ji laboratorium seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4 d iatas, terlihat bahwa 
karakteristik photovoltaik arusnya relatif tetap pada 
daerah  tegangan sampai 18 V dengan  Pmak  50,20 W  
untuk modul 50 Wp, dengan efisiensi sebesar 14,17%. 
 

Jenis modul surya photovoltaik yang diuji adalah 
jenis monokristal (deretan bawah) dan polikristal 
(deretan atas) seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Photovoltaik 

 
Sedangkan hasil pengujian pengaruh intensitas 

radiasi surya terhadap efisiensi modul surya disajikan  
pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Pengaruh intensitas radiasi surya terhadap  

efisiensi Modul Surya 
 

Efisiensi modul surya adalah perbandingan antara 
energi listrik yang dihasilkan oleh modul surya 
terhadap energi yang masuk/diterima oleh modul 
surya. Mengingat input energi yang masuk ber-
fluktuasi, maka efisiensi sesaatnya pun berfluktuasi, 
yaitu berkisar 1.04 – 25.25% dengan efisiensi rata-rata 
9.53% (untuk modul surya jenis monokristal) dan 1.83 
– 27.76% dengan efisiensi rata-rata 14.60% (untuk 
modul surya jen is polikristal). 
 
 

4. KES IMPULAN 
  
Modul monokristal: 
Efisiensi sesaatnya : 1.04 – 25.25% 
Efisiensi rata-rata    : 9.53% 
 
Modul polikristal :  
Efisiensi sesaatnya : 1.83 – 27.76% 
Efisiensi rata-rata    : 14.60% 
 

Berdasarkan kajian efisiensi diatas, tampaknya 
modul polikristal lebih unggul dibanding Modul 
monokristal. Selain itu dari segi ketersediaan dan 
harga, modul polikristal relatif lebih mudah diperoleh  
di pasaran dan harganya lebih rendah dibanding modul 
monokristal.  
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Bagaimana jika kondisi hujan atau 

tidak ada sinar matahari ?  
 
Jawaban :  Usia baterai 3 hari d idesain untuk 

kondisi yang paling ekstrim. Intensitas 
matahari untuk proses charge harus 
memenuhi kondisi tegangan dari 
modul surya leb ih dari tegangan 
operasional baterai. Potensi daerah 
harus dilihat juga dalam proses desain. 

 
Pertanyaan 2 : Secara teori, effisiensi untuk 

monokristal lebih besar dari polikristal 
tetapi dari penelitian ini sebaliknya. 
Mengapa demikian? 

Jawaban : Kenyataannya pada waktu dipasang 
beban, polikristal lebih besar terkait  
pada arus yang berhubungan dengan 
beban. 
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Abstract – Telah dilakukan analisis fluks radiasi 
matahari untuk keperluan perancangan Sistem PJU 
LED Tenaga Surya yang akan dipasang di Kecamatan 
Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sistem PJU 
LED tersebut merupakan salah satu bentuk imple-
mentasi teknologi energi surya fotovoltaik  dalam 
rangka mengembangkan model sistem pembangkit 
listrik energi surya untuk keperluan percontohan 
penerangan jalan umum di daerah yang mempunyai 
keterbatasan pasokan listrik serta mempunyai 
permasalahan dengan penerangan jalan umum 
terutama di daerah Luar Jawa. Analisis dilakukan 
terhadap data radiasi surya dari Stasiun Meteorologi 
Radin Inten II – Bandar Lampung yang terletak pada 
koordinat 5°15‘ LS, 106° 11' BT dan ketinggian 85 m 
diatas permukaan laut (dpl) selama 8 tahun terakhir 
(2004-2011). Hasil analisis menunjukkan bahwa fluks 
radiasi matahari rata-rata pada periode tersebut 
untuk daerah Lampung adalah 384 cal/cm2/hari untuk 
radiasi global, 218 cal/cm2/hari untuk radiasi 
langsung dan 166 cal/cm2/hari untuk radiasi baur. 
Hasil analisis menunjukkan pula bahwa terdapat 
korelasi linier yang baik antara radiasi global dan 
radiasi langsung. Sedangkan antara radiasi global 
dan radiasi baur terdapat korelasi non linier. 
Berdasarkan kajian yang dilakukan ini dapat 
disimpulkan bahwa daerah Lampung cocok untuk 
implementasi teknologi energi surya fotovoltaik.  
  
Kata Kunci: fluks radiasi matahari, radiasi global, 
radiasi langsung, radiasi baur, PJU LED Tenaga 
Surya, Lampung.  
  

1. PENDAHULUAN 
  

Energ i radiasi matahari atau lebih populer disebut 
energi surya merupakan salah satu jenis energi 
terbarukan yang sedang digalakkan pemanfaatannya 
oleh Pemerintah. Untuk mendukung program Peme-
rintah tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan dan 
implementasi pemanfaatan energi surya di lokasi-
lokasi potensial yang cocok. Pemanfaatan energi surya 
tersebut sebaiknya mempert imbangkan kesesuaian 
antara kebutuhan dengan potensi yang ada. Oleh 
karena itu kajian mengenai potensi energi surya perlu 
dilakukan sebelum rencana implementasi teknologi 
energi surya dilakukan di lapangan sehingga terhindar 
dari kesalahan pemilihan lokasi. Kajian mengenai 
potensi energi surya tersebut dapat dilakukan dengan 

menganalisis fluks radiasi matahari di suatu daerah/ 
lokasi d imana implementasi teknologi energ i surya 
akan dilakukan [4, 5 dan 6]. 

Berdasarkan hasil survei lapangan, fasilitas 
penerangan jalan dan lampu penerangan jalan 
umum (PJU) di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten 
Lampung Tengah sangat min im dan dalam kondisi 
rusak. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat, 
cepat dan dapat diandalkan. Salah satu alternatif 
pemecahan masalah PJU tersebut adalah dengan 
mengimplementasikan teknologi energi surya foto-
voltaik, yaitu pemanfaatan PJU LED Tenaga Surya. 
Sistem PJU LED yang akan dipasang merupakan salah 
satu bentuk implementasi teknologi energi surya 
fotovoltaik dalam rangka mengembangkan model 
sistem pembangkit listrik energi surya untuk 
keperluan percontohan penerangan jalan umum di 
daerah yang mempunyai keterbatasan akan tersedia-
nya pasokan listrik serta mempunyai permasalahan 
dengan penerangan jalan umum terutama di daerah 
Luar Jawa. 

Teknologi energ i surya fotovoltaik akan leb ih 
efektif bila komponen radiasi langsung lebih besar 
(dominan) daripada komponen radiasi. Radiasi global 
yang sampai d i permukaan bumi terd iri dari 2 
komponen yaitu, radiasi langsung dan radiasi baur. 
Radiasi langsung adalah radiasi matahari yang 
diterima permukaan bumi yang berasal dari pusat dan 
daerah sekitar piringan matahari.  Sedangkan radiasi 
baur adalah radiasi matahari yang diterima permukaan 
bumi yang berasal dari hamburan partikel udara, debu, 
partikel uap air, asap dan awan [1 dan 3]. Radiasi 
langsung akan sangat dominan saat atmosfer bumi 
dalam kondisi bersih/cerah (clear sky). Sedangkan 
radiasi baur akan leb ih dominan saat kondisi atmosfer 
bumi di suatu lokasi sangat kotor, banyak awan dan 
banyak partikel debu [2 dan 7]. 

Tulisan ini membahas mengenai analisis fluks 
radiasi matahari untuk keperluan perancangan Sistem 
PJU LED Tenaga Surya yang akan dipasang di 
Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. 
 

2. DATA DAN METODE ANALIS IS 
  

Analisis fluks radiasi matahari daerah Lampung 
dilakukan dengan menggunakan data radiasi surya 
dari Stasiun Meteorologi Radin Inten II – Bandar 
Lampung yang terletak pada koordinat 5°15‘ LS, 106° 
11' BT dan ketinggian 85 m diatas permukaan laut 
(dpl) selama 8 tahun terakhir (2004-2011). Data 
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radiasi surya tersebut merupakan data radiasi global 
untuk daerah Lampung. Radiasi langsung dan radiasi 
baur dihitung berdasarkan data radiasi global tersebut. 
Analisis hubungan antar parameter rad iasi matahari 
(radiasi global, langsung dan baur) dilakukan dengan 
melihat koefisien korelasi antar parameter yang 
ditinjau. 
 
Indeks kebeningan atmosfer didefinisikan sebagai 
perbandingan antara radiasi matahari yang diterima 
permukaan bumi (radiasi global) dengan radiasi yang 
diterima puncak atmosfer (radiasi ekstraterrestrial) [1]. 
Liu membagi Indeks Kebeningan atmosfer menjadi 
tiga kondisi langit, yaitu : 
  
 Langit mendung (overcast) jika indeks 

kebeningan < 0,3 
 Langit berawan sebagian (partly cloudy) jika 

indeks kebeningan antara 0,3 – 0,7 dan  
 Langit cerah (clear) jika indeks kebeningan > 0,7. 
 
Berdasarkan indeks kebeningan atmosfer Liu tersebut, 
akan dianalisis kondisi langit Lampung selama 8 tahun 
terakhir (2004-2011). 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
  
Indeks Kebeningan Atmosfer 

Pada umumnya kondisi langit selama 8 tahun 
terakhir (2004-2011) berdasarkan indeks kebeningan 
atmosfer Liu ada dalam kondisi d imana sebagian besar 
berawan sebagian, sebagian kecil cerah dan hanya 1% 
kondisi langit di Lampung dalam kondisi mendung. 
Jika dihitung distribusi frekuensinya maka sekitar 
78% kondisi langit di Lampung dalam keadaan 
berawan sebagian, 21% dalam keadaan cerah dan 
hanya 1% dalam keadaaan mendung. Secara lebih 
rinci kondisi langit Lampung selama 8 tahun terakhir 
(2004-2011) dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Indeks Kebeningan 

Atmosfer 
Cerah Berawan 

Sebagian Mendung 

21% 78% 1% 
 

Kondisi langit cerah (21%) di daerah Lampung seperti 
ditunjukkan pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa 
radiasi langsung lebih mendominasi dibandingkan 
radiasi baur. Frekuensi kejadian langit cerah/ atmosfer 
bersih selama 8 tahun terakhir (2004-2011) adalah  
sebanyak 21%, lebih besar daripada kondisi atmosfer 
kotor (hanya 1%). Secara kualitatif frekuensi kejadian  
radiasi langsung lebih banyak terjadi daripada radiasi 
baur. Dengan dominasi radiasi langsung ini, maka  
daerah Lampung cocok untuk implementasi teknologi 
energi surya fotovoltaik. 
 

Fluks Radiasi Matahari 
Radiasi matahari sebelum sampai di permukaan bumi 
terlebih dahulu melewat i suatu medium yang 
dinamakan atmosfer. Selama melewati atmosfer bumi, 
gelombang-gelombang elektromagnetik dari matahari 
akan mengalami berbagai proses, diantaranya pantulan 
(reflection), penyerapan (absorption) serta hamburan 
(scattering) oleh partikel-part ikel atmosfer bumi 
(partikel uap air/awan, asap, debu, nitrogen, oksigen, 
karbon dioksida, ozon dan lain-lain) yang menyebab-
kan terjad inya pelemahan intensitas radiasi matahari. 
Awan merupakan salah satu agen pelemahan radiasi 
matahari yang besar [7]. Lampung yang terletak di 
daerah tropis merupakan salah satu daerah konvektif 
aktif. Hampir setiap hari awan awan konvektif tumbuh 
dan berkembang dapat dilihat di daerah ini. Kondisi 
langit cerah selama periode 8 tahun terakhir (2004-
2011) mencapai 21%, dengan demikian fluks radiasi 
matahari yang diterima permukaan bumi (radiasi 
global) selama periode tersebut cukup besar. Hal ini 
disebabkan sebagian besar kondisi langit selama 
periode 8 tahun terakhir (2004-2011) berada dalam 
kondisi berawan sebagian. Fluks radiasi matahari rata-
rata pada periode tersebut, adalah 384 cal/cm2/hari 
untuk radiasi global, 218 cal/cm2/hari untuk radiasi 
langsung dan 166 cal/cm2/hari untuk rad iasi baur. 

Fluktuasi dan gambaran umum penerimaan  
radiasi matahari selama periode 8 tahun terakhir 
(2004-2011) dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1: Fluks Radiasi Matahari Lampung 8 tahun 

terakhir (2004-2011). 
 
Secara kuantitatif tampak bahwa radiasi langsung 

relatif lebih besar (dominan) daripada radiasi baur. 
Dominasi tersebut diperlukan dalam mengimplemen-
tasikan teknologi energi surya fotovoltaik. Berbeda 
halnya dengan teknologi energi surya termal yang 
cukup dengan memanfaatkan dominasi radiasi baur. 
Teknologi energi surya fotovoltaik dan teknologi 
energi surya termal merupakan 2 jenis teknologi 
dalam memanfaatkan potensi energi surya. Teknologi 
energi surya fotovoltaik digunakan untuk aplikasi-
aplikasi sel surya (solar cell) guna menghasilkan  
listrik dan pemusat surya (solar concentrator) untuk 
aplikasi termal suhu tinggi serta memenuhi kebutuhan 
listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari 
pendingin di Puskesmas terpencil. Sedangkan tekno-
logi energi surya termal umumnya digunakan untuk 
kolektor surya (solar collector) guna aplikasi termal 
dengan suhu relatif rendah sampai sedang, memasak 
(kompor surya), mengeringkan hasil pertanian dan 
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memanaskan air (pemanas air tenaga surya) [7]. 
Dengan dominasi radiasi langsung baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif seperti pada pembahasan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa daerah 
Lampung cocok untuk implementasi teknologi energi 
surya fotovoltaik. 
Hubungan Antar Parameter Radiasi Matahari 

Hubungan antara radiasi global, radiasi langsung 
dan radiasi baur dapat dilihat dari dua grafik di bawah  
ini (Gambar 2 dan 3).  

 
Gambar 2: Hubungan Radiasi Global vs Radiasi Langsung 

 
Berdasarkan Gambar 2 diatas, dapat dilihat 

adanya hubungan linier yang baik antara radiasi global 
dengan radiasi langsung. Hubungan ini menggambar-
kan jika radiasi global meningkat maka radiasi 
langsung juga meningkat. Hubungan antara radiasi 
global dan radiasi langsung sangat kuat, ditunjukan 
oleh koefisien korelasi yang besar antara kedua 
paramater tersebut (R2 = 0,95). Akan tetapi hubungan 
lin ier ini t idak ditemukan antara radiasi global dengan 
radiasi baur. 

 
Gambar 3: Hubungan Radiasi Global vs Radiasi Baur 

 
Hubungan antara radiasi global dan baur adalah 

hubungan non linier. Berdasarkan Gambar 3 diatas 
tampak bahwa sampai nilai tertentu jika radiasi global 
naik maka radiasi baur juga naik. Tetapi jika nilai 
tersebut telah melampaui peningkatan fluks radiasi 
global, akan diikuti dengan penurunan fluks radiasi 
baur. Koefisien korelasi antara kedua paramater 
tersebut tidak terlalu besar (R2 = 0,64). 
 

4. KES IMPULAN 
  

Menurut kriteria kebeningan atmosfer Liu, langit  
di atas Bandar Lampung pada umumnya berawan 

sebagian selama periode 8 tahun terakhir (2004-2011). 
Fluks rad iasi matahari rata-rata pada periode tersebut, 
adalah 384 cal/cm2/hari untuk radiasi global, 218 
cal/cm2/hari untuk radiasi langsung dan 166 
cal/cm2/hari untuk radiasi baur. Terdapat korelasi 
lin ier yang baik antara radiasi global dan radiasi 
langsung. Sedangkan antara radiasi global dan radiasi 
baur terdapat korelasi non linier. Berdasarkan kajian  
yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa daerah 
Lampung cocok untuk implementasi teknologi energi 
surya fotovoltaik.  
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Tanya Jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Pelaksanaan survey dilakukan di 

Lampung bagian mana? 
Jawaban : Di Rad in Inten II koordinat 5o15’LS  

106o11’BT. 
 
Pertanyaan 2 : Sejauh mana penerapan dari ap likasi 

tenaga surya? 
Jawaban : Pemanfaatan energi surya sudah 

banyak digunakan di Lampung seperti 
PJU, traffiq light, dll. Untuk penelitian  
ini pemanfaatannya di Lampung 
Tengah. 

 
Pertanyaan 3 : Bagaimana pendekatan dengan warga 

asli Lampung? 
Jawaban : Pendekatan dengan warga asli 

Lampung agak susah sehingga 
dipasang di tempat yang mau  
menerima. Untuk sosialisasi 
diserahkan ke aparat setempat. 

 
Pertanyaan 4 : Berapa harga 1 PJU? 
Jawaban : Harga 1 PJU Rp.10.000.000 t idak 

termasuk t iang. 
 
Pertanyaan 5 : Apakah sudah ada listrik dari PLN dan 

bagaimana maintenancenya?  
Jawaban : Sudah ada listrik dari PLN dan untuk 

maintenance dilatih tenaga lokasl yang 
punya latar belakang tentang 
kelistrikan. 
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Abstrak - Salah satu kendala pemanfaatan kincir 
angin Savonius adalah soliditas tinggi yang 
mengakibatkan konstruksi rotor menjadi berat. 
Penelitian ini mencoba mencari disain geometri 
sudu kincir angin Savonius yang optimum dengan 
luas penampang sudu yang sama.  
Pengujian menggunakan kincir angin Savonius dua 
tingkat, tiap tingkat memiliki 2 bilah sudu. Tinggi 
kincir 103 cm dengan diameter 80 cm dan bilah 
sudu memiliki panjang 62 cm, tinggi 50 cm dan 
tebal 1 mm. Celah antar bilah sudu divariasikan 0 
cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, dengan panjang 
busur sudu tetap. 
Dari hasil pengujian di lorong angin diperolah 
celah antar sudu yang paling baik adalah 10 cm, 
dengan efisiensi 33,06 % pada kecepatan angin 
4,5. Pada penelitian ini didapatkan daya tertinggi 
yang dicapai adalah sebesar 34,28 Watt dengan 
variasi celah antar sudu 10 cm pada kecepatan 
angin 7 m/s. 
 
Kata Kunci : Kincir Angin Savonius dua tingkat, 
bilah sudu, celah antar sudu 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Penelit ian kincir angin Savonius terus 

dilakukan karena memiliki keunggulan utama: 1) 
konstruksi sangat sederhana sehingga sangat sesuai 
untuk negara berkembang, 2) harga sangat murah 
karena dapat menggunakan material lokal dan dapat 
dilakukan oleh penduduk lokal [1],[2] dan 3) dapat 
bekerja dengan angin dari berbagai arah dan 
memiliki torsi yang besar [1],[4]. Kelemahan kincir 
angin Savonius adalah: effisiensinya (Cp) termasuk 
rendah [1], (Gambar 1) dan soliditasnya 100% [3] 
sehingga konstruksi rotor menjadi berat. Gambar 1 
adalah grafik hubungan antara Cp dan tsr yang 
diperoleh dari hasil perhitungan teoritis yang 
dilakukan oleh Prof.Betz. 

Penelit ian aliran fluida pada kincir angin 
Savonius antara lain telah dilakukan oleh Fujisawa 
[5] untuk mengetahui separation point dan 
distribusi tekanan pada sudu dan Kawamura [6] 
dengan simulasi komputasi. 

Penelit ian kincir angin Savonius untuk 
meningkatkan daya telah dilakukan oleh  Marcos [7] 
dengan memasang shielding. Dengan shielding, 
koefisien daya dapat meningkat dari 0,22 menjad i 
0,34. Rabah [8] meneliti kincir angin Savonius 
yang dimodifikasi menjadi dua tingkat. Selain 
Rabah, penelitian aplikasi untuk memompa air juga 
telah dilakukan o leh Govinda [9]. Keunggulan 
memiliki torsi yang besar ini banyak dimanfaatkan 
oleh peneliti untuk starting kincir angin jenis 
Darrius [1],[4]. 

 

 
Gambar 1 : Hubungan Cp dan tsr berbagai jenis kincir 

angin 
(Sumber : www.windturbine-analysis.com/index-

intro.htm) 
 
Material sudu yang digunakan oleh para 

peneliti juga bervariasi. Shankar [4] menggunakan 
plat aluminium tebal 1 mm, Simonds [2] 
menggunakan drum minyak bekas dan Rabah [8] 
menggunakan kayu. 

Modifikasi kincir angin Savonius dengan 
menggunakan celah dilakukan oleh Gupta [1]. Dari 
perbandingan koefisien daya antara tanpa celah 
sudu, sudu overlap dan sudu overlap 20%. 
menunjukkan peningkatan koefisien daya dengan 
adanya celah dan koefisien daya tertinggi untuk 
sudu overlap 20% yaitu sebesar 21% pada tsr 0,24. 

Shankar [4] membandingkan kincir angin  
Savonius dengan 2 sudu dan dengan 3 sudu. Kincir 
angin Savonius dengan 2 sudu memiliki daya 
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maksimal 50% lebih t inggi dari pada kincir angin 
Savonius dengan 3 sudu. Shankar menyimpulkan 
bahwa ukuran celah sudu pada kincir angin 
Savonius dengan 3 sudu tidak berpengaruh 
signifikan dibandingkan pada kincir angin Savonius 
dengan 2 sudu. 

 
Penelit ian ini membandingkan variasi lebar 

celah antar sudu pada kincir angin Savonius 2 
tingkat. Ukuran b ilah sudu konstan dengan jari-jari 
bilah sudu bervariasi. Tujuan dari penelitian in i 
adalah mendapatkan lebar celah yang paling 
optimal sehingga didapatkan koefisien daya 
tertinggi untuk luas sudu tertentu. 
 

2. METODE PENELITIAN 
 
Kincir angin Savonius yang diuji memiliki 2 

tingkat, tiap tingkat memiliki dua bilah sudu 
(Gambar 2). Tinggi total kincir angin 103 cm, 
diameter 80 cm. Luas penampang tiap bilah 50 cm 
x 62 cm, tebal b ilah sudu 1 mm. Bilah sudu 
menggunakan bahan PVC. Posisi geometri bilah 
sudu tingkat 1 dan tingkat 2 berselisih 90O. Bagian 
atas dan bawah tiap tingkat dibatasi dengan kayu 
tripleks berdiameter 80 cm dengan lubang untuk 
poros di bagian tengah. Pembatas ini sekaligus 
sebagai pemegang bilah sudu. 

 

 
Gambar 2: Kincir Angin Savonius Dua Tingkat 

Keterangan Gambar 1: 1) Poros, 2) Bilah Sudu, 3) Penguat Bilah 
Sudu, 4) Lubang Pemegang Bilah Sudu, 5) Plat pemegang Bilah 
Sudu, 6) Dudukan Transmisi, 7) Puli, 8) Lengan 9) Generator 
Listrik 
 

Pengaturan lebar celah dilakukan dengan 
memasangkan plat pemegang bilah sudu pada 
lubang pemegang pemegang bilah sudu yang sesuai 

pada saat pemasangan bilah sudu. Posisi plat 
pemegang bilah sudu dan lebar celah tampak atas 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

Pengujian dilakukan pada lorong angin 
dengan ukuran luas penampang 120 cm x 120 cm, 
panjang 240 cm. Daya blower 5 kWatt. Kecepatan 
angin pada lorong angin dapat diatur antara 0 
m/detik sampai dengan 8 m/detik. Pengukuran 
kecepatan angin menggunakan anemometer Merk 
LUTRON, Model AM-4206 yang diletakkan pada 
bagian inlet lorong angin. 
 

 
(a)                                         (b) 

 

 
(c)                                         (d) 

 

 
(e) 

Gambar 3: Skema bentuk dan lebar celah antar bilah sudu 
(a) lebar celah 0 cm, (b) lebar celah 10 cm, (c) lebar celah 20 
cm, (d) lebar celah 30 cm, (e) lebar celah 40 cm 
 

Poros kincir angin bagian atas disangga oleh 
bantalan yang menempel pada bagian atas lorong 
angin. Poros kincir angin bagian bawah ukurannya 
lebih panjang, melewati bagian bawah lo rong 
angin. Poros kincir angin bagian bawah ini 
terhubung dan disangga dudukan transmisi. Sistem 
transmisi terdiri dari dua buah puli, sabuk V dan 
generator listrik sebagai beban kincir angin. Sistem 
transmisi in i dihubungkan dengan sebuah 
timbangan untuk mengetahui besarnya torsi yang 
dihasilkan oleh kincir angin pada beban tertentu 
(Gambar 4.). Posisi timbangan dapat diatur 
sehingga lengan torsi dan tali timbangan selalu 
tegak lurus. 
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Gambar 4 : Pengukuran Torsi Kincir Angin 

Pengaturan beban dilakukan dengan mengatur 
beban generator listrik. Beban generator listrik 
menggunakan 30 buah lampu yang dipasang secara 
paralel dan masing-masing dapat diatur dengan 
saklar on-off. 

Kecepatan putar kincir angin diukur pada 
poros kincir angin dengan menggunakan 
tachometer Merk CHECK-LINE, Model CDT-
2000HD. 

Persamaan-persamaan dasar yang digunakan 
adalah : 
Daya tersedia, Pin : 
 푃푖푛 = 0,6 퐴 푉             
(1) 
 퐴 = luas penampang kincir angin 
 푉 = kecepatan angin 
Daya yang dihasilkan poros kincir, Pout : 
 푃표푢푡 = 2 휋 푛  푇   

  
          

(2) 
 푛 = kecepatan putar poros kincir angin 
Torsi yang dihasilkan poros kincir angin : 
 푇 = 퐹 퐿              
(3) 
 퐹 = gaya pada lengan 
Koefisien daya, Cp (coefficient of power): 
 퐶푝 =              (4) 
Tip speed ratio, tsr : 
 푡푠푟 =              (5) 

 푉 = kecepatan tangensial ujung sudu  
 

 
 

Gambar 5: Diagram Alir Pengambilan Data Penelitian 
 

Parameter yang divariasikan adalah lebar 
celah sudu, kecepatan angin dan beban kincir angin. 
Parameter yang diukur adalah torsi (gaya pada 
timbangan lengan dan panjang lengan), kecepatan 
angin dan kecepatan putar poros kincir angin. 
Panjang lengan torsi pada penelitian in i selalu 
konstan L = 40 cm. 
Tata cara pengambilan data sesuai dengan Gambar 
5. 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan data pengamatan yang diperoleh 
dan perhitungan dengan persamaan (1) sampai 
dengan persamaan (5), d ihasilkan grafik hubungan 
Cp dengan tsr seperti pada Gambar 6. Kecepatan 
angin maksimum pada lorong angin pada saat 
pengambilan data adalah 7 m/detik. 
 

 
 

C
p 

(%
) 

tsr 
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Gambar 6.: Grafik Hubungan Cp dan tsr Kincir Angin 
Savonius dengan Variasi Ukuran Lebar Celah Sudu 

 
Unjuk kerja kincir angin Savonius yang telah 

dihasilkan dari pengujian (Gambar 6) masih lebih 
rendah dari unjuk kerja kincir angin Savonius 
(Gambar 1). Hal in i menunjukkan bahwa hasil yang 
pengujian eksperimen masih perlu memper- 
timbangkan kondisi batas seperti yang dilakukan 
pada perhitungan teoritis. 

Dari berbagai ukuran celah sudu pada kincir 
angin Savonius (Gambar 6), dipero leh dengan 
memberi celah pada sudu (celah sudu 10cm dan 
celah sudu 20 cm), unjuk kerjanya dapat 
meningkat. Namun, semakin lebar celah sudu, 
unjuk kerjanya justru akan semakin 
turun/berkurang (celah sudu 30 cm dan celah sudu 
40 cm). Cp tert inggi untuk sudu tanpa celah (celah 
sudu 0 cm) adalah 23,95%, untuk celah sudu 10 cm 
adalah 33,06%, untuk celah sudu 20 cm adalah 
24,32%, untuk celah sudu 30 cm adalah 13,88%, 
untuk celah sudu 40 cm adalah 11,93% (Gambar 7). 
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Gambar 7: Grafik Hubungan Cp Maksimum dan Lebar 

Celah Sudu 
 

Selain Cp maksimumnya meningkat, celah 
sudu 10 cm dan celah sudu 20 cm juga 
meningkatkan tsr kincir angin. Hal ini menunjukan 
bahwa pada kincir angin Savonius dengan celah 
sudu 10 cm dan 20 cm memiliki kecepatan putar 
yang lebih tinggi (tsr 1,68 dan 1,59) dari pada 
kincir angin Savonius tanpa celah sudu (celah sudu 
0 cm, tsr 1,54). Sebaliknya, selain Cp 
maksimumnya menurun/berkurang, celah sudu 30 
cm dan celah sudu 40 cm juga menurunkan tsr 
kincir angin. Hal in i menunjukan bahwa pada kincir 
angin Savonius dengan celah sudu 30 cm dan 40 
cm memiliki kecepatan putar yang lebih rendah (tsr 
1,26 dan 1,12) dari pada kincir angin Savonius 
tanpa celah sudu (Gambar 8) 
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Gambar 8: Grafik Hubungan tsr Maksimum dan Lebar 

Celah Sudu 
 

Hasil yang diperoleh in i sesuai dengan 
Shankar [4] dan Gupta [1], bahwa celah sudu pada 
kincir angin Savonius dengan dua bilah sudu dapat 
meningkatkan unjuk kerjanya. Celah sudu 10 cm 
(overlap 12,5%) dapat meningkatkan koefisien 
daya tertinggi, yaitu menjadi 138,0% (Gambar 9), 
sedangkan celah sudu 40 cm (overlap 50%) justru 
menurunkan koefisien daya tertinggi, yaitu hanya 
menjadi 50,2%-nya saja.  
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Gambar 9: Grafik Hubungan Rasio Peningkatan Daya 

dan Lebar Celah Sudu 
 

4. KES IMPULAN 
 

Dari penelit ian kincir angin Savonius dua 
tingkat dengan variasi lebar celah sudu dan panjang 
bilah sudu tetap ini dapat disimpulkan : 
- Dengan menambahkan celah pada sudu maka 

koefisien daya kincir dapat berubah, baik 
meningkat maupun berkurang, 

- Koefisien daya maksimum dan tsr kincir angin 
meningkat untuk lebar celah sudu 10 cm dan 20 
cm dan berkurang untuk lebar celah sudu 30 dan 
40 cm, dibandingkan dengan sudu tanpa celah, 

- Dibandingkan dengan tanpa celah sudu, daya 
kincir angin meningkat menjadi 138% pada lebar 
celah sudu 10 cm dan berkurang menjadi 50% 
pada lebar celah 40 cm. 
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Tanya jawab: 
 

Pertanyaan 1 : Bahan apa yang digunakan? 
Jawaban : Bahan yang digunakan adalah 

mika. 
 
Pertanyaan 2 : Apa saja yang berpengaruh dari 

kincir angin tersebut? 
Jawaban : Kekasaran, sudu, bahan. 
 
Pertanyaan 3 : Berapa lama umur pakainya? 
Jawaban : Sampai 2 tahun, lebih awet bahan 

gedek. 
 
Pertanyaan 4 : Lokasi pemasangannya di mana? 
Jawaban : Perbatasan timor leste di daerah 

Belu. Dari Atambua 60 Km kea rah 
Gunung. 

 
Pertanyaan 5 : Tujuan penelitian ini untuk apa? 
Jawaban : Ditujukan untuk aplikasi pompa air 

rpm rendah. 
 
Pertanyaan 6 : Bisakah dilakukan penelitian 

daerah yang cocok atau tidak untuk 
dipasang kincir angin tersebut? 

Jawaban : Aplikasi windmap tidak punya. 
 
Pertanyaan 7 : Apakah bisa dilakukan kerjasama 

penelitian? 
Jawaban : Bisa, tapi belum d ilakukan. 
 
Saran 1 : Aplikasinya bisa dilakukan untuk 

lading garam. 
 
Saran 2 : Di BMKG ada unit yang 

menangani kecepatan angin. 
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Abstract – Wilayah Kabupaten Subang merupakan 
salah satu daerah yang banyak dihuni industri kecil 
tahu, sebanyak 145 industri kecil tahu beroperasi 
dengan total kapasitas produksi 290.450 kg kedelai 
per bulan. Dengan potensi limbah cair tahu (whey) 27 
kg per kg kedelai yang diolah, maka akan dihasilkan  
261 ton limbah cair tahu setiap hari. Limbah cairan 
tahu jika dibiarkan akan menimbulkan bau yang 
semakin lama semakin menyengat. Salah satu fokus 
konsep produksi bersih pada kegiatan industri adalah 
mengurangi timbulnya polutan. Unit pengolah limbah 
dengan sistem anaerobik diterapkan di pabrik tahu 
“Hapid” Kopti-Subang. Sebuah digester dengan 
volume total 6900 liter digunakan untuk mengolah 
limbah cair tahu. Analisa COD limbah cair tahu 
menunjukkan 8429 mg/L dan BOD  2935 mg/L. 
Digester berbahan dasar resin-fiberglass ini terdiri 
dari 3 ruangan yaitu ruang fermentasi, ruang gas, dan 
ruang bahan sisa. Perlengkapan instalasi meliputi 
saluran inlet, saluran outlet dan pipa gas yang 
dilengkapi kran pengaman gas, kran pengaman air 
dan manometer.  Komposisi bahan terdiri dari larutan 
kotoran sapi sebanyak 10% dan sisanya limbah cair 
tahu. Digester biogas ini diisi limbah cair tahu 
sebanyak 107 liter atau 3% dari limbah cair tahu per 
hari. Biogas mencapai  tekanan maksimum dengan 
beda tinggi kolom fluida manometer 72,5 cm. Pada 
beda tinggi di atas 40 cm, biogas bisa digunakan 
untuk memasak nasi 3 liter di pagi hari dan 
memanaskan nasi pada sore hari.  Lama nyala api 
pada beda tinggi 47 cm bukaan kompor 50° (bukaan 
penuh 90°) lebih dari 4 jam. 

 
Kata Kunci : produksi bersih, limbah tahu, energi 
biogas, subang. 
 

1. PENDAHULUAN 
Industri tahu merupakan salah satu industri yang 

banyak tersebar di wilayah Indonesia. Industri tahu 
telah menunjukkan peran yang berarti sebagai 
produsen makanan bergizi dan penggerak ekonomi 
kerakyatan. Selain bergizi, tahu adalah makanan yang  
sangat digemari dan tersedia dalam berbagai bentuk 
sajian. Sebagian besar industri tahu tergolong dalam 
industri kecil (industri rumah tangga). Wilayah 
kabupaten Subang sendiri merupakan salah satu 

daerah yang banyak dihuni industri kecil tahu, 
menurut data DisPerinDagSar kabupaten Subang (di 
dalam Darmajana dkk. [1]) sebanyak 145 usaha kecil 
menengah tahu beroperasi dengan total kapasitas 
produksi 290.450 kg kedelai per bulan. Setiap hari 
industri-industri ini menghasilkan limbah padat dan 
cair yang biasa disebut whey (kecutan). Sebagian kecil 
whey disimpan (diinapkan semalam) untuk proses 
pembutan tahu hari berikutnya, dan sebagian besar 
dibuang tanpa ada penanganan khusus. Menurut Salim 
& Sriharti [2], setiap kilogram kedelai yang diolah 
mengakibatkan hasil samping berupa whey (limbah  
cair tahu) sebanyak 27 kg. Dengan mengkalkulasi 
keterangan di atas, setiap harinya ada 261 ton limbah 
cair tahu yang dihasilkan di seluruh wilayah Subang. 
Permasalahan yang terjadi adalah ketika limbah cair 
tahu dibiarkan terbuang tanpa ada perlakuan tertentu.  

Menurut Romli & Suprihatin [3], limbah cair tahu 
yang dibiarkan terdegradasi tanpa kendali akan 
menimbulkan bau busuk (odor) yang menjadi sumber 
pencemaran udara dan air. Di sisi lain, pemanfaatan 
proses degradasi alami (fermentasi) dari limbah cairan  
tahu dapat menghasilkan biogas sebagai sumber 
energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan [3] [4]. 

Dalam usaha pengelolaan industri dikenal konsep 
Produksi Bersih. Kegiatan Produksi Bersih 
menekankan pada efisiensi sumberdaya-energi dan 
mengurangi timbulnya polutan. Implementasi 
Produksi Bersih pada industri kecil pangan diperlukan 
untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas. 
Industri kecil tahu sebagai salah satu industri kecil 
pangan unggulan perlu didorong untuk melaksanakan 
Produksi Bersih. Dalam PPBN [5] disebutkan prinsip 
dasar Cleaner Production mencakup 3R (reduce, 
reuse, recycle). Prinsip reduce pada intinya adalah 
minimisasi sumber daya dan energi. Prakteknya pada 
industri tahu adalah mengurangi penggunaan air untuk 
mengurangi jumlah limbah, menghemat penggunaan 
bahan bakar. Prinsip reuse adalah penggunaan 
kembali sumber daya tanpa perlakuan apapun. Contoh 
sederhananya adalah menggunakan air sisa rendaman 
kedelai untuk merendam kedelai batch selanjutnya. 
Prinsip yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang yaitu 
teknologi yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah  
dengan memproses kembali secara 
fisika/kimia/biologi menjadi suatu produk yang 
bernilai. Recycle terbagi menjadi 2 bagian yaitu 
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internal recycle dan external recycle. Pemanfaatan 
kembali (recycle) dari limbah untuk komponen proses 
tahu disebut internal recycle, sedangkan pemanfaatan 
kembali menjadi produk baru yang lebih bermanfaat 
adalah external recycle.  Pemanfaatan limbah cair tahu 
menjadi biogas adalah salah satu usaha external 
recycle.  

Rekomendasi Produksi Bersih dalam pengelolaan 
limbah tahu sebenarnya sudah sampai pada tahap 
membangun unit pengolahan limbah terpadu (IPAL). 
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) adalah suatu 
pendekatan kurativ yang berintegrasi dengan  
Produksi Bersih guna mengurangi dampak negatif 
polutan industri tahu pada lingkungan [6]. Limbah cair 
tahu mempunyai kadar COD dan BOD tinggi yang 
menjadi sebab mengapa limbah tahu yang dibiarkan  
terdegradasi tanpa kontrol akan mencemari 
lingkungan perairan. Limbah yang diproses melalui 
IPAL akan mengalami penurunan COD dan BOD 
sampai 90% sehingga ketika disalurkan ke  perairan  
umum sudah tidak menimbulkan bau yang menyengat 
[7]. Pada pelaksanaannya di lapangan, IPAL sulit  
diadopsi oleh kelompok pengrajin tahu. Menurut 
Wagiman [8], ada 5 (lima)  penyebab industri tahu 
tidak melakukan pengolahan limbah cairnya antara 
lain : (i) keterbatasan dana untuk membangun dan 
mengoperasikan IPAL, (ii) tidak tersedia teknologi 
pengolahan limbah untuk industri kecil, (iii) 
pengusaha tidak melihat kemanfaatan pengolahan 
limbah  cair, (iv ) tingkat  kesadaran masyarakat 
terhadap lingkungan hidupnya masih rendah, (v) 
dampak pembuangan limbah terhadap lingkungan 
tidak muncul spontan sehingga masyarakat seakan 
resisten. Selain faktor diatas, kesadaran berkelompok 
juga masih rendah di kalangan pengusaha tahu. 
Kerjasama antar-pengrajin diperlukan guna 
melanggengkan operasional IPAL. Salah satu contoh 
unit pengolahan tahu yang dilengkapi dengan IPAL 
ada di KAGUMA, Sleman [9]. IPAL di KAGUMA 
menghimpun limbah tahu dari kelompok usaha tahu 
yang berjumlah 80 orang di wilayah desa sekitar. Unit  
ini adalah program kerjasama Pemerintah Daerah  
Sleman, KNLH, dan ProLHGTZ.  Namun , unit 
pengolahan tahu yang berdiri sejak 2006 kin i telah 
berhenti menjalankan operasi.  

Fermentasi anaerobik metana dapat dijadikan 
alternatif pengolahan limbah agar tidak mencemari 
lingkungan sekaligus sebagai implementasi kegiatan 
Produksi Bersih di industri tahu. Fermentasi anaerobik 
limbah tahu sendiri adalah bagian awal dari unit 
pengolahan limbah terpadu (IPAL). Proses fermentasi 
ini yang akan mengurai limbah cair tahu secara 
mikrobio logi sehingga terbentuk gas. Meskipun dilihat 
dari hasilnya  proses anaerobik ini hanya mampu 
mengurangi  kadar COD dan BOD sebesar 70 %, 
namun untuk saat ini, teknologi ini dirasa cocok untuk 
kalangan pengusaha kecil tahu. Teknologi ini sudah 
lama d ikenal dan berkembang, membuat banyak 
pilihan bahan yang bisa digunakan dari yang murah 

sampai yang mahal. Selain itu, hasil dari proses 
pengolahan limbah ini dapat dirasakan langsung oleh 
rumah tangga industri tahu itu sendiri yaitu biogas 
yang dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak 
dan penerangan. Ditambah lagi, pengolahan limbah 
tahu menjadi b iogas sebagai salah satu implementasi 
Produksi Bersih sejalan dengan Visi Misi Pemerintah 
Kabupaten Subang yaitu mewujudkan industri yang 
berwawasan lingkungan [10]. 

Biogas merupakan merupakan hasil dari 
fermentasi anaerobik dengan komponen utama CH4 
(metana) dan CO2, H2, N2, dan gas lain seperti H2S. 
Biogas mempunyai komposisi gas metana sebesar 54-
70%. Komposisi metana tergantung pada substrat 
yang terkandung dalam liimbah. Produksi gas juga 
tergantung pada kinerja bakteri metanogen yang 
dipengaruhi oleh pH, suhu, kandungan nutrien, 
keberadaan  aktor penghambat dan waktu retensi. 
Penelit ian fermentasi metana dari limbah tahu yang 
dilakukan Muroyama et al. [11] menghasilkan kadar 
metana maksimum 53,7%, mendekati hasil teorit is 
55%. Zhang et al. melakukan penelitian fermentasi 
metana dari sampah makanan, residu proses pangan, 
kotoran manusia, kotoran ternak, dan limbah cair  
proses pangan. Komposisi metana yang dihasilkan  
pada limbah cair proses pengolahan pangan mencapai 
70%. Zhou et al. [12] melaporkan bahwa fermentasi 
anaerobik saat ini sudah dikembangkan dengan baik 
untuk pengolahan limbah padat maupun cair. 

Tujuan penelitian ini adalah menguji digester 
fiberg lass sebagai alat pengolah limbah cair tahu dan 
kemampuannya dalam menghasilkan biogas. Digester 
reaktor biogas berbahan dasar fiberglass-resin belum 
luas digunakan untuk mengolah limbah cair tahu.  

 
2. METODOLOGI 

 
Observasi Lapang  

Observasi lapang dilakukan untuk 
mendiskripsikan atau mendokumentasikan kondisi dan 
aplikasi digester biogas. Survei meliputi kegiatan 
wawancara, observasi dan pengukuran, serta 
pengambilan sampel untuk dianalisis di laboratorium. 
Kajian dilakukan terhadap konstruksi digester biogas, 
prosedur pengisian, dan aplikasi manometer. Kajian  
konstruksi digester meliputi rancangan struktural dan 
fungsional. Bahan yang diisikan ke dalam digester 
adalah limbah cair tahu dan larutan kotoran sapi. 
Pengamatan manometer dilakukan dalam 
hubungannya dengan pengujian sistem biogas. 
Pengujian dilakukan satu bulan setelah api biogas 
pertama kali  dinyalakan. Pengujian dilakukan dalam 
dua tahap yaitu : 
1. Ujicoba memasak   

Tekanan biogas dalam digester dinolkan 
kemudian produksi biogas dibiarkan tanpa 
diiringi keg iatan memasak agar diketahui 
tekanan maksimum biogas yang bisa dicapai. 
Kenaikan tekanan biogas diamati pada 
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manometer pada pagi (jam 8), siang (14), dan  
sore (17). Setelah diperoleh waktu yang 
diperlukan untuk mencapai tekanan maksimum, 
biogas digunakan untuk memasak. Saat  
pemakaian b iogas, laju produksi b iogas pada 
digester tidak dihentikan. Kegiatan memasak d i 
rumah tangga ini dilakukan pada pagi dan sore 
hari. Kompor b iogas yang digunakan dalam 
pengujian ini adalah Pemantik Mekanik 
Quantum QGC-101RB.  

2. Uji lama nyala api b iogas 
Tekanan biogas dalam digester dinolkan 
kemudian produksi biogas dibiarkan sampai 
tekanan tertentu. Kenaikan tekanan biogas 
diamati pada manometer pada pagi (jam 8), siang 
(13), dan sore (17). Setelah dipero leh waktu yang 
diperlukan untuk mencapai tekanan tertentu 
tersebut, api biogas dinyalakan sampai mat i 
sehingga diperoleh lama nyala api biogas. Knop 
bukaan kompor b iogas diset pada posisi 50 
derajat (bukaan penuh 90 derajat).  

Pengambilan sampel whey dilakukan untuk dianalisa 
kandungan COD (Chemical Oxygen Demand) dan 
BOD5 (Biochemical Oxygen Demand). Pengambilan  
sampel dilakukan dengan memperhatikan aspek 
representasi sampel. Sampel larutan kotoran sapi 
(slurry) d iambil untuk d ianalisa densitas (massa jenis). 
Pengukuran densitas kotoran sapi membantu 
menentukan komposisi larutan kotoran sapi dalam 
digester. 
Teknologi digester anaerobik  

Digester tipe tenari dibuat dari resin fiber glass  
yang bahannya terdiri dari resin, serat fiber (mat), talk, 
dan katalis. Digester berbahan dasar resin fiberglass 
tergolong baru, dimana bahan digester umumnya 
digunakan tembok bata-semen atau plastik polietilen. 
Digester resin fiberg lass sudah cukup luas dipakai di 
wilayah Indonesia khususnya untuk bahan larutan 
kotoran sapi. Penggunaan resin fiberglass untuk 
digester limbah cair tahu masih sedikit digunakan. 

Kapasitas digester  sebanyak 6900 liter. Digester 
ini dibagi menjadi 3 ruangan. Ruangan paling bawah 
atau dasar adalah ruangan penampung limbah cair 
tahu dimana lubang  masuk ada di sisi paling 
bawah/dasar ruangan. Lubang masuk ini terhubung ke 
inlet yang ada di ruang produksi. Ruangan ini 
mempunyai volume  3800 liter. Ruangan diatasnya 
adalah ruangan penampung gas yang volumenya 1200 
liter. Ruangan yang paling atas adalah ruangan 
buangan whey (sludge) yang berukuran 1900 liter 
dimana ruangan ini dihubungkan dengan ruangan 
penampung whey dengan pipa diameter 17 cm setinggi 
45 cm. Di sisi paling atas ruangan ini terdapat lubang 
outlet diameter 4 inci yang dihubungkan ke saluran 
pembuangan dengan pipa paralon.  

 
 

 
Gambar 1. Gambar digester biogas  

 
Ruangan penampung biogas dibuat sedemikian 

rupa sehingga biogas tertahan diantara ruangan 
penampung limbah dan ruangan sludge. Pipa paralon 
diameter ½ inci dipasang di bagian tengah atas 
ruangan ini untuk menyalurkan biogas (melewati 
ruangan buangan/sludge) ke kompor rumah tangga. 
Pipa gas dilengkapi dengan kran pengaman gas, kran 
pengaman air dan manometer. Kran pengaman air 
dibuka sesekali untuk membuang air yang dihasilkan  
dari produksi biogas. Sebelum kran pengaman air 
dibuka dianju rkan menutup terlebih dahulu kran  
pengaman gas agar biogas di digester tidak ikut 
terbuang. Manometer berisi fluida air digunakan untuk 
mengetahui tekanan biogas di dalam d igester.  
Cara pengisian 

Whey hasil proses penggumpalan dimasukkan ke 
dalam digester melalu i saluran yang ditanam dalam 
lantai menggunakan pipa paralon 4 inci. Permukaan 
lantai di sekeliling lubang saluran tersebut di buat 
lebih tinggi agar air yang tidak diinginkan tidak bisa 
masuk dalam saluran tersebut. Proses pengisian ini 
dilakukan sampai isi dalam digester terisi penuh  
(kapasitas digester kurang leb ih 6900 liter). Pengisian 
ini memerlukan waktu kurang lebih 3-4  minggu 
dengan asupan whey rata-rata hanya 300 liter per hari.  

Cairan whey sisa proses penggumpalan 
tersebut diinapkan semalam dalam ember atau drum 
agar turun temperaturnya. Asupan whey ke dalam 
digester dijaga pada kisaran suhu 30-35 °C karena 
menghindari perubahan suhu yang mendadak yang 
dapat mengakibatkan bakteri pengurai dalam d igester 
mat i. Bakteri dalam d igester didapatkan dari starter 
berupa larutan kotoran sapi yang telah dimasukkan ke 
dalam digester sebanyak 672 liter, hampir 10 % dari 
kapasitas digester. Larutan kotoran sapi dimasukkan 
pada hari ke-4 dan ke-6 sejak limbah cair tahu pertama 
kali d imasukkan. 
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Setelah rutin berjalan dan api biogas sudah 
dimanfaatkan, pengumpanan whey ke digester 
dilakukan menggunakan limbah pencetakan sebanyak 
107 liter setiap hari. 

 
3. DIS KUS I DAN PEMBAHASAN 

 
Pabrik tahu “Hapid” adalah salah satu produsen 

tahu di sentra industri kecil tahu di Kopti-Subang. 
Dengan beberapa pertimbangan, industri in i d ipilih  
untuk menjad i tempat kegiatan penerapan Produksi 
Bersih. Industri tahu ini melakukan pengolahan 
kedelai sebanyak 24 batch setiap hari. Kedelai yang 
diolah sebanyak 5 kg setiap batch. Setiap batch 
menghasilkan 178 kg whey, dimana 26 kg  whey 
disimpan untuk batch selanjutnya dan sisanya 
sebanyak 152 kg dibuang sebagai sebagai limbah cair 
pekat tahu [13]. Dengan demikian berarti limbah cair 
tahu yang dihasilkan sekitar 3600 liter. Hasil analisa 
COD limbah cair tahu menunjukkan 8429 mg/L dan 
BOD  2935 mg/L. Menurut Nishio & Nakashimada 
[14], hasil COD 4000 mg/L sudah tergolong dalam 
kategori limbah dengan potensi cemaran tinggi dan 
dalam penanganan limbah cair kovensional biasa 
digunakan dalam proses fermentasi metana. 

Pembuatan instalasi biogas berdasarkan bahan 
pembuatnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu instalasi 
model bata (fixed dome), plastik, drum p lastik dan bis 
beton. Pilihan model instalasi biogas yang akan 
dibangun dapat disesuaikan berdasarkan kondisi 
lokasi, anggaran dan adanya muatan pemberdayaan 
masyarakat. Instalasi model bata, mempunyai 
keleb ihan, tahan sampai 20 tahun bahkan lebih, namun 
mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan biaya 
tinggi (Rp. 17 juta/unit/9m3),  pembuatannya lama (+ 
15 hari) dan memerlukan keah lian tertentu, sehingga 
sulit diadopsi pemakai. Disamping itu, instalasi ini 
bila d iterapkan pada lahan yang labil, dapat retak, 
sehingga menambah biaya lagi untuk menopang agar 
tidak mudah goyah. Instalasi model drum plastik 
mempunyai kelebihan yaitu lebih praktis, dapat 
diproduksi oleh pabrik, mudah diangkut, dapat 
dipindahkan, pemasangannya singkat 1 – 2 hari dan 
sesuai diterapkan disemua lokasi baik pada lahan labil 
maupun stabil. Instalasi model drum kapasitas 
digesternya terbatas yaitu 4,6 m3, sehingga apabila 
ingin dibuat yang lebih besar, dapat dimodifikasi 
dengan menggabungkan beberapa digester menjadi 
satu kesatuan digester, sehingga kapasitasnya besar 
[15]. 

Digester yang diinstalasi di pabrik tahu “Hapid” 
dibuat dari bahan dasar resin fiberglass. Dibandingkan 
dengan instalasi model bata, digester fiberglass 
membutuhkan biaya lebih murah (Rp. 8,5 
juta/unit/7m3) dan  instalasinya lebih mudah. 
Kekurangannya, ketahanan model fiberglass lebih 
singkat yaitu 10 tahun. Model fiberglass mempunyai 
banyak kesamaan dengan model drum plastik, 
keleb ihan model fiberglass adalah kapasitas 

instalasinya bisa mencapai 30 m3, namun instalasi 
model fiberglass membutuhkan keahlian tertentu. 
Pada pengujian kali ini, model digester fiberglass diuji 
untuk pembutan biogas dari bahan baku limbah cair 
tahu. Hal yang perlu d iperhatikan adalah bentuk 
limbah cair tahu yang berupa cairan. Tidak seperti 
halnya larutan kotoran sapi yang biasa digunakan 
untuk produksi biogas, limbah berupa cairan lebih 
sensitif terhadap kebocoran. Menurut Widodo [16], 
banyak  hal yang menjadi kendala dalam aplikasi 
biogas selama ini antara lain kekurangan technical 
expertise, reaktor biogas tidak berfungsi akibat bocor/ 
kesalahan konstruksi, disain tidak user friendly, 
membutuhkan penanganan secara manual 
(pengumpanan/ mengeluarkan lumpur dari reaktor) 
dan biaya konstruksi yang mahal. 

Jumlah limbah cair yang diumpankan setiap hari 
sebanyak 107 liter. Jumlah ini baru mencakup 3 % 
dari total jumlah  limbah cair yang dibuang setiap hari. 
Jumlah asupan limbah cair turut mempengaruhi waktu 
tinggal. Berdasarkan Muroyama [11], waktu tinggal 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
푊푎푘푡푢  푡푖푛푔푔푎푙  (ℎ푎푟푖) =   ( )

   ( )
 

Waktu tinggal yang diperoleh adalah  64 hari. 
Menurut Kaswinarni [17], waktu tinggal selama 64 
hari termasuk lama. Waktu tinggal yang lama 
menunjukkan instalasi biogas ini belum menjadi 
sarana pengolahan limbah yang efektif. Untuk menjadi 
sarana pengolahan limbah yang efektif. harus 
memenuhi ciri-ciri kualitas efluen di bawah baku  
mutu, waktu tinggal singkat, luas lahan kecil, b iaya 
investasi rendah, dan biaya operasional rendah. 

Untuk mempercepat pertumbuhan metana, 
ditambahkan larutan kotoran sapi pada reaktor. 
Penambahan starter umum digunakan pada bahan-
bahan yang yang sedikit memproduksi metana. 
Produksi biogas dari limbah cairan tahu sangat sedikit, 
menurut Anggara & Caroko [18], dalam 30 hari 
percobaan produksi biogas dari limbah cair tahu  
hanya hari ke 5-10 dan hari ke 13 b iogas berproduksi. 
Pengolahan limbah cair tahu menjadi biogas dengan 
penambahan starter seperti kotoran hewan, 
memerlukan waktu 8-10 hari [19]. Larutan kotoran 
sapi yang dimasukkan sekitar 10 % dari kapasitas 
digester dan dimasukkan pada hari ke-4 dan ke-6 sejak 
limbah cair tahu pertama kali dimasukkan. 

Pemanfaatan biogas dilakukan setelah bahan 
sudah memenuhi ruang dasar dan ruang penampung 
gas, pada kondisi ini -dengan tetap memperhatikan   
waktu produksi biogas- jumlah bahan sudah cukup 
untuk mengisi pipa penghubung ke ruang sludge 
sehingga biogas yang terbentuk tertahan di ruang gas. 
Kondisi ini bisa dilihat saat bahan sudah mulai 
mengisi ruang sludge (ruang atas). Pemasangan 
manometer dan uji nyala biogas dilakukan pada hari 
ke-17 sejak pengisian pertama kali. Tekanan pada 
manometer menunjukkan pada skala 30 dan pengujian 
kemampuan biogas dilakukan dengan memasak air 
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sebanyak kurang lebih 1,5 liter. Waktu yang 
diperlukan untuk memasak air adalah 21 menit  dengan 
putaran knop api ½ dan manometer menunjukkan  
penurunan selisih tinggi kolom fluida dari 28,2 cm 
menjadi 25,2 cm. Meskipun api hasil b iogas bisa saja 
digunakan sebagai bahan bakar pemasakan bubur 
tahu, namun tekanan  biogas belum cukup besar, 
sehingga biogas disalurkan ke dapur rumah tangga. 
Hasil  memasak di dapur rumah tangga digunakan 
untuk konsumsi (makan dan minum) anggota keluarga 
pengrajin tahu dan karyawan produksi tahu. 

 
Tabel 1. Perubahan tekanan biogas dalam digester 

 
 

*) penurunan tekanan karena dipakai memasak 
**) selisih tinggi kolom fluida manometer 
***)beda tekanan biogas dengan tekanan atmosfer 
****) tekanan biogas, P1=P+ ΔP; P=1atm=101325 N/m2 

 
Hasil pengujian tahap 1 menunjukkan bahwa tekanan 
maksimum yang diperoleh sebesar 108.543,9 N/m2 
dengan beda tinggi kolom flu ida manometer 72,5cm 
seperti ditunjukkan Tabel 1. Tekanan tersebut dapat 
diperoleh dalam waktu 48 jam. Pengamatan awal 
setelah dinolkan, kenaikan tekanan cukup cepat 
sampai beda tinggi ko lom flu ida sekitar 30 cm dalam 
10 menit pertama baru kemudian bergerak perlahan.  

Ini menunjukkan bahwa produksi 
biogas terus berjalan. Pengamatan 
pada 3 jam pertama menunjukkan  
kenaikan rata-rata sebesar 0,23 
cm/menit. 

Pada hari ke-4 dilakukan  
pengamatan memasak menggunakan 
biogas seperti ditampilkan Tabel 2. 
Kebutuhan memasak menggunakan 
biogas di rumah tangga pengrajin tahu 

“Hapid” dipakai untuk memasak nasi 3 liter di pagi 
hari (jam 8) dan memanaskan nasi di sore hari (jam 
16), d itambah memasak air jika tekanan biogas masih 
cukup (dilihat dari kondisi manometer).  Pada hari ke-
4 setelah dipakai memasak nasi, kenaikan rata-rata 
yaitu 0,04cm/menit sampai memasak pada sore 
harinya dan pada hari ke-5, kenaikan rata-ratanya 0,06 
cm/menit. Kegiatan memasak pada sore hari 
menunjukkan tekanan akh ir yang mendekati skala nol 
pada manometer, dan pada keesokan harinya kompor 
biogas sudah bisa dipakai lagi untuk memasak nasi 
dan memanaskan nasi. Pada kondisi beda tinggi di atas 
40 cm di pagi hari, maka kegiatan memasak nasi dan 
memanaskan nasi bisa dilakukan pada hari tersebut. 
 

 
 

Gambar 2. Lama nyala api biogas  
 

Pengujian tahap 2 diilustrasikan pada Gambar 2. 
Setelah tekanan dinolkan, dalam rentang waktu 19 jam 
beda tinggi kolom manometer sudah mencapai 47 cm. 
Kompor biogas dinyalakan dengan bukaan tetap (50°) 
pada jam 8.30, bukaan awal adalah kondisi nyala api 
yang biasa digunakan memasak. Pada beda tinggi 
sekitar 25 cm, nyala api terlihat mengecil. Lama nyala 
api dari beda tinggi 47 cm sampai beda tinggi 3 cm 
adalah 262 menit. Beda tinggi 3 cm ke 0 dinyalakan  
dengan bukaan penuh (90°), lama nyala api sekitar 20 
menit. Pengamatan pada sore hari (jam 17) beda tinggi 
manometer menunjukkan 19 cm. 

 
Tabel 2. Kegiatan memasak menggunakan biogas 

No 
Waktu ΔH** 

(cm) 
ΔP***  
(N/m²) 

P1****  
(N/m²) Hari Jam 

1 
1 14 0 0 101325 

2 17 42 4182.0 105507.0 
3 

2 
8 61 6073.9 107398.9 

4 14 63 6273.0 107598.0 
5 17 64 6372.6 107697.6 
6 

3 
8 7 6970.0 108295.0 

7 14 72.5 7218.9 108543.9 
8 17 72.5 7218.9 108543.9 

9* 

4 
8 7.25 7218.9 108543.9 

10* 14 51 5078.1 106403.1 
11* 17 31.5 3136.5 104461.5 
12* 

5 
8 41.4 4122.3 105447.3 

13* 14 42 4182.0 105507.0 
14 17 32.8 3265.9 104590.9 

15* 6 8 70 6970.0 108295.0 

No Hari Jam Kegiatan ΔH₁ 
(cm) 

ΔH₂ 
(cm) 

ΔH₁-ΔH₂ 
(cm) 

waktu 
(menit) 

kecepatan 
(cm/menit) 

1 

4 

9 masak nasi 72.5 41.5 31 96 0.3229167

2 
16 

memanaskan 
nasi 53.4 38 15.4 57 0.2701754

3 masak air 38 6 32 39 0.8205128
4 

5 
8 masak nasi 41.4 27 14.4 102 0.1411765

5 16 memanaskan 
nasi 48 2 46 50 0.92

6 6 8 masak nasi 70 33 37 - -
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4. KES IMPULAN 
 

Digester fiberglass telah diinstal di pabrik tahu 
“Hapid” kabupaten Subang dengan kapasitas 6900 
liter. Digester ini d iisi dengan komposisi 10% larutan 
kotoran sapi dan sisanya limbah cair tahu. Asupan 
whey (limbah cair tahu) setiap hari adalah 107 liter. 
Digester biogas ini belum menjadi sarana pengolahan 
limbah  yang efektif karena waktu t inggal yang lama 
dan hanya mampu memproses 3% dari limbah cair 
tahu yang dihasilkan setiap hari. Produksi biogas 
dapat dimanfaatkan dengan baik. Bahan bakar biogas 
mencapai  tekanan maksimum dengan beda tinggi 
kolom flu ida manometer 72.5 cm. Pada beda tinggi di 
atas 40 cm, biogas bisa digunakan untuk memasak 
nasi 3 liter di pagi hari dan memanaskan nasi pada 
sore hari.  Lama nyala api pada beda tinggi 47 cm 
bukaan kompor 50° (bukaan penuh 90°) leb ih dari 4 
jam. 
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Tanya jawab: 

 
Pertanyaan 1 :  Apa yang dimaksud dengan ruang 

bahan sisa ? 
Jawaban  :  Ruang hasil sisa fermentasi. 
 
Pertanyaan 2  :  Bahan sisa yang dihasilkan berupa 

apa ? 

Jawaban  :  Cairan ditambah dengan ampas 
kotoran sapi. 

 
Pertanyaan 3  :  Berapa effisiensi alat yang dibuat ? 
Jawaban  :  Tidak d iukur sehingga effiensi 

belum diketahui. 
 
Pertanyaan 4  : Apa yang dimaksud dengan waktu 

tunggal ? 
Jawaban   : Waktu cairan limbah tahu dalam 

digester. 
 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
33 

 

Studi Kelayakan Pembuatan Bahan Acuan  
Untuk Analisis Etanol dan Air  di dalam Bioetanol 
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Abstrak - Telah dilakukan studi kelayakan   
pembuatan bahan acuan  untuk analisis etanol  dan 
air didalam bioetanol.  Bioetanol sebagai bahan untuk 
pembuatan  bahan acuan ini  dibuat dari hasil 
fermentasi biomassa tandan kososng kelapa sawit.  
Analisis kemurnian bioetanol dilakukan dengan  
penentuan pengotor  dalam bioetanol tersebut yaitu 
kandungan air  , senyawa organik  dan senyawa 
anorganik. Diperoleh konsentrasi etanol didalam  
bioetanol murni  yaitu. 99,62 % dan konsentrasi air 
=0,1776 %  Pembuatan  bahan acuan yang dilakukan 
dengan cara pengemasan  bioetanol  murni kedalam 
ampul kaca sebanyak 100 buah dengan volume 
masing masing 10 mL,  memberikan  data yang 
homogen  dengan  konsentrasi  etanol 99,58 ± 0,01 % 
dan konsentrasi air 0,2151 ± 0,02%.  

Kata Kunci: Bahan Acuan , Bioetanol, Homogen, 
konsentrasi etanol ,konsentrasi Air . 

 
Abstract : Feasibility study for the preparation of 
treference material  for the analysis of ethanol and 
water in  bioethanol has been done . Bioethanol as a 
raw  material for preparation  of reference materials 
is made by  fermentation of biomass from empty fruit 
bunches of oil palm fiber.  The analysis of  purity 
bioethanol   was carried out  by determining its  
impurities content. That is  the water , organic 
compounds and inorganic compounds. Obtained 
concentrations of ethanol in pure bioethanol = 
99.62% and the concentration of water = 0.1776%  
Preparation of the  reference materials is done by  
packaging of pure bioethanol into 100 pieces of glass 
ampul  with a volume  10 mL, providing homogeneous 
data with  ethanol concentration is 99.58 ± 0.01% and 
concentration of  water is 0.2151 ± 0.02% 
 
Key words ;Reference material, Bioethanol , 
Homogeneous, ethanol concentration, water 
concentration. 
 

1. PENDAHULUAN 

  

Berlakunya protokol Kyoto  untuk mereduksi  emisi 
gas rumah kaca ke atmosfer, memberi kesempatan 
untuk pengembangan teknologi dan penggunaan  
bahan bakar energi   ramah  lingkungan.[1] 

Salah satu alternatif  energi  non fosil  yang ramah  
lingkungan  dan  mulai  d iintroduksi  di Indonesia   
adalah  bioetanol yaitu  etanol yang diperoleh lewat 
proses fermentasi  biomassa dengan  bantuan  
mikroorganis me. [1] 

Etanol yang mengandung  35 % oksigen dapat 
meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi 
emisi gas buang  rumah kaca.Etanol juga  mempunyai  
nilai oktan  yang lebih tinggi dari bensin sehingga  
dapat menggantikan fungsi bahan aditif yang 
ditambahkan d idalam bensin  [1]. 

Dalam pemakaiannya sebagai bahan bakar, 
bioetanol dapat langsung  dicampur dengan  bensin 
,premium atau pertamax pada  berbagai komposisi 
sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan  
menghasilkan  emisi gas buang  yang lebih ramah  
lingkungan.  

Persyaratan  kualitas  bioetanol yang dapat 
digunakan untuk gasohol  (campuran bioetanol dengan 
bensin) telah tercantum pada SNI 7390:2008 yaitu 
persyaratan dari bioetanol terdenaturasi untuk gasohol. 
Persyaratan kandungan etanol di dalam bioetanol yang 
belum d idenaturasi adalah 99.5% .dan kandungan air  
setelah denaturasi = 1 % .[2]. 

Untuk mengetahui kualitas  atau  mutu dari 
bioetanol ini  diperlukan  data analisis yang valid yaitu 
data analisis yang tertelusur ke standard nasional atau 
standard internasional atau ke bahan acuan  yang 
diakui  secara internasional.[3]. Bahan acuan  yang  
dapat dipakai nuntuk pengendalian mutu  hasil analisis 
bioetanol ini  masih merupakan barang import, yang 
harganya cukup mahal, dan pembeliannya 
memerlukan waktu yang cukup panjang sedangkan  
jaminan dan pengendalian mutu  hasil analisis ini  
mutlak d iperlukan .Untuk mengatasi hal ini perlu  
dibuat bahan acuan  di Indonesia yang diharapkan   
harganya akan lebih murah dan dapat diperoleh 
dengan cepat . Berdasarkan hal tersebut diatas  maka, 
pada penelitian in i akan dilakukan studi pembuatan 
bahan acuan untuk analisis  etanol  dan air di dalam 
bioetanol . 
 

2. METODOLOGI 

 2.1. Bahan dan Alat 

2.1.1. Bahan  yang digunakan: 

Bioetanol hasil  fermentasi lignoselulosa dari 
tandan kosong kelapa sawit ( TKKS ), Gas He , N2,  
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H2  UHP   , SRM 2890 NIST (Water saturated  1-
octanol ) ,   Reagen Karl Fischer ( Fluka 34744 
Hydranal ) , Standard Aset aldehid, Aceton, Ethyl 
asetat, metanol,, isopropilalkohol, 2- butyl alkohol  n- 
propil alkohol, isobutyl alcohol,1- butyl alkohol,  dan  
isoamil alkohol. 

2.1.2. A lat yang digunakan :  

Karl Fischer  Coulometric  Moisture Titrator, Gas 
Chromatografi  Agilent 7890 , Kolom DB-Wax  ,  
Timbangan Analitik ( Mettler To ledo AT-2000). Dan  
alat alat gelas lainnya.  

 
2.2. Metodologi  

2.2.1. Analisis  kemurnian bioetanol . 

Kemurnian bioetanol  dianalisis  dengan  
menentukan kandungan  pengotornya  yaitu 
kandungan  air, pengotor organik dan  pengotor 
anorganik  sehingga kemurnian etanol (P) dapat 
dihitung  dengan rumus  : 

P = 100- (%Air + %Organik + %Anorganik)   (1)  

Analisis air dilakukan dengan metode ku lometrik 
Karl Fischer,yaitu dengan menginjeksikan 0,25 uL  
contoh bioetanol kedalam sel titrator yang berisi 
reagen Karl Fisher yaitu campuran iodium , belerang 
dioksida,  basa ,dan metanol atau etilen gliko l  Reaksi 
antara air dengan reagen Karl Fischer  memberikan   
jumlah listrik tertentu yang ekivalen dengan  
konsentrasi air d i dalam   contoh. [2]. 

 Analisis pengotor organik dilakukan  
menggunakan metode GC-FID dengan kolom DB-
WAX ( 30 mx530 m) pada kondisi operasi sebagai 
berikut : temperature injector =2500C , temperature 
detector =3000 C temperatur Oven dioprogram    dari  
40 0 C  selama 3 menit. Diikuti dengan kenaikan 40C 
permenit sampai 180 0 C. dan ditahan selama 2 menit . 
Kecepatan gas Nitrogen =  2 ml/min , in jeksi mode di 
set dengan split  mode dengan  split rasio = 50:1 dan 
volume injeksi = 0,3 uL [4]. 
 
2.2.2. Pembuatan Bahan Acuan   

10 ml  Etanol yang telah diketahui kemurniannya  di 
masukkan  kedalam ampul kaca ( 20 mL) , ampul 
tersebut  ditutup ujungnya dengan cara pembakaran .  
Kondisi penutupan ampul dilakukan  dengan cara 
mendinginkan ampul dengan menggunakan es agar 
supaya tidak terjad i penguapan dari etanol  pada 
waktu pembakaran .  
 
2.2.3. Uji Homogenitas .  

Bahan acuan  yang telah disimpan  di dalam 
ampul diu ji homogenitasnya  dengan cara 
menganalisis kandungan air darri 6 buah ampul yang 
telah  dipilih secara acak. Analisis dilakukan  3 kali 

untuk setiap botol. Kemudian  ditentukan 
homogenitasnyadengan menggunakan uji F. 

2.2.4. Penentuan  Kandungan etanol di dalam 
kandidat bahan acuan  

Penentuan kandungan etanol dilakukan seperti 
diatas yaitu dengan penentuan kandungan 
pengotornya, 

  
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

  
Kemurnian  bioetanol  yang akan dibuat sebagai 

bahan acuan  ditentukan dengan cara tidak langsung  
yaitu  dengan  penentuan kandungan pengotornya. 
Pengotor yang ada di dalam  bioetanol adala 
kandungan  air, bahan organik dan bahan anorganik. 

3.1Penentuan Kandungan air  

Penentuan kandungan air di dalam bioetanol 
dilakukan dengan metode kolumetrik Karl Fischer.  
Air yang ada didalam contoh bioetanol bereaksi 
dengan reagen Karl Fischer yang terdiri dari  iodin   
dan sulfur dioksida dalam kondisi basa dan alkohol. 
Jumlah listrik yang dihasilkan pada reaksi ini  akan  
sebanding dengan  jumlah ekivalen dari air,sehingga 
kandungan air dapat dihitung.  Metode ini telah 
diverifikasi yang  menunjukkan  metode cukup valid  
untuk digunakan dalam analisis air di dalam etanol 
[5]. Hasil analisis kandungan air didalam bioetanol 
yang dilakukan sebanyak 7 kali memberikan data 
seperti pada tabel 1 berikut : 
 
Tabel 1: Hasil analisis kadar air dalam bioetanol [ 4]  

No pengulangan  Kadar air ( % , b/b )  
1 0,1730 
2 0,1813 
3 0,1771 
4 0,1778 
5 0,1784 
6 0,1733 
7 0,1826 

Rata –Rata = 0,1776%  
 S.d = 0.0036 
 % RSD = 2.0460 % 
 
 
3.2. Penentuan  pengotor organik .  

Pengotor organik yang terdapat di dalam 
bioetanol berasal dari hasil samping fermentasi  
lignoselulosa. Hasil samping dari fermentasi 
lignoselulosa adalah lignin, asam-asam organik, 
minyak fusel atau alcohol yang lebih tinggi. 
Tergantung dari bahan baku lignoselulosa yang 
difermentasi komponen minyak fusel sebagai hasil 
samping  ini, dapat berupa  isoamil alkohol,  n-propil 
alkohol, n-butil alkohol, isobutil alkohol,sec-butil 
alkohol dan n-amil alkohol [ 6,7  ]. 

Untuk menentukan jenis pengotor pada bioetanol  
ini,  telah diinjeksikan ke dalam GC-FID   satu  
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persatu standar dari senyawa organik yang  
kemungkinan ada didalam bioetanol yaitu; aset 
aldehid, aceton, etil asetat, metanol,  iso propil 
alkohol, 2- butil a lkohol, n-propil alkohol, iso butil 
alkohol, 1- butil alkohol dan iso amil alkohol. Waktu 
retensi dari setiap senyawa tersebut  digunakan untuk 
identifikasi senyawa organik yang ada di dalam 
contoh bioetanol yang diinjeksikan ke dalam GC-FID 
pada kondisi operasi yang sama. Waktu  Retensi dari 
standar senyawa organik dapat dilihat pada table 2 
dibawah in i [4]. 

 
Tabel 2. : Waktu retensi  dari 10 senyawa organik  
 

No Nama senyawa Waktu retensi 
(menit) 

1 Aset aldehid  5,107 
2 Aseton 6,915 
3 Etil  asetat  8,640 
4 Metanol 8,990 
5 Isopropil alkohol 9,908 
6 2-butil alkohol,  13,074 
7 n-propil alkohol 13,577 
8 Iso butll alkohol 15,398 
9 1-butil alkohol 17,352 

10 Isoamil alkohol 19,595 
 
Hasil analisis  produk bioetanol menunjukkan  

adanya pengotor senyawa organik : asetaldehid, 
aseton, metanol, etil asetat, isopropyl alkohol, n-propil 
alkohol, isobutil alkohol dan isoamil alkohol. 
Kromatogram dari campuran standard organik dapat 
dilihat pada gambar 1 dan  kromatogram  dari produk 
bioetanol dapat dilihat pada  gambar 2. 
 

 
Gambar 1 : Kromatogram dari campuran standard organik  
yang terdiri dari :  aset aldehid, aceton, etil asetat, metanol,  
iso propil alkohol, 2- butil alkohol, n-propil alkohol, iso 
butil alkohol, 1- butil alkohol dan iso amil alkohol. 
 

Gambar 2:  Kromatogram dari produk bioetanol 
 

Untuk  menentukan  konsentrasi dari  masing  
masing senyawa organik ini digunakan  persamaan 2 
sebagai berikut  [  2,8  ]  

 100 %
100

i
i

RM x W
M


    (2) 

 
dimana : 
Mi  =  Persen massa alkohol 
% W =  Persen  massa air d i dalam contoh  
RMi  =  Persen  massa relatif  t iap alkohol 
 

Hasil analisis dari contoh produk bioetanol  yang 
dilakukan  5 kali pengulangan dapat dilihat pada tabel  
3. Total konsentrasi senyawa pengotor organik yang  
 terdapat di dalam  bioetanol sebanyak 0,1958% ( b/b). 
 
3.3. Penentuan  pengotor  anorganik  

Pengotor anorganik  di dalam  b ioetanol relat if  
kecil d ibandingkan dengan pengotor organik  dan air. 
Telah dianalisis pengotor anorganik yaitu kandungan 
klorida, sulfur dan  tembaga  yang memberikan hasil 
untuk konsentrasi  pengotor sulfur (S) sebesar 0,002 
%, konsentrasi klorida 0,0005 % dan konsentrasi 
tembaga (Cu) 1x10-7 %. Konsentrasi  total  dari 
senyawa anorganik adalah 0,0025 % .   

 
Dari hasil pengukuran pengotor di dalam b ioetanol ini 
maka, dapat diperoleh kemurnian bioetanol  99,62 %. 
 
Tabel 3 : Hasil analisis konsentrasi senyawa organik di 
dalam produk bioetanol;  
 

No. Senyawa Konsentrasi 
(%b/b) 

1 Aset aldehid  0,0217 
2 Aseton 0,0102 
3 Etil  asetat  0,0368 
4 Metanol 0,0224 
5 Isopropil alcohol 0,0035 
6 n-propil alkohol,  0,0188 
7 Iso butll alcohol 0,0437 
8 Isoamil alcohol 0,0377 

 
3.4 Uji homogenitas  
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 Untuk membuat bahan acuan ini, 10 mL 
bioetanol dimasukkan ke dalam ampul  kaca 20 mL 
lalu di tutup dengan cara pembakaran. Pada percobaan 
ini telah dibuat 100 ampul bahan acuan. yang harus 
diuji homogenitasnya. Uji homogenitas dilakukan   
dengan cara menganalisis  kandungan air dalam bio  
etanol tersebut dan dilakukan terhadap 6 ampul  bahan 
acuan yang dipilih secara acak dan setiap ampul 
dianalisis 3 kali. Hasil analisis kandungan air di dalam 
6 ampul bahan acuan tersebut dapat dilihat pada table 
4 
   Tabel 4 :  kandungan air di dalam bahan acuan  

No 
Ampul 

Konsentrasi Air ( % b/b) 

5 0,2108 0,2153 0,2129 
12 0,2160 0,2165 0,2170 
46 0,2122 0,2184 0,2124 
49 0,2101 0,2107 0,2128 
94 0.2178 0,2194 0,2135 
95 0,2199 0,2161 0,2157 

 
Dari data diatas dihitung  secara statistik  dengan   
menggunakan uji F ( pada  α  = 0,05)  menunjukkan  
bahwa nilai F hitung  = 2,2529 < F tabel = 3,1058. 
yang menunjukkan bahwa contoh homogen.  

 
  3.5 Pengujian kandungan Etanol di dalam bahan      
   acuan  

 Pengujian kandungan etanol dan air di dalam     
 bioetanol dilakukan dengan menganalisis 6  ampul  
bahan  acuan .Hasil analisis  pengotor organik  dalam  
bahan acuan   =  0,1968 % dengan s.d =0.009% 
sedangkan kadar airnya =  0,215067% dengan s.d = 
0,0,002  dan kandungan pengotor anorganik =  
0,00679 % . Maka, kandungan etanol dalam bahan 
acuan = 100-( 0,19678 + 0,21506 + 0,21507) % =  
99.58 % dengan s.d = 0,01% 
 

 4. KES IMPULAN 
Dari hasil percobaan yang telah dilakukan  dapat 
disimpulkan sebagai berikut:  
 
1.Terdapat sedikit perbedaan  antara konsentrasi air 
dan etanol di dalam  b ioetanol awal dengan 
konsentrasi air dan etanol di dalam  bahan acuan,  
sehingga perlu diperhatikan cara pengemasannya agar 
tidak terjadi kontaminasi uap air dari lingkungan.  

2.Hasil  uji homogenitas  memberikan data yang 
homogen 
3.  Masih perlu dilakukan uji  stabilitas  dari bahan 
acuan ini  sebelum  dilanjutkan untuk skala yang lebih 
besar. .  
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Apakah dilakukan uji kalo r?  
Jawaban  : Tidak sampai dilakukan uji kalor. 
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Abstract – This study deals with the effort to release 
new revolution of renewable energy concept. Current 
time, key issue in generating hydro power from low 
head, low flow sources until now has been 
impractical, expensive in efficient, complex 
technology, and often deep drop water have been 
required. The idea of using hydro coil instead of 
turbine gives an economic advantage that it is 
relatively cheaper. Hydro Coil turbine allows us to 
exploit sides that would be not be practical at all for 
conventional small hydroelectric power. It has 
flexibility and ease of locating in or next to pipes, 
raceways, canals. Characteristics and efficiency of 
Hydro coil turbine can be identified after laboratory 
experimental already finished. From the experiments, 
can be obtained turbine efficiency 80.54%.  
 
 Keyword : Renewable energy, hydro coil turbine, 
ribbon drive, efficiency.  
  

1. INTRODUCTION 
  

The increase in population and industrial 
upgrading in Indonesia has led to an increase in 
energy demand. It is obvious that the dominant energy 
source used in the community is electric energy due to 
the ease of converting certain energy into other forms 
of energy. Meeting the needs of electricity which  
constitutes current problem in Indonesia is still not 
evenly distributed to all levels of society. Moreover, 
Indonesia geographically consists of thousands of 
islands spreading from Sabang to Merauke. This may  
lead to the more uneven spread of electrical loads in 
each area because of the high cost of the development 
infrastructure and the transmission of electric energy. 
Meanwhile, dependence on fossil fuel consumption is 
still very high for use of electric power generation. 
The use of fossil fuels has many disadvantages and 
negative impacts such as global warming, 
environmental damage, d isruption of biological 
balance, and so forth. 

The comparison between the demands for 
electrical energy needs and the availability of 
electrical energy is not balanced, and hence creating a 
problem related to energy crisis. Sooner or later this 
energy crisis problem will increase and solutions for 
the problem should be proposed and implemented 

soon. Government policy is strongly needed here to 
support research, development, and the 
implementation of a field of science of 
environmentally friendly renewable energy. 

Renewable energy in Indonesia if addresses 
in micro hydro, it can help  as little way to begin to 
correct global warming, air quality, and also burn fuel 
independency. Issues in generating hydropower in low 
head currently rise up due to impractical of low flow 
sources for generating electricity. Another reason it 
caused by expensive in efficient, complex technology, 
often deep drop water have been required.  

Based on those complex problems, authors 
have eager to contribute Hydro coil turbine as new 
concept of low head turbine to be applied in 
Indonesia. The Hydro Coil turbine has a single 
rotating coil with a unique design that converts kinetic 
energy from flowing water into rotational energy.  
Because the coil blades are spaced at sequentially  
different amounts, the conversion process is more 
efficient than a standard coil, such as that in the 
Archimedes's screw design. 
  

2. RES EARCH METODHOLOGY 
  

The research is conducted of two main  
activities, there are : 
a.  Experimental study consist of system design and 
construct Hydro Coil turbine in laboratorium scale. 
b. Installation proces, hydraulics water extract ion 
system, start from February 2012 until July 2012 in  
Hydraulic and Piping System Laboratory, Vocational 
School of Civ il Engineering, Gadjah Mada University.  
       Hydraulics concept is so essential in Hydro 
Coil  application, especially in determining an 
effective head, discharge and delivery capacity 
system. Hydraulic measurement, i.e discharge 
variation by varying valve opening, 30˚ until 90º. 
Respectively with 3 head variations; 120 cm, 100 cm, 
and 80 cm from reservoir base. 

 

1 

2 
3 
4 
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Figure 1: Schemat ic of Hydro Coil turbine experiment 
Remark : 
1. Reservoire 
2. Penstock pipe 
3. Valve 
4. Hydro Coil turbine 
 
Variation head in experiment consist of 3 types :  
Head 1 = Head  water 1.2 m from base reservoir 
Head 2 = Head  water 1 m from base reservoir  
Head 3 = Head  water 0.8 m from base reservoir 
 

 
Figure 2: Head variation of experiment  

 

  
  Figure 3: Head variation of experiment 

 
3. HYDRO COIL TURBINE 

 
A key element of Hydro Coil turbine is a 

ribbon drive generation apparatus. It is comprised of a 
ribbon-like curved shape, composed either of metal or 
suitable material, attached to central axle with the 
complette apparatus being contained in a tube having 
constant diameter for the length of the tube such as 
figure 4. Ribbon drive generation has change in 
frequency of curves, which proceeds from a low 
frequency (few coils per unit length) at the leading 
portion of the apparatus to a high frequency (many 
coils per unit length) at the trailing portion of the 
apparatus. 

Water initially enters the containment tube at 
point A and encounters the low frequency coils, which 

present a gradual curve of approximatelly 30 degrees 
to the axial flow for incoming water [1]. The ribbon 
changes, progressing to a tightly curved angle (high 
frequency coil) at the exit po int for water, with said 
angle at point B being nearly perpendicular to the flow 
of the water passing throught the apparatus and 
thereby further reducing the velocity of the water 
passing throught the apparatus.  

The reduction of velocity of the water is a 
consequence of a transfer of energy from water to 
ribbon drive generation, thus turning the central axle 
and ribbon. This rotattion is initiated at the low-
frequency coil, with energy incrementally transferred 
as water, hitting the initial low frequency coil, sets it 
spinning slowly, progressing gradually to higher 
frequency, tightly curved coil where maximal energy 
transfer occurs [2]. The central axle operates with a 
containment tube to prevent loss energy to the sides as 
would be the case with a typical open hydarulic 
turbine type design. The central axle could be attached 
and used to the power and the electrical power 
generation use gears, pulleys, and any other 
combination techniques. 
 

 

 
 

 
Figure 4: Ilustration of ribbon drive generation 

 
     Remark : 

Ro   =  radius of ribbon’s outer cylinder (m) 
 Ri  =  radius of ribbon’s inner cylinder (m) 
L  = total length of ribbon (m) 
Ʌ  = pitch (or period) of one blade (m) 
Coil A  =  Coil section A 
Coil B =  Coil section B 
Coil C =  Coil section C 
α1  =  the outer angle blade of co il A (°) 
α2  =  the outer angle blade of co il B (°) 
α3  =  the outer angle blade of co il C (°) 

 

containment tube ribbon curved shape 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
39 

 

 
Figure 5: Hydro Coil turbine 

 
Specification of Hydro Coil turbine : 
Coil A   = 0.05   m 
Coil B  = 0.07   m 
Coil C  = 0.18   m 
Di   = 0.019 m 
Do   = 0.105 m 
 
Angle each coil are set as follows : 
Coil section A : α1 = 85° 
Coil section B : α2 = 80° 
Coil section C : α3 = 70°  
Inner diameter turb ine is 0.11 m 
 
For determining the power of Hydro Coil turbine for  
use formula : 
 

P = ω. T  
Remark : 
P = Power  
ω = angle speed  
T = Torque 
 

4. RES ULT AND DISCUSS ION 
 

From the experiment for Hydro Coil turbine, 
the maximum efficiency can reach untill 80.54 % 
 

Table 1. Efficiency in 1.2 m head constant 

Head 
Constant 

1.2 m from 
base 

reservoir 

RPM Discharge 
(m3/s) 

Power of 
Turbine 
(Watt) 

Pot 
(Watt) Eff (%) 

90 degrees 

100 0.0050 71.61 244.17 29.33 

200 0.0055 114.34 244.17 46.83 

300 0.0061 148.23 244.17 60.71 

400 0.0067 186.92 244.17 76.55 

500 0.0074 193.45 244.17 79.23 

600 0.0082 196.65 244.17 80.54 

700 0.0091 140.40 244.17 57.50 

800 0.0100 119.55 244.17 48.96 

900 0.0111 86.26 244.17 35.33 

 

Maximum efficiency occurs at head 1.2 m from base 
reservoir, which is the calculation: 
= 196.65 Watt/(1000 kg/m3 x 9.8m/s2 x 0.019m3/s  
    x 1.31m) x 100% 
= 80.54 Watt  
 
 

 
Figure 6: Hydro Coil turbine charactheristic curve 

 
Efficiency has maximum discharge at 0.0082 

m3/s shown at figure 6, it also figured that Hydro Coil 
turbine work properly in low flow resources. 
 

 
5. CONCLUS ION 

  
   
1.  The results of the hydro coil turbine model design, 

works pretty well on proof tests in the laboratory 
of piping system – vocational school of civil 
engineering, Gadjah Mada University. Proof test 
has been functioning properly at all stages of 
testing at head constant 1.2m , 1m, 0.8m from base 
reservoir, with a variat ion of the valve opening 30º, 
45º, 60º, and 90º.   

2.  On the proof test without load, Hydro Coil turbine 
can produce higher speed rotation as much 965 
RPM on head constant reservoir 1.2 m, valve 
opening 90 degrees. 

3.  On  the proof test with load, in each head constant 
this turbine can produce greater power on 500 – 
600 RPM. The highest efficiency is obtained about 
80.54% by constant speed 600 RPM; head constant 
1.2 m with valve opening 90 degrees.    
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Tanya jawab : 
 
Pertanyaan 1 :  Untuk Menghasilkan 1000 rpm 

menggunakan apa ?  
Jawaban : 1000 rpm dihasilkan dengan 

menggunakan pompa. 
 
Pertanyaan 2  :  Berapa daya yang dihasilkan ?  
Jawaban  :  195,6 Watt 

 
Pertanyaan 3  : Berapa syarat min imal debit airnya ?  
Jawaban  : 5 liter / detik 
 
Pertanyaan 4  : Berapa ketinggian air min imum ? 
Jawaban  : 3,8 m dari permukaan tanah. 
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Abstrak. Pertanian jagung menghasilkan limbah 58.8 
%, sehingga diperkirakan jumlah limbah jagung pada 
2011 mencapai 10,53 juta ton yang terdiri atas  
tongkol 12.29% (2,20 juta ton), kelobot 12.48% ( 2,24 
juta ton) dan batang-daun 34.03% ( 6,1 juta ton). 
Potensi energi limbah batang dan daun jagung kering 
sebesar 66,35 GJ sedangkan tongkol jagung 
mempunyai nilai kalor 4451 kkal/kg. Tingginya 
potensi energi dari limbah pertanian jagung tersebut 
memberikan peluang untuk mengubahnya menjadi 
produk briket. Oleh karena itu dilakukan penelitian 
pembuatan briket arang tongkol jagung termasuk 
rancangan proses dan kebutuhan peralatan, utilitas, 
tenaga kerja, kebutuhan lahan dan modal agar dapat 
diterapkan pada masyarakat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tahapan proses pembuatan briket 
arang tongkol jagung adalah persiapan bahan baku, 
pengarangan, penggilingan, pembuatan perekat, 
pencampuran, pencetakan, pengeringan dan 
pengemasan. Pembuatan briket arang tongkol jagung 
pada kapasitas 1200 kg/hari membutuhkan 
pirolisator, discmill/hammer mill, tangki pemasak 
perekat, mixer, alat pencetak briket model screw, 
pengering cabinet dan tray pengering briket.  
Kebutuhan per hari utilitas air (12.380 l ), listrik ( 
29,3kWh), solar (1,68 l ) dan briket out spec  (11,5kg). 
kebutuhan lahan ±500 m2., kebutuhan tenaga kerja 1 
manajer dan 4 operator, kebutuhan modal usaha 2 
bulan produksi, dan  kebutuhan modal/investasi total 
untuk usaha briket arang tongkol jagung  sebesar Rp 
255.086.272. 

Keywords : energi biomassa, briket arang, tongkol 
jagung, rancangan proses 

I. PENDAHULUAN 

Biomassa bersifat mudah didapatkan, ramah 
lingkungan dan terbarukan. Secara umum potensi 
energi biomassa berasal dari limbah tujuh komoditi 
yang berasal dari sektor kehutanan, perkebunan dan 
pertanian. Potensi limbah biomassa terbesar adalah 
dari limbah kayu hutan, kemudian diikuti oleh limbah  
padi, jagung, ubi kayu, kelapa, kelapa sawit dan tebu. 
Secara keseluruhan potensi energi limbah biomassa 
Indonesia diperkirakan sebesar 49.807,43 MW. Dari 
jumlah tersebut, kapasitas terpasang hanya sekitar 178 
MW atau 0,36% dari potensi yang ada [3].  

Jagung (Zea mays) merupakan salah satu 
tanaman pangan yang penting di Indonesia. Limbah  
pertanian jagung merupakan salah satu sumber 
biomassa. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan  
bahwa produksi jagung meningkat setiap tahunnya. 
Pada tahun 2011 luas panen jagung lebih dari 4,069 
juta hektar dengan produksi jagung secara nasional 
sebesar 17,925 juta ton.  Pertanian jagung 
menghasilkan limbah 58.8 %, sehingga diprediksi 
jumlah limbah jagung pada 2011 mencapai 10,53 juta 
ton yang terdiri atas  tongkol 12.29% (2,20 juta ton), 
kelobot 12.48% ( 2,24 juta ton) dan batang-daun 
34.03% ( 6,1 juta ton). 

Limbah pertanian jagung apabila diolah  
dengan perlakuan khusus akan menjadi suatu bahan 
bakar padat yang lebih luas penggunaannya sebagai 
bahan bakar alternatif (biobriket). Dalam bentuk arang 
(char), efisiensi penggunaan energi tongkol jagung 
dapat ditingkatkan, dilanjutkan dengan proses 
pembuatan briket yang merupakan metode yang 
efektif untuk mengkonversi bahan baku padat menjadi 
suatu bentuk hasil kompaksi yang lebih mudah untuk 
digunakan. Widodo, 2008 menyebutkan bahwa 
dengan konversi nilai kalori 4370 kkal/kg, potensi 
energi limbah batang dan daun jagung kering sebesar 
66,35 GJ. Energi tongkol jagung dapat dihitung 
dengan menggunakan nilai Residue to Product Ratio 
(RPR). Hasil pengukuran RPR tongkol jagung adalah 
0,273 (pada kadar air 7,53%) dan nilai kalori 4451 
kkal/kg. Hasil penelitian Husada, 2008, nilai kalor 
briket arang tongkol jagung pada pembebanan 9 ton 
sebesar 5.531 kkal/kg. 

Potensi pengolahan limbah jagung khususnya 
tongkol memberikan peluang  usaha produksi briket  
arang tongkol jagung. Untuk  menghasilkan suatu 
produk yang berkualitas dan berkesinambungan 
diperlukan  metode proses produksi yang teruji baik 
secara teknis maupun finansial. Menurut [2] untuk 
merealisasikan suatu produksi diperlukan rancangan 
proses produksi yang meliputi beberapa unsur 
diantaranya adalah penentuan kebutuhan peralatan, 
baik spesifikasi maupun perkiraan harga. 

 penelitian pembuatan briket arang tongkol jagung 
termasuk rancangan proses, kebutuhan peralatan,  
utilitas, lahan, tenaga kerja dan modal usaha agar 
dapat diterapkan pada masyarakat.  
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Standar mutu arang briket tongkol jagung 
mengacu pada SNI 01-6235-2000 :  briket arang kayu 
sebagaimana dalam tabel berikut[1]: 

Tabel 1. SNI 01-6235-2000 : Briket arang kayu 
No Parameter Syarat Mutu 

SNI 
Satuan 

1. Kadar  A ir Maks. 8 % 
2. Abu Maks. 8 % 
3. Volatile Matter Maks. 15 % 
4. Fixed Carbon - % 
5. Energ i > 5000 Kal/g  

 
2. METODOLOGI 

 
Penelit ian rancangan proses pembuatan briket 

arang tongkol jagung terdiri atas beberapa kegiatan, 
yaitu: 
a. Persiapan bahan baku 

Persiapan bahan baku adalah proses penyiapan 
tongkol jagung untuk proses karbonisasi. Tongkol 
jagung yang diperoleh dari petani  kondisinya 
berbeda-beda.  

b. Pembuatan briket arang tongkol jagung 
Berikut diagram proses pembuatan briket arang 
tongkol jagung: 
 

 
Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan briket arang 

tongkol jagung 

c. Pengujian briket arang tongkol jagung meliputi 
parameter fisik, kimia dan sifat pembakaran. 

d. Perancangan unit produksi briket arang tongkol 
jagung kapasitas 1200 kg/hari  meliputi kebutuhan 
bahan baku, peralatan, bangunan dan kelayakan 
finansial 

 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
Analisis bahan baku 

Bahan baku utama adalah tongkol jagung yang 
merupakan limbah dari pertanian jagung. Ukuran  
tongkol jagung sangat tergantung dari proses 
pemipilan. Jika pemip ilan d ilakukan secara manual 
dengan tangan atau roda sepeda maka ukuran tongkol 
utuh atau setengah utuh. Sedangkan pemipilan dengan 
mesin akan menghasilkan tongkol yang hancur atau 
sebesar jari-jari orang dewasa. Ukuran bahan baku ini 
akan mempengaruhi proses karbonisasi/pengarangan. 

Pencetakan 
Briket 

Karbonisas
i 

(Pengarang
an) 

Penggilingan 
Arang 

Pencampur
an Perekat 
dan Arang  

Pengeringa
n Briket 

Larutan 
Tapioka 

(Perekat) 

Tongkol 
jagung 

 

Arang 
Tongkol 
Jagung 

 

Tepung 
Arang 

Briket 
Basah 

Adonan 
briket 

Briket  Arang 
Tongkol Jagung 
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Tongkol jagung limbah pemipilan jagung dengan 
mesin lebih menguntungkan dari tongkol jagung hasil 
pemipilan manual. Ukuran tongkol yang kecil/hancur 
akan memperkecil waktu karbonisasi sehingga 
mengurangi waktu proses dan penggunaan listrik.  

Tongkol jagung yang diperoleh dari petani 
jagung dapat langsung diletakkan pada area bahan 
baku jika akan segera dikarbonisasi. Apabila jumlah  
tongkol jagung melimpah sebaiknya disimpan  dalam 
karung atau ditutup terpal untuk menghindari dari 
hujan agar tidak busuk atau rusak. Penggunaan bahan 
baku sebaiknya memakai metode “FIFO” ( first in 
first out).   

Hasil karakterisasi limbah jagung adalah seperti 
dalam tabel 2 berikut: 

Tabel  2. Data Hasil Analisa Kimia Limbah  Jagung 
Parameter Tongkol  Batang  

Air (%)*  9.14 8.87 
Abu (%)* 1.15 3.52 
Zat Terbang 
(%)*  

73.56 69.81 

Karbon Padat 
(%)*  

16.15 17.81 

Nilai Kalor 
(kal/g)* 

4118 4068 

α-Selu losa 
(%)** 

33.69 35.87 

Pentosan 
sebagai 
Hemiselulosa 
(%)** 

30.68 25.15 

Holoselulosa 
(%)** 

68.04 65.72 

Lignin (%)** 16.99 21.47 
*)Analisa di laboratorium tekMIRA-Bandung 
**) Analisa di laboratorium B2Pulp dan Kertas-Bandung 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai kalor bahan 
baku masih rendah (kurang dari 5000 kal/g) yang 
disebabkan karena komponen zat terbang  (volatile 
matter) yang tinggi.  Zat  terbang adalah zat yang 
mudah terbakar berasal dari senyawa selulosa dan 
turunannya. 

Bahan lain yang digunakan adalah bahan perekat. 
Bahan perekat  yang biasa digunakan adalah tepung 
tapioka, tanah liat atau beberapa jenis bahan lain yang 
memiliki sifat perekat. Air juga merupakan bahan 
yang digunakan baik sebagai pelarut bahan perekat 
serta sebagai bahan pendingin pada proses 
karbonisasi. Air pendingin pada kondensor sebaiknya 
digunakan air mengalir alamiah seperti sungai kecil, 
irigasi sawah atau aliran air lainnya yang dialirkan ke 
kondensor dengan  pompa air. 
Proses pembuatan Briket Arang Tongkol Jagung  

Proses pembuatan briket arang tongkol jagung 
meliputi proses karbonisasi, penggilingan arang, 

pembuatan bahan perekat, pencampuran tepung arang 
dan perekat, pencetakan, pengeringan dan 
pengemasan. 

Karbonisasi merupakan proses mengubah 
tongkol jagung menjadi arang (karbon) melalui 
pembakaran dalam ruang tertutup dengan udara yang 
terbatas atau seminimal mungkin agar tidak banyak 
abu yang dihasilkan. Karbonisasi ini berlangsung pada 
kisaran suhu 300-500oC. Pada proses ini, asap yang 
dihasilkan dikondensasikan dalam pipa pendingin 
dengan media pendingin berupa iar sumur/sungai 
dengan suhu air masuk + 28 oC. Rendemen arang yang 
dihasilkan sebesar 17-24% dengan hasil asap cair 
sebanyak 3,5-6 liter.  

Penggilingan Arang hasil dari proses karbonisasi 
ditepungkan menggunakan alat penggiling atau 
discmill dan dihasilkan tepung arang yang siap 
digunakan sebagai bahan baku briket. Ukuran saringan 
diskmill yang digunakan adalah 2 mm dengan 
rendemen mencapai 99%. 

Perekat yang umum d igunakan adalah tepung 
tapioka atau aci. Tapioka berfungsi sebagai bahan 
pengikat untuk merekatkan partikel-partikel zat dalam 
bahan baku pada proses pembriketan, sehingga 
dihasilkan briket yang kompak. Karakterisasi tapioka 
yaitu memiliki gaya kohesi yang baik, mudah terbakar 
dan tidak berasap, mudah diperoleh dalam jumlah  
banyak dan murah harganya, tidak mengeluarkan bau, 
tidak beracun dan tidak berbahaya. Cara 
pembuatannya adalah dengan mencampur aci dengan 
air d iaduk terus menerus sambil dipanaskan sampai 
berubah menjadi larutan transparan. Larutan perekat 
dibuat pada konsentrasi 10% dan ditambahkan pada 
tepung arang sebesar 9% berdasarkan berat tepung 
arang. 

Tepung arang dicampur dengan bahan perekat 
sampai membentuk adonan siap dicetak. Proses 
pencampuran dapat dilakukan secara manual 
menggunakan tangan atau dengan mesin pencampur 
(mixer) sesuai dengan kapasitas produksi. 
Pencampuran tepung arang dan larutan perekat 
dilakukan sampai adonan arang dapat dikepal dengan 
tangan. 

 Pencetakan briket dimaksudkan untuk membentuk 
briket dan memadatkan briket sehingga mudah 
digunakan dan memudahkan dalam penyimpanan 
maupun distribusi.  

 Briket hasil pencetakan masih mengandung air 
yang cukup tinggi. Untuk menurunkan kadar air 
dilakukan pengeringan dengan sinar matahari atau 
oven (alat pengering). Pengeringan dengan sinar 
matahari membutuhkan waktu 2-3 hari. Pengeringan 
dengan oven dibutuhkan jika faktor cuaca dan iklim 
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tidak memungkinkan pengeringan dengan sinar 
matahari sampai kadar air ≤ 8%.  
 Briket yang telah kering dikemas sesuai dalam 
karung, plastik, atau kardus sesuai dengan kebutuhan  

Pengujian briket arang tongkol jagung  

Briket yang dihasilkan diuji mutu meliputi fisik 
yaitu beban pecah, kimia (proksimat) dan sifat 
pembakaran (water boilling test, laju pembakaran, dan 
konsumsi spesifik bahan bakar). Hasil pengujian  
briket arang tongkol jagung dajikan dalam tabel 3 
berikut: 

Tabel 3. Data Hasil Analisa Briket Arang Tongkol Jagung 
Parameter Hasil 

Uji 
SNI Satuan 

Beban pecah 253.72  kg 

Kadar air 4.70 Maks. 8 % 

Abu 5.44 Maks. 8 % 

Zat terbang 29.63 Maks. 
15 

% 

Fixed 
Carbon 

60.24 - % 

Energ i 5479,47 > 5000 kal/g  

Water 
boiling test 

7,56 - menit 

Laju 
pembakaran, 

2,47 - kg/menit 

Konsumsi 
spesifik 
bahan bakar 

0,12 - g/l 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa arang tongkol jagung 

yang dihasilkan memenuhi syarat mutu SNI 01-6235-
2000 : Briket arang kayu kecuali kadar  zat terbang. 
Hal in i disebabkan kandungan selulusa tongkol jagung 
lebih besar dibandingkan lignin (lihat tabel 2). 
Perancangan unit produksi briket arang tongkol 
jagung kapasitas 1200 kg/hari 

Unit produksi ini d irencanakan akan berproduksi 
pada kapasitas 1200 kg tongkol jagung per hari 
dengan menggunkan 12 tungku karbonisasi dimana 
pabrik akan beroperasi selama 26 hari tiap bulannya.  

Diagram alir pembuatan briket arang tongkol 
jagung disajikan pada gambar 1 sedangkan laju alir 
bahan pada seperti pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 2. Diagram alur bahan dalam produksi briket arang 

tongkol jagung 

 
Kebutuhan  Peralatan 

Untuk memproduksi briket arang tongkol jagung 
dengan kapasitas input bahan baku sejumlah 1200 kg  
per hari,  peralatan yang digunakan adalah: 

Tabel 4. Kebutuhan Peralatan 

No Nama Alat Spesifikasi 

1. Tungku 
karbonisasi 

Type alat Karbonisasi dengan 
blower dan 
kondensator 

Kapasitas 
input 

Tongkol relatif utuh  

Tongkol campuran   

Jumlah  12 buah tungku  

Dimensi P x L x T  

Sumber 
energi 

Proses pirolisis  

Blower  

Konsumsi 
energi 

Tergantung waktu 
operasi /batch (4- l/5 
jam) 

2. Discmil Type alat FFC 45 

Kapasitas 400 kg/jam 

Jumlah 1 buah 

Dimensi P x L x T 

Sumber 
energi 

Listrik 3 phase 220V 

Konsumsi 
energi 

Daya motor 

3. Mixer  Type alat Horizontal mizer  

Kapasitas 50 kg  

Jumlah 1 buah 

Dimensi 103 x102 x 122 cm 

Sumber 
energi 

Listrik 3 phase 220 V 

Konsumsi 
energi 

Daya 4 HP Waktu 
operasi (batch) 15-
30 menit 

4. Tungku Type alat Tungku +pengaduk 
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No Nama Alat Spesifikasi 

pembuatan 
larutan 
perekat 

Kapasitas 50 kg larutan per 
batch 

Jumlah 1 buah 

Dimensi P  x  L  x  T  =   180  
x  125  x 280 

Sumber 
energi 

Pemasakan : panas 
pembakaran  
Putaran pengaduk + 
blower : listrik 

5. Pencetak 
briket 

Konsumsi 
energi 

Daya  
 : 4 HP 
Waktu operasi 
(batch) : 20 menit  

Type alat Screw briqueting 

Kapasitas  100 kg / jam 

Dimensi 100  x  71  x  88  cm 

Jumlah 1 buah 

Sumber 
energi 

Listrik 3 phase 220 V 

Konsumsi 
energi 

Daya 7,5 HP  
Waktu operasi 
berdasarkan jumlah 
input bahan 

6. Pengering 

 

Type alat Horizontal  cabinet 
drier 

Kapasitas 250 kg briket/batch 

Jumlah 1 buah 

Sumber 
energi 

Listrik  

Konsumsi 
energi 

HP motor listrik  

 
Utilitas 

Utilitas merupakan unit pendukung yang sangat 
penting pada sebuah industri disamping proses utama 
itu sendiri, b iasanya mencakup air, uap, bahan baker, 
dan listrik. Pada unit produksi briket arang tongkol 
jagung diperlukan unit utilitas berupa : 

 Air, berfungsi sebagai air proses, air sanitasi, dan 
air pencuci 

 Listrik, berfungsi untuk menjalankan semua 
peralatan proses yang membutuhkan energi 
listrik seperti diskmill, mixer, pencetak briket, 
pengering, dan pompa. 

 Bahan bakar solar untuk penyulut karbonisasi 
dan briket sebagai bahan bakar pelarut tapioka 
dan pengering 

 
Tabel 5. Kebutuhan utilitas 

No Jenis Bahan Kebutuhan 

1. Air 12.380 l 

2. Listrik 29,3 kWh 

3. Bahan bakar 
(briket out spec) 

11,5 kg  

 

4. Solar 1,68 l 

 
Tata letak peralatan proses produksi briket arang  
tongkol jagung  
 

Berdasarkan kapasitas produksi kebutuhan total 
lahan usaha adalah 500 m2.Penataan perlatan proses 
disusun berdasarkan pertimbangan urutan proses 
produksi, faktor keselamatan, perawatan, dan 
perbaikan alat jika terjadi kerusakan, kemudahan 
akses, dan efisiensi waktu. Pengaturan tata letak 
peralatan pabrik b riket arang tongkol jagung adalah 
seperti gambar berikut : 
 

Gambar 3. Tata letak peralatan proses produksi 
 
Kebutuhan tenaga operator proses produksi arang  
tongkol jagung  
 

Tabel 6. Kebutuhan tenaga kerja operator  
No Operator Tanggung Jawab 

1 Karbonisasi 

 Menyiapkan bahan baku 
sesuai standar 

 Melakukan proses 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
46 

 

karbonisasi 

 Mengemas produk arang 

2 
penggilingan 
dan 
pencampuran 

 Menggiling arang 

 Menyiapkan dan 
membuat larutan perekat  

 Mencampur larutan 
perekat dan tepung arang 

3 pencetakan 

 Mencetak adonan arang 

 Mengeringkan briket 
arang 

4 pengemasan 

 Mengemas briket arang 

 Menyimpan dalam 
gudang 

 Membantu dalam 
distribusi pengeluaran 
produk 

 
Kebutuhan modal  

Kebutuhan modal usaha terdiri dari modal 
tetap (investasi awal) dan modal kerja (modal 
oerasional). Modal tetap merupakan modal yang 
dimiliki perusahaan, biasanya dalam bentuk aktiva-
aktiva tetap yang digunakan dalam aktiv itas produksi 
dan biasanya untuk jangka panjang. Kebutuhan modal 
tetap untuk usaha briket arang tongkol jagung adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 7. Kebutuhan modal tetap 

Uraian  Kapasitas ∑  
Harga 

Satuan 
(Rp)  

Biaya  
Total 
(Rp)  

Drum 
karbonisasi 

100 
kg/batch 12 5.000.000 60.000.000  

Disc mill FFC 
45 

400 
kg/j, 15 

hp 
1 20.000.000 20.000.000  

Pengaduk 
perekat 

50 
kg/batch 

4 Hp 
1 18.000.000 18.000.000  

Pencetak 
arang briket 
model screw 

100 
kg/j,  

7,5 Hp 
1 20.000.000 20.000.000  

Pengering 
cabinet  

100 
kg/batch 1 54.000.000 54.000.000  

Tray 
pengering 
briket 

10 kg 
basah/buah 60 100.000 6.000.000  

Uraian  Kapasitas ∑  
Harga 

Satuan 
(Rp)  

Biaya  
Total 
(Rp)  

Wadah 50 lt 3 50.000 150.000  
Timbangan 10 kg 1 1.000.000 1.000.000  
Tanah dan 
bangunan 500 m2 500 100.000 50.000.000 

JUMLAH   229.150.000 
 

Tabel 7. Kebutuhan modal tetap 

Uraian Kebutuhan 
per Bulan 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Biaya 
Total 
(Rp) 

Bahan baku :       
Tongkol jagung 31.200 kg 100  3.120.000 
Tapioka 753 kg 5.000 3.767.400 
Bahan penunjang :     
Plastik pengemas  18.807 buah 100      1.880.736 
Tenaga Kerja Cash:     

a.  Manager 1 orang 1.000.00
0 1.000.000

b.  Operator  4 orang 800.000  3.200.000 
Jumlah kebutuhan modal operasional tiap 
bulan 12.968.136 

 
Apabila modal operasional disediakan untuk 2 

bulan produksi, maka kebutuhan modal/investasi total 
untuk usaha briket arang tongkol jagung  sebesar Rp 
255.086.272 

4. KES IMPULAN 

 
- Briket arang tongkol jagung yang dihasilkan telah 

memenuhi syarat mutu SNI briket arang kayu 
kecuali zat terbang (>15%) 

- Peralatan yang dibutuhkan dalam memproduksi 
briket arang tongkol jagung kapasitas 1200kg/hari 
dibutuhkan drum karbonisasi, discmill, mixer, 
tungku pembuatan larutan, pencetak, dan 
pengering. 

- Kebutuhan utilitas  per hari air (12.380 l ), listrik ( 
29,3kWh), solar (1,68 l ) dan briket out spec  
(11,5kg). kebutuhan lahan ±500 m2., kebutuhan 
tenaga kerja 1 manajer dan 4 operator, 

- Kebutuhan modal usaha 2 bulan produksi, dan  
kebutuhan modal/investasi total untuk usaha briket 
arang tongkol jagung  sebesar Rp 255.086.272. 
 
 

Ucapan Terima Kasih 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 :  Apakah ada perhitungan keuntungan 

dan kerugiannya ? 
Jawaban  :  Dalam paper ini tidak disertakan 

perhitungan Keuntungan dan 
Kerugiannya . 

 
Pertanyaan 2 :  Apak akan terjadi perebuitan bahan 

baku dengan pembuat pakan ternak ? 
Jawaban  :  Desain yang dibuat bisa digunakan 

untuk bahan baku lainnya. 
 
Pertanyaan 3  :  Berapa persen rendemen jadi arang ? 
Jawaban l  :  24 % 
 
Pertanyaan  : Bagaimana perbandingan dengan 

briket lain ?  
Jawaban  : Akan dijawab via email. 
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Sel Surya Polimer Berbasis P3HT/PCBM 
 

Erlyta Septa Rosa1), Shobih1) dan Zeniar Rossa Pratiwi2) 
1) Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI 

Kampus LIPI Gd. 20 Lt. 4 Jl. Sangkuriang Bandung – INDONESIA 
Telp. 022 2504660 Fax. 022 2504659 Email: erlyta@ppet.lipi.go.id  

2) Jurusan Pendidikan Fisika - UPI  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung  – INDONESIA 

Telp. /Fax. : 022-2004548 
 

Abstrak –Tulisan ini melaporkan hasil penelitian 
pengembangan sel surya menggunakan polimer 
sebagai bahan semikonduktor organik. Polimer yang 
digunakan adalah poly(3-heksiltiofen) atau P3HT 
yang berfungsi sebagai donor elektron, dan [6,6]-fenil 
C61 asam butirat metil ester atau PCBM sebagai 
akseptor elektron. Metoda yang akan digunakan 
dalam pembuatan sel surya berbasis polimer ini 
adalah lapis tipis (thin film). Pertama-tama, di atas 
permukaan substrat kaca yang sudah dilapisi dengan 
elektroda transparan Indium Tin Oxide (ITO) 
dilapiskan polimer poli(3,4-etilendioksitiofen:poli 
stirensufonat) atau PEDOT:PSS yang berfungsi 
sebagai lapisan penyangga (buffer layer), 
menggunakan teknik screen printing. Selanjutnya di 
atas lapisan PEDOT:PSS dilapiskan campuran 
polimer P3HT dan PCBM menggunakan teknik spin 
coating. Dan sebagai tahap akhir, di atas lapisan 
polimer P3HT dan PCBM dilapiskan elektroda 
alumunium (Al) menggunakan teknik evaporasi. 
Pengukuran karakteristik  listrik sel surya dilakukan 
menggunakan sun simulator pada intensitas radiasi 
60 mW/cm2 pada temperatur 25 ºC. Sel surya polimer 
yang dihasilkan mempunyai tegangan sirkit terbuka, 
arus hubung singkat, daya maksimum, fill faktor, dan 
efisiensi masing-masing sebesar 0,641 V; 55,20 µA; 
9,57 µW; 0,343; dan 0,042%. 
 
Kata kunci : sel surya, semikonduktor, polimer, lapis 
tipis. 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 Kebutuhan untuk memperoleh sumber energ i 
yang bersih dan terbarukan telah mendorong para 
peneliti untuk mengembangkan sel surya sebagai salah 
satu energi alternatif. Sampai saat in i sel surya yang 
ada di pasaran komersial menggunakan bahan 
semikonduktor anorganik sebagai material utamanya, 
yaitu silikon. Dalam proses produksinya, sel surya 
silikon dinilai masih mahal dibandingkan sumber 
energi lainnya[1,2].  
 Sel surya dengan bahan semikonduktor organik 
telah dikembangkan karena mempunyai potensi untuk 
diproduksi dengan biaya yang lebih murah, proses 
yang lebih mudah, dan dapat dikembangkan dengan 

substrat yang fleksibel/plastik[1-3]. Beberapa material 
yang yang dapat digunakan sebagai lapisan aktif 
dalam sel surya organik antara lain adalah molekul 
kecil, polimer terkonjugasi, kombinasi dari molekul 
kecil dengan polimer terkonjugasi, atau kombinasi 
material organik dan anorganik[3]. Perbedaan molekul 
kecil dan polimer adalah dalam berat molekulnya, 
dimana polimer mempunyai berat molekul lebih dari 
10.000 amu. 
 Sel surya polimer merupakan sel surya dengan 
struktur bulk heterojunction di mana molekul-molekul 
dari dua jenis material polimer yang berfungsi sebagai 
donor elektron (tipe-p) dan akseptor elektron (tipe-n) 
dicampur menjadi film bulk sehingga membentuk 
heterojunction di antara keduanya[4]. Film bulk 
tersebut berfungsi sebagai active layer yang berfungsi 
menyerap cahaya matahari dan membangkitkan  
elektron pada saat cahaya matahari mengenai 
permukaan sel surya. Elektron tersebut kemudian akan  
mengalir melewati elektroda Alumunium (Al) yang 
ada di bawahnya dan menuju ke elekt roda transparan 
di atasnya menghasilkan arus listrik[5]. Struktur sel 
surya polimer secara umum dapat dilihat pada 
Gambar-1 berikut. 

Top electrode

Bottom electrode on 
transparent substrate

Active layer
(100-200 nm)

 
Gambar-1. Struktur sel surya polimer[5]. 

 
 Polimer yang dapat digunakan sebagai lapisan 
aktif (active layer) adalah material yang kaya dengan 
donor maupun akseptor electron[6]. Po limer 
terkonjugasi seperti turunan poly(p-phenylene 
vinylene) dan polythiophene merupakan material yang 
mempunyai bandgap yang rendah (2,0 – 2,2 eV), 
penyerapan tinggi di daerah sinar tampak dan bersifat 
stabil[7,8]. Turunan poly(p-phenylene vinylene) 
seperti [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester 
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(PCMB) banyak digunakan sebagai akseptor elektron, 
sedangkan sebagai donor elektron umumnya poly(3-
hexy lthiophene) atau disingkat dengan P3HT[9]. 
Efisiensi sel surya yang dihasilkan bergantung pada 
material yang digunakan dan proses 
penumbuhannya[10]. 

 

 
P3HT 

 

 

 
Gambar 2. Struktur material polimer terkonjugasi[9]. 

 Tulisan in i melaporkan hasil penelitian  
pengembangan sel surya menggunakan polimer 
sebagai bahan semikonduktor organik. Polimer yang 
digunakan adalah poly(3-heksilt iofen) atau P3HT 
yang berfungsi sebagai donor elektron, dan [6,6]-fenil 
C61 asam butirat met il ester atau PCBM sebagai 
akseptor elektron. Metoda yang akan digunakan dalam 
pembuatan sel surya berbasis polimer ini adalah lapis 
tipis (thin film) dengan struktur devais 
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al. 
 
 

2. METODOLOGI 

 Proses pembuatan sel surya polimer berbasis 
P3HT:PCBM terdiri dari beberapa tahapan proses 
sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 3 
berikut. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan sel surya 
polimer berbasis P3HT:PCBM. 

 
2.1. Proses litografi lapisan ITO. 
 Subtrat yang digunakan dalam penelitian in i 
adalah kaca slide berukuran 2,5 x 2,5 cm2 dan telah  
dilapisi dengan Indium Tin Oxide (ITO) dengan sheet 
resistivity 12 Ω/□. Lap isan ITO yang tidak digunakan 
dihilangkan dengan cara menutup bagian ITO yang 
akan digunakan dengan Scotch tape sedangkan bagian 
ITO yang akan dihilangkan tetap terbuka, kemudian  
substrat dicelupkan ke dalam larutan HCl 50% selama 
1 menit dan dibilas masing-masing dengan air dan 
isopropil alkohol selama 10 menit di dalam bath 
ultrasonik. 
 
2.2. Pelapisan elektroda interface PEDOT:PSS. 
 Di atas lapisan ITO kemudian dilapiskan pasta 
PEDOT:PSS menggunakan teknik screen printing. 
Lapisan kemudian dipanaskan di dalam oven vakum 
pada temperatur 120 ºC selama 60 menit. PEDOT:PSS 
digunakan sebagai hole transporter and exciton 
blocker, dan mencegah difusi ITO ke dalam lapisan 
aktif polimer. 
 
2.3. Proses pelapisan campuran polimer 

P3HT:PCBM.  
 Sebagaimana yang tercantum pada diagaram alir 
proses pada gambar 3, pelapisan polimer campuran 
polimer P3HT dan PCBM dilakukan setelah substrat 
dilapisi dengan PEDOT:PSS. Larutan polimer yang 
digunakan adalah 1% berat dalam pelarut klorobensen 
dengan perbandingan P3HT : PCBM adalah 1 : 1. 
Proses pelapisan campuran polimer tidak dapat 
dilakukan dengan teknik screen printing karena 
larutan polimer yang dihasilkan terlalu encer. Oleh  
karena itu pelapisan campuran polimer d ilakukan  
dengan teknik spin coating dengan luas area akt if 2,6 
cm2. Selanjutnya lapisan polimer dibiarkan semalam 
di dalam lingkungan nitrogen. 
 
2.4. Proses pelapisan/deposisi Alumunium (Al). 
 Di atas lapisan polimer kemudian dideposisikan 
kontak metal Al. Pelapisan kontak Al dilakukan  
dengan teknik evaporasi termal. 
 
2.5. Kapsulasi sel. 
 Kapsulasi dilakukan dengan menutup permukaan  
atas sel dengan kaca/plastik menggunakan sealant 
sebagai media perekatnya dan kemudian dipanaskan 
pada temperatur 150 ºC selama 10 menit. 
 
2.6. Karakterisasi. 
 Untuk mengetahui karakteristik I-V dari sel 
surya polimer, maka d ilakukan pengukuran dengan 
menyinari sel menggunakan sumber cahaya lampu 
Xenon pada radiasi cahaya 60 mW/cm2 dan 
temperatur 25 ºC. Pengukuran I-V d ilakukan  
menggunakan peralatan I-V mesurement dari National 

Substrat kaca slide dilap isi ITO 

Printing PEDOT:PSS 

Spin coating Polimer 

Evaporasi Alumunium 

Sel Surya Po limer 

Karakterisasi 

Litografi ITO 

Kapsulasi sel 

O

OMe

[6, 6] PCBM
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Instrument. Selain itu juga dilakukan pengukuran 
kurva IPCE (incident photon-to-current efficiency) 
menggunakan peralatan IPCE measurement system, 
PV Measurements, Inc.. 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

 Gambar 4 dan gambar 5 memperlihatkan  
prototipe dan hasil pengukuran karakteristik I-V sel 
surya polimer berbasis P3HT:PCBM pada radiasi 
cahaya 60 mW/cm2 dan temperatur 25 ºC. 
Karakteristik listrik yang diperoleh dari kurva I-V 
pada gambar 5 dapat dilihat pada Tabel 1.  
 

  
Tampak depan 

 
Tampak belakang 

Gambar 4. Prototipe sel surya polimer berbasis 
P3HT:PCBM. 

 
 

 
Gambar 5. Hasil pengukuran karakteristik I-V sel 

surya polimer berbasis P3HT:PCBM 
pada radiasi cahaya 60 mW/cm2 dan 
temperatur 25 ºC. 

 
 
Tabel 1. Karakteristik listrik sel surya polimer 

berbasis P3HT:PCBM pada radiasi 
cahaya 60 mW/cm2 dan temperatur 25 ºC. 

Karakteristik listrik  
Tegangan sirkit terbuka Voc (V) 0,641 
Arus hubung singkat Isc (µA) 55,20 
Daya Maksimum Pm (µW) 9,57 
Fill faktor FF  0,343 
Efisiensi (%) 0,042 

 
 Dari tabel 1 dapat diamati bahwa sel surya 

polimer yang dihasilkan mempunyai tegangan sirkit  
terbuka Voc, arus hubung singkat Isc, daya maksimum 
Pm, fill factor FF, dan efisiensi ɳ masing-masing 
sebesar 0,641 V;  55,20 µA; 9,57 µW; 0,343; dan 
0,042%.  
 Arus hubung singkat dan daya maksimum yang 
dihasilkan masih sangat rendah, sehingga efisiensi sel 
menjadi rendah. Rendahnya arus hubung singkat dapat 
diakibatkan oleh rendahnya efisiensi kuantum. 
Efisiensi kuantum merupakan ukuran jumlah foton 
cahaya yang dapat dikonversi menjadi arus. 
Sebagaimana yang terlihat dari kurva IPCE pada 
gambar 6, efisiensi kuantum rata-rata yang dihasilkan  
hanya sekitar 2,5 %, sedangkan yang tertinggi sekitar 
5,3 % pada rentang panjang gelombang 350-425 nm. 
Dengan demikian hanya 2,5 % cahaya yang dapat 
diubah menjad i arus. Rendahnya efisiensi kuantum 
dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain  
tingginya tahanan seri, morfo logi permukaan lapisan 
polimer, tip isnya lapisan polimer, dan difusi lapisan 
alumunium ke dalam lapisan polimer. 
 

 
Gambar 6. Kurva IPCE sel surya polimer berbasis 

P3HT:PCBM. 
 
 

4. KES IMPULAN 

 Sel surya polimer berbasis P3HT:PCBM telah  
berhasil dibuat menggunakan teknik spin coating. Sel 
surya tersebut mempunyai tegangan sirkit terbuka, 
arus hubung singkat, daya maksimum, fill faktor, dan 
efisiensi masing-masing sebesar 0,641 V; 55,20 µA; 
9,57 µW; 0,343; dan 0,042%. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Bagaimana perbedaannya dengan 

teknik spin coating ? 
Jawaban  : Perbedaanya pada kecepannya 600 

rpm/30 detik. 
 
Pertanyaan 2  : Apa perbedaaan dengan screen 

printing ? 
Jawaban  : Screeen printing memerlukan  

bahan yang agak kental. 
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 Abstrak - Pembuatan Gas Diffusion Electrode (GDE) 
dengan    teknik menyisipkan microporous layer 
(MPL) antara  carbon paper  (CP)  dengan katalis 
menggunakan screen printing method yang dilanjut 
dengan karakterisasi telah dilakukan. Penelitian 
bertujuan mendapatkan  formula dan teknik pelapisan 
yang tepat untuk menghasilkan lapisan katalis pada 
permukaan Gas Diffusion Layer (GDL) yang reaktif 
terhadap    adsorpsi  -desorpsi O2 – H2. MPL  dibuat 
dari campuran carbon vulcan XC-72 , Multiwalled 
Carbon nanotube dan Fluorinated ethylene propylene 
(FEP) dengan perbandingan 4,2 : 2,8 : 3.  Catalyst 
layer  dibuat  dari katalis Pt/C dan nafion dengan 
perbandingan 65:35 menggunakan pelarut 
Tetrahydrofuran (THF). Distribusi dan kandungan 
katalis pada permukaan GDL dianalisa menggunakan 
Scanning Electron Microscope (SEM-EDX), kinerja 
elektrokimia  dianalisa menggunakan  voltametric 
cyclic. GDE yang  dihasilkan memperlihatkan 
interface yang cukup baik, dimana  MPL menempel 
dengan baik pada CP tanpa retak,  katalis Pt/C 
dengan Pt Loading 0.1 mg/cm2 menempel dan 
terdistribusi  cukup merata pada permukaan GDL . 
Lapisan katalis yang mengandung fluor yang berasal 
dari nafion 30.64% , Pt (platina) 19.79% dan C 
(carbon) 44.13%  menghasilkan electrochemical 
surface active (ECSA) sebesar  0.0195 C/cm2. 
 
Kata kunci : Gas Di ffusion Electrode, microporous 
layer, carbon paper, catalyst layer, screen printing  
 

1. PENDAHULUAN 
 

Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) 
merupakan energi alternatif dimasa mendatang yang 
sedang dikembangkan dibanyak negara sebagai 
antisipasi menip isnya cadangan bahan bakar minyak. 
Di Indonesia penelitian fuel cell relatif sedikit karena 
bahan baku  mahal,  harus import dan  teknologinya 
mahal  karena  komponen yang satu dengan yang lain 
saling berkaitan. 

 
Gas diffusion electrode (GDE)  merupakan bagian 

dari komponen fuel cell  yang penting dan termahal. 
Pada GDE inilah terjadinya reaksi –reaksi yang dapat 
membuat PEMFC menghasilkan energi. 

GDE terd iri dari katalis yang dilapiskan pada 
permukaan gas diffusion layer (GDL). Pada anoda , 

elektroda harus mampu mengalirkan gas H2 
sedangkan pada katoda, elektroda harus mampu 
mengalirkan O2 dan air. GDE harus porous konduktif 
secara ionik dan elekt ronik, akt if secara elektrokimia 
dan mempunyai luas area yang tinggi. Oleh karena 
pengenalan bahan baku, proses pembuatan dan  sifat–
sifat GDE perlu d ipelajari secara detail agar 
menghasilkan kinerja sel yang baik.  

Persyaratan GDL untuk GDE adalah konduktif 
,hidrofobik  dan berpori. Konduktif berkaitan dengan 
fungsinya sebagai penghantar elektron,  sifat 
hidrofobik untuk mencegah terakumulasinya air yang 
akan mengganggu reaksi pada lapisan katalis, berpori 
untuk   mendistribusikan gas H2/O2. Diketahui bahwa 
peningkatan distribusi gas dan managemen air yang 
bagus dapat meningkatkan kinerja sel [1]. 

Struktur GDL bisa satu lapis  (carbon paper) atau 
dua lapis ( Carbon paper + Microporous layer). Pada 
GDL dua lap is, penambahan micoporous layer (MPL) 
bertujuan  membentuk pori yang lebih kecil dari pori 
CP yang bermanfaat untuk mencegah jatuhnya 
partikel katalis pada CP sehingga dapat 
mengefektifkan penggunaan katalis   [2]. Pelapisan 
MPL pada CP  dapat dilakukan dengan  casting, 
brushing dan screen printing sedangkan pelapisan 
katalis dapat dilapiskan pada GDL  dengan cara  
spraying, electrospray, impragnation,inkjet print dan  
sputtering.  Screen printing memiliki banyak 
keleb ihan dalam pelap isan diantaranya  menghemat 
bahan  yang digunakan, alatnya mudah didapat dan 
dapat diproduksi dalam skala masa [3]. 

Dalam penelitian in i dibuat GDE dengan    teknik 
menyisipkan microporous layer (MPL) antara  carbon 
paper  (CP)  dan katalis menggunakan screen printing 
method yang dilanjut dengan karakterisasi.  Ketebalan, 
konduktivitas , hidrofobisitas dan porositas GDL 
diamati. Distribusi dan kandungan katalis pada 
permukaan GDL dianalisa menggunakan Scanning 
Electron Microscope (SEM-EDX), kinerja 
elektrokimia  dianalisa menggunakan  voltametric 
cyclic. 
 

2. BAHAN DAN METODA 

Bahan: 
 Katalis Pt/vulcan XC-72 (20wt% Pt)  
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 Carbon paper  ( produk Gas Hub) 

 Serbuk karbon (Carbon vulcan XC-72) 

 Multi wall carbon nano tube (MWCNT, 
kemurnian > 95%)   

 Fluorinated ethylene propylene  (55wt%  FEP 
emulsion) 

 carboxyl methyl cellulose (CMC) 

 Surfaktan Triton X-100 

 Nafion 117 (5% wt solution , Neuroflash PTE 
LTD) 

 Pelarut: aquadestillata, Tetra hydrofuran (THF) 

 
Alat: 
Timbangan analitik  (mettler AB 104), ultrasonic 
cleaner,  Thermolyne, Screen (T150),Screen (T114) , 
Oven, Furnace, Mikrometer d igital (micro -etalon 
series 225),  Impedance bridge (1650-B), Half angel 
technique (tantec cam-p lus) ,  SEM (JEOL JSM-6360 
LA), Coating SEM ( JEOL JFC-1600 auto fine 
coater), Cyclic voltametry (Gamry 750)  
 
Diagram alir pembuatan GDE terlihat pada skema1  

  

  

 

  

 

 

Skema 1. Diagram alir pembuatan GDE 

Preparasi Carbon Paper 
 
        Carbon paper dipotong (2cm x 2cm), direndam 
dalam aceton, dikeringkan pada suhu 215oC, 
ditimbang, diukur tebalnya, diukur porositasnya dan 
konduktivitas elektriknya 
 

Pembuatan GDL  
 
       GDL dibuat dengan cara melapiskan pasta   
microporous layer (MPL) diatas Carbon Paper .Pasta 
MPL dibuat dari Carbon Vulcan XC-72,  MWCNT, 
FEP dengan perbandingan 4,2:2,8:3,0 yang diaduk 
dengan aquabidestillata dengan penambahan  triton-
100 sebagai surfaktan dan  CMC membentuk emulsi 
yang merata kemudian dituangkan  cara screen 
printing  diatas carbon paper.selanjutnya 
dikeringkan120oC selama 2 jam untuk menguapkan 
air , d ilan jutkan dipanaskan  270o C selama >3 jam 
untuk  terjadinya perekatan dengan  FEP.   
Karakterisasi dilakukan sebelum dan sesudah 
pelapisan MPL meliputi tebal, konduktivitas elektrik, 
sudut kontak, porositas, dan morfologi. 
 
Pembuatan GDE 
 
       GDE dibuat dengan cara melapiskan tinta katalis 
diatas GDL. Tinta katalis  dibuat  dari serbuk  Pt/C 
dan nafion dengan perbandingan 65:35.  Pembuatan 
tinta katalis dilakukan dengan metode colloidal 
menggunakan pelarut tetrahydrofuran ( dielectric  
constant ε=7) [5].  Nafion solution dicampur dengan 
serbuk katalis Pt/C  kemudian THF diteteskan setetes 
demi setetes ke dalam campuran,    selanjutnya 
disonikasi selama 60 menit.   Pelap isan tinta katalis 
diatas GDL dilakukan dengan metoda screen printing.  
Lapisan GDE yang diperoleh kemudian dikeringkan 
pada temperature  67oC, selama 2 jam kemudian 
dikeringkan didalam vacuum oven  pada suhu 80oC 
selama 30 menit. Karakterisasi  GDE  meliputi : 
analisa EDX , morfologi permukaan dan penampang, 
dan persentasi   Pt aktif  di permukaan lapisan. 
 
Karakterisasi 
 
       Tebal ditentukan dengan pengukuran  sampel 
sebelum dan sesudah pelapisan menggunakan 
mikrometer.  
 
       Konduktivitas elektrik ditentukan dengan 
pengukuran hambatan  arah through plane 
menggunakan impedance bridge yang dilanjutkan 
dengan perhitungan  menggunakan rumus sbb. 
 

푅 =
 

        
  

R  = hambatan ( Ω),   
L  = tebal (cm),  
A  = luas permukaan (cm2),  
 휎 = 푘표푛푑푢푘푡푖푣푖푡푎푠   (S/cm) 
 
      Hidrofobisitas ditentukan dengan mengukur sudut 
kontak . 
 

 Tebal 
Konduktivitas 
elektrik 
Sudut kontak 
Porositas  

CP 

Pasta 
MPL 

Screen  
printing  

GDL  
Tinta  
katalis 

 SEM 
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voltametric  

GDE  

Screen  
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      Porositas ditentukan dengan prinsip Archimedes  
menggunakan  pelarut kerosin . Persamaan yang 
digunakan :  

 

  Bd= bulk density  GDL    Kd= Kerosene density  

       Morfologi permukaan CP, GDL dan GDE d iamati 
dengan menggunakan Scanning Elektron Microscopy 
(SEM), JEOL JSM-6360LA. Sampel diletakkan diatas 
holder khusus selanjutnya dilakukan pelapisan emas 
(coating) menggunakan alat JEOL JFC-1600 AUTO 
FINE COATER.  Unsur dari katalis   pada permukaan 
GDE diamat i  menggunakan EDX 
 
      Uji voltametric cyclic GDE dilakukan untuk 
mengetahui persentase  Pt aktif. Alat yang digunakan 
adalah Gamry 750. Uji Voltametric cyclic dilakukan 
pada suhu kamar dengan larutan elektrolit 0,5M 
H2SO4. Elektroda kerja yang digunakan adalah GDE 
komersial  dan GDE buatan sendiri (GDE yang dibuat 
dengan cara melap isi MPL dan CL pada carbon 
paper). Untuk elektroda pembantu (counter electrode) 
digunakan Pt, sedangkan elektroda referensi 
digunakan elektroda kalomel jenuh (Saturated calomel 
electrode =SCE).  Pengujian dilakukan di Puslit 
Metallurgi serpong. 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

Pembuatan GDL 

       GDL dibuat dengan cara melapiskan pasta   
microporous layer (MPL) diatas Carbon Paper.  GDL 
pada umumnya disyaratkan  harus dapat menopang 
katalis, berpori, konduktif dan hidropobik. GDL 
dibuat hidrofobik   akan menghapus air dari catalyst 
layer (CL) ke flow field. Dengan hidrofobisitas akan 
menghindarkan banjir. Porositas penting dalam 
mendistribusikan gas bahan bakar. Diketahui bahwa 
peningkatan distribusi gas dan managemen air yang 
bagus dapat meningkatkan kinerja sel [1]. Dari Tabel 
1 terlihat bahwa  pelapisan pasta MPL pada CP 
menghasilkan GDL dengan tebal 192,9µm, 
konduktivitas sama dengan CP, sudut kontak 
meningkat dan porositas rata-rata menurun 
dibandingkan dengan CP. In i menunjukkan bahwa 
pembuatan GDL sudah sesuai dengan yang 
diharapkan yaitu  min imal sifatnya  sama dengan CP 
dan pori lebih kecil sehingga waktu pelapisan katalis , 
katalis tidak terbuang kedalam pori yang besar dari 
CP. 

Tabel   1 : Data pengukuran sampel CP dan GDL 
 

Sampel Tebal 
(µm) 

Konduk 
tivitas 
Elekt rik  
(S/cm) 

Sudut 
kontak  
( o ) 

Porositas 
Rata-rata   
(%) 

CP 168,0 0,0032 108 65 
GDL 192,9 0,0033 129 53 

 
      Pelapisan MPL bertujuan membuat lapisan tipis 
dengan pori-pori kecil berukuran mikron, tersebar  
merata sehingga dapat digunakan sebagai penyangga 
katalis. Berdasarkan hasil foto SEM   terlihat  CP 
mempunyai permukaan dengan pori-pori makro  
(Gambar 1a). Setelah dilapisi dengan MPL, pori pori 
permukaan menjadi lebih kecil (Gambar 1b). Terlihat 
juga komponen2 pembentuk MPL  yaitu carbon 
vulcan XC72 yang berbentuk bulat dan MWCNT yang 
berbentuk serat yang terdistribusi merata sehingga 
pasta MPL dapat dikatakan merata.     

 

a)                                       b)                                
   

Gambar 1 : Foto SEM permukaan  a) CP    b) MPL   

Pembuatan GDE 

      GDE dibuat dengan cara melapiskan t inta katalis 
diatas GDL. Gambar 2 memperlihatkan foto SEM dari 
permukaan katalis dari GDE buatan sendiri  dan 
permukaan katalis pada GDE komersial.   Gambar 2a ( 
GDE buatan sendiri) memperlihatkan permukaan  
dengan  gumpalan-gumpalan kecil yang terdistribusi 
merata. Gumpalan2 tersebut adalah gumpalan nafion 
yang dikeliling i oleh partikel Pt/C. Agregat ini 
terbentuk karena pembuatan katalisnya menggunakan 
proses koloidal. Katalis pada GDE buatan sendiri ini 
terlihat leb ih porous, lebih kokoh  dan  mempunyai 
luas permukaan lebih besar.  

 

pori-pori 
makro 

pori-pori 
mikro 

Porositas = (1-  ) x100%              [6]
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(a)                                         (b) 

Gambar 2: Foto SEM permukaan katalis dari : (a) GDE 
buatan sendiri dan (b) GDE komersial.  

       Tabel 2 memperlihatkan unsur unsur  hasil EDAX 
dari  permukaan GDE komersial dan GDE buatan 
sendiri, meliputi unsur karbon (C)  dari  karbon 
vulcan,  unsur Flour (F) dari  nafion   dan platina (Pt) 
sebagai unsur  aktif yang diperlukan dalam reaksi  
elektrokimia. Berdasarkan hasil EDAX (Tabel 2), 
terlihat bahwa kandungan Fluor yang berasal dari 
nafion    sangat berbeda jauh. Pada GDE  komersial, 
lapisan katalis mengandung kadar  Flour sebesar  
12.25 % dan    pada GDE   buatan sendiri  
mengandung 30,64%. Unsur F yang membuat lapisan 
katalis pada GDE buatan sendiri lebih kokoh daripada 
katalis pada GDE komersial (Gambar 2) artinya 
peranan nafion cukup signifikan terhadap perubahan 
morfologi permukaan. Unsur  Pt pada permukaan 
sangat berpengaruh pada area aktif lapisan (uji cyclic 
voltametry). Terlihat Pt pada permukaan GDE 
komersial > daripada Pt pada GDE buatan sendiri.  

Tabel 2 : Hasil uji Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 
(EDAX) GDE komersial dan GDE buatan sendiri 
 

 komponen GDE  

komersial 

 GDE  

buatan sendiri 

C 60.65 44.13 

O 3.91 5.43 

F 12.18 30.64 

Pt 23.86 19.79 

 

       Gambar 3 memperlihatkan   foto penampang 
GDE  buatan sendiri dengan perbesaran 500x (a)   dan  
GDE komersial dengan perbesaran 1000x (b).   
Terlihat ketebalan lapisan katalis dan MPL pada GDE 
komersial  berturut turut sekitar 2 m (katalis) dan 
antara 70-85 µm (MPL) dengan interface yang cukup 
baik.  Pada   GDE buatan sendiri tebal MPL hanya 
sekitar  20-30 µm dan lapisan katalis hampir tidak 
terlihat. Untuk melihat interface antara katalis dengan 
GDL, foto SEM penampang perlu d iperbesar. 

                           

 a)                                       b) 

Gambar 3 : Foto penampang GDE: a) buatan sendiri   dan 
(b) komersial 

        Uji voltametric cyclic GDE dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kualitas katalis  hasil formulasi 
yang dilapiskan pada GDL dalam hal ini luas 
permukaan aktif Pt, dengan cara  mengukur muatan 
Coulomb yang terdeposisi pada permukaan katalis. 
Luas permukaan akt if d ihitung berdasarkan puncak 
adsorpsi/desorpsi .  . Rumus yang digunakan : 

                  QH 
ECSA = ---------------                  
              LPt x 0,21 
 
Dimana :   
QH = muatan   berdasarkan luas dibawah puncak 
desorpsi hidrogen  (mC ) 
LPt = Pt loading 
0,21 = muatan  yang terdesorpsi oleh polikristal Pt 
(mC)    
  
       Gambar 4 memperlihatkan voltamogram GDE 
komersial ( Pt loading 0.5 mg/cm2) dan GDE buatan 
sendiri (Pt loading 0.1 mg/cm2). Berdasarkan 
perhitungan,  GDE komersial dengan Pt loading 0,5 
mg/cm2      menunjukkan electrochemical surface 
active  (ESCA) sebesar     0.04194 C/cm2 sedangkan  
GDE buatan sendiri   menghasilkan  ECSA sebesar  
0.0195 C/cm2. Bedasarkan Pt loadingnya  maka GDE 
buatan sendiri menunjukkan ESCA yang lebih tinggi 
dari GDE komersial , ini berarti  bahwa Pt aktif pada 
GDE buatan sendiri memberikan muatan coulomb 
yang lebih tinggi atau mampu mendsorpsi hidrogen 
lebih tinggi d ibandingkan dengan GDE komersial. 
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Gambar 4: Voltamogram : 
          GDE  komersial ( Pt loading 0,5 mg/cm2)   
          GDE buatan sendiri (Pt loading 0,1 mg/cm2) 
 
 
 

4. KES IMPULAN 
 

Gas Diffusion Electrode  telah berhasil dibuat 
dengan cara melapiskan pasta Microporous layer  
diatas Carbon paper  dan melapiskan katalis diatas 
microporous layer  dengan  screen printing methode. 
Gas Diffusion Electrode  yang  dihasilkan 
memperlihatkan interface yang cukup baik dimana  
microporous layer  menempel dengan baik pada 
carbon paper tanpa retak dan  katalis Pt/C dengan Pt 
Loading 0.1 mg/cm2 menempel dan terdistribusi  
cukup merata pada permukaan GDL.  Luas permukaan 
aktif Pt dari GDE buatan sendiri ini  lebih tinggi 
dibandingkan dengan GDE komersial yang 
mempunyai Pt loading yang setara. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan  :  Bagaimana hubungannya Pt loading ? 
Jawaban  : Pt loading lebih rendah menghasilkan   

kinerja yang leb ih bagus. 
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Abstrak - Indonesia merupakan salah satu Negara 
yang mempunyai cadangan mineral bijih besi yang 
cukup banyak dan berlimpah dan menyebar, akan 
tetapi kesemua ini belum dapat di optimalkan secara 
maksimal sehingga bahan baku bijih besi tersebut di 
eksport ke luar negeri. Selain itu pula untuk mengolah 
bijih besi menjadi bahan baku besi dan baja 
memerlukan biaya yang cukup besar untuk membuat 
alat proses produksi yang biasa di gunakan salah 
satunya adalah blast furnace tapi biaya untuk 
membuatnya cukup mahal, perlu dicari alternatif alat 
yang  dapat di gunakan untuk melebur bijih besi 
menjadi pig iron salah satu alat tersebut adalah 
tungku tegak yang di buat secara zig zag dengan 
ukuran tinggi tungku 1,7 m. Bijih besi halus di buat 
menjadi briket  dengan komposisi Bijih Besi = 75 %, 
Batubara= 20%, semen= 5 %. Setelah di cetak lalu di 
panaskan pada oven dengan suhu 110 oC  selama 4 
jam selanjutnya Briket bijih besi di bakar secara 
langsung di tungku pada suhu 1000 oC selama 1 jam 
dan menjadi sponge. Sponge di lebur di dalam tungku 
tegak yang di buat secara zig zag agar pada saat awal 
pemasukan umpan bahan baku telah mengalami 
pemanasan sehingga suhu peleburan bisa mencapai 
1420oC lebih dan bahan baku mencair lalu di 
keluarkan dari lubang tapping dan menjadi besi cor. 
Komposisi besi cor yang di dapat adalah : Si = 1,09 
% Fe.Total = 93,33 %, P = 0,079 %, S= 0,039 %  
sedangkan uji Hardness pada briket : 84,52 % dan 
Stability = 92,26 %. Komposisi terak : SiO2 = 19,52 
%, CaO = 14,67 %, FeO = 3,85 %, Al2O3 = 2,38 %. 
Dengan begitu besi cor yang di hasilkan sudah cukup 
baik dan bisa di gunakan sebagai bahan baku untuk 
pembuatan besi baja. 
 
Kata Kunci: Bijih Besi, Tungku, Briket, Besi Cor. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Proses reduksi langsung merupakan proses 
alternatif (non Blast Furnace) dalam memperoleh  
logam besi dari oksidanya. Walaupun kontribusinya 
relatif kecil terhadap produksi logam besi dunia, tetapi 
kuantitasnya selalu menunjukan peningkatan. Pada 
proses reduksi langsung, bijih besi (Fe2O3) direduksi 
menjadi logam besi (Fe) secara langsung tanpa 
melewati tahap peleburan. Beberapa teknologi telah 
diterapkan dan dikembangkan dalam proses ini  

seperti Midrex dan HYL. Kualitas bijih besi dapat 
dilihat dari komposisi kimia maupun sifat-sifat 
fisiknya. Tetapi hal lain yang juga harus mendapat 
perhatian adalah reduksibilitas bijih besi[1] 
Proses reduksi langsung (Direct Reduction), 
pembuatan besi spons, proses peleburan lansung 
(Smelting Reduction) dan tanur tiup min i. Ketiga 
proses ini bisa dioperasikan dengan menggunakan 
batu bara sebagai reduktor. Proses reduksi langsung 
dengan menggunakan batu bara adalah proses SLRN 
yang digunakan untuk melebur konsentrat pasir besi di 
Selandia Baru dan proses berbasis RHF (Rotary 
Hearth Furnace), selain itu teknologi in i juga banyak 
digunakan di India. Mekanisme dasar reaksi reduksi 
adalah reaksi pengurangan atau penghilangan oksigen 
dari besi oksida menjadi logam besi dengan 
menggunakan gas reduktor yang afinitasnya terhadap 
oksigen lebih besar daripada dengan besi itu sendiri.  
Persamaan reaksi dapat ditulis sebagai berikut : 
             Fe2O3 + 3 H2 + 2Fe°  + 3 H2O 
             Fe2O3 + 3 CO + 2Fe° + 3 CO2 [2] 
 Dalam perkembangan selanjutnya istilah 
reduksi langsung menjadi lebih umum digunakan 
sebagai suatu teknologi pembuatan besi spons. 
Adapun besi spons digunakan sebagai salah satu 
bahan baku pada industri baja yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas baja yang dihasilkan [Ross., 
1980]. [3] 
 Teknologi pengolahan bijih besi/pasir besi 
menjadi sponge (pellet komposit tereduksi) 
merupakan solusi dalam pengolahan bijih besi/pasir 
besi, proses ini di awali dengan pembuatan pellet lalu  
di reduksi pada suhu 1100oC maka jadilah sponge 
iron yang selanjutnya dapat dilebur ada tungku 
peleburan logam arc furnace, induction furnace atau 
hot blast cupola sehingga akan di hasilkan besi kasar 
sebagai bahan baku pembuatan besi baja.[4] 
 Senyawa Fe (besi) yang paling umum di 
jumpai di alam dalam bentuk Fe2O3 (hematite) dan 
Fe3O4 (magnetite). Proses direct reduction merupakan 
cara yang paling umum di gunakan untuk 
memeisahkan oksigen dari senyawa besi oksida 
(Fe2O3). Metode yang di gunakan adalah dengan 
menggunakan gas reduksi berupa gas hydrogen (H2) 
dan karbon monoksida (CO).[5] 
 Faktor utama dalam proses pengolahan mineral 
yaitu tungku reduksi, karena tungku yang di 
rencanakan haruslah cocok sebagai tungku yang hasil 
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di dapatkan adalah sponge iron dengan model direct 
reduced iron (DRI), alat in i dapat bekerja ada suhu 
1200 – 1500oC[6] 
 Persen metalisasi dalam besi metal sangatlah 
penting kare4na secara langsung mengindikasikan  
seberapa banyak bijih besi yang di reduksi menjadi 
metal selam proses reduksi. Selam proses peleburan , 
sebagian FeO akan menjad i slag sehingga dengan 
persen metalisasi di bawah 92 %  hal ini tidak 
menguntungkan sehingga yang cukup baik adalah 
antara 92 – 95 %[5] 
 Kandungan Fe dalam pellet bijih besi adalah 
sifat yang penting untuk efesiensi proses, pada 
prakteknya pellet bijih besi dapat diperoleh dengan 
mudah dari bijih besi dengan kadar Fe yang tinggi 
kiemudian untuk bijih  besi kadar Fe rendah dapat 
dilakukan benefisiasi untuk meningkatkan kadar Fe 
selanjutnya di olah menjadi pellet.[7] 
 Reduksi bijih besi di pengaruhi oleh empat 
mekanis me yang mengontrol laju reaksi yaitu: 
chemical controlled, boundary layer contolleed, 
gaseous diffusion controlled dan mixed controlled.[8] 
 

2. METODE PENELITIAN  
 
Pada penelitian ini akan melihat bagaimana proses 
peleburan dari bijih besi halus yang di cetak menjadi 
briket dengan komposisi campuran bijih besi= 75 
%:batubara = 20 %: semen = 5 % lalu di keringkan  
angin-angin semalaman. Setelah kering lalu di reduksi 
menjadi sponge  -pada suhu 1000 – 1100oC 
selanjutnya dilakukan peleburan menjadi metal atau 
besi metal pada tungku zig zag yaitu tungku yang 
telah di modifikasi dengan berbentuk silindar tegak 
seperti drum yang di dalamnya di beri sekat dengan 
sistem zig zag sehingga di harapkan akan ada 
pemanasan lebih awal ( free heating) sehingga akan 
mempermudah proses peleburan dari sponge 
peleburan mencapai suhu 1420 -1430oC. 
Penelit ian ini d ilakukan pada rentang waktu 2008 –  
2009 bertempat di UPT. Balai Pengolahan Mineral 
Lampung-LIPI Tanjung Bintang Lampung Selatan. 
Data yang di peroleh berdasarkan data primer yang 
bersumber dari hasil percobaan peleburan langsung di 
lapangan dan data skunder yang berasal dari berbagai 
literature. 
Untuk selengkapnya gambar dari pada rancang 
bangun tungku zig zag dapat di lihat pada gambar 1 di 
bawah ini. 
 

 
Gambar 1. Rancang bangun tungku zig zag  

 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
Tabel  1  Data proses pembuatan sponge di tungku zig 

zag  
No Jam  Tahapan proses Keterangan 

1. 09.25 Umpan bahan bakar 
arang kayu masuk 

Mulai d i 
bakar 

2. 09.30 Briket masuk sebanyak 
10 kg + kokas 2 kg   

3. 10.15 Blower di h idupkan 
untuk pembakaran  

Suhu naik 
1100oC 

4. 11.30 Blower di matikan, 
tungku di bongkar 

Jadi 
sponge 

5. 12.00 Tungku di tutup 
kembali Untuk 

pemanasan 

6. 12.30 Blower  dih idupkan 
Api terus membara,  

1000 – 
1100oC 

7. 12,32 Briket bijih besi masuk 
10 kg + kokas 2 kg   

8. 13.15 Blwer mat i, tungku di 
bongkar 

briket jadi 
sponge  

9. 13.30 Blower di h idupkan 
kembali  

Api 
membara 

10. 13.33 Briket bijih besi masuk 
20 kg + kokas 4 kg  

Suhu 
1100oC 

11. 14.15 Blower di matikan, 
tungku di bongkar 

Briket jad i 
sponge 

12. 14.30 Blower di h idupkan 
kembali 

Api 
membara 

12. 14.33 Briket bijih besi masuk 
20 kg + kokas 4 kg  

Suhu 
1100oC 

13. 15.10 Blower dimat ikan, 
tungku di bongkar 

Briket jad i 
sponge 

 
Tabel 2. Data proses peleburan sponge di tungku tegak 
zig zag 
 

No Jam Tahapan proses Keterangan 
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1. 08.00 Tungku di panaskan  
dengan bahan bakar 
arang kayu + blower d i 
hidupkan 

tungku panas, 
suhu 950 oC 

2. 08.30 Sponge + kokas+ 
b.kapur+arang masuk = 
7,5 kg + 4 kg  + 2 kg + 
2,5 kg 

Bahan masuk 
bersamaan,110
0oC 

3. 10.45 Blower d i matikan, 
Pengeluaran cairan besi 
dan tertampung 

Cairan encer, 
kelabu,  suhu 
1420oC 

4. 11.50 Tungku di nyalakan 
kembali, blower hidup 

 

5. 11.56  Arang Kayu masuk  Umpan bakar 
6. 12.20 Sponge + kokas+ 

b.kapur+arang masuk = 
7,5 kg + 4 kg  + 2 kg + 
2,5 kg 

Bahan masuk 
bersamaan,120
0oC 

7. 14.25 Blower d i matikan, 
pengeluaran cairan besi 
dan tertampung 

Cairan encer, 
kelabu,  suhu 
1430oC 

 
                 Gambar 2. Bahan baku bijih besi  
 

 
Gambar 3. Proses peleburan sponge 

 
 

Tabel 3. Hasil pengujian briket bijih besi halus perekat 
semen 

NO UNS UR UJI %  HASIL ANALIS A 
1. Hardness 84,52 
2. Stability 92,26 

 
Tabel 3. Hasil analisa besi peleburan songe 

NO UNS UR 
KIMIA 

%  HASIL ANALIS A 

1. Si 1,09 
2. Fe 93,33 
3. P 0,073 
4. S 0,035 

 
Tabel 4. Hasil analisa slag peleburan sponge 

NO UNS UR 
KIMIA 

%  HASIL ANALIS A 

1. SiO2 19,52 
2. CaO 14,67 
3. FeO 3,85 
4. S 2,38 

 
4. PEMBAHASAN 

 
 Dari data tersebut di atas dapat kita lihat bahwa 
hasil analisa briket bijih besi halus menunjukan 
kekuatan yang cukup baik dengan hasil tes brinel 
sebesar 84,52 % dan kesetabilitasan yang baik juga 
melebih i dari angka 90 % yaitu 92,26 % 
 Proses pembuatan sponge dari briket bijih besi 
halus reaksi berjalan dengan baik pada saat terjadi 
reduksi hal ini karena suhu yang ada cukup memadai 
untuk terjadinya reaksi reduksi yang mencapai 
1100oC selama 1 jam, hal ini di karenakan reaksi 
berjalan secara perlahan mulai dari bagian atas yang 
mengalami pemanasan terlebih dahulu (free heating) 
sehingga pada saat sampai bagian bawah suhu reduksi 
telah tercapai yang pada bagian awal 1000oC akhirnya 
mencapai 1100oC. 

 Sebanyak 10 kg briket bijih  besi yang di 
reduksi pada tungku zig zag jad i semua sponge 
dengan perolehan  sebanyak 5,5 kg, dan proses 
reduksi di tungku zig zag ini b isa dilakukan secara 
kontinyu dengan sistem bershaf ini terlihat dari awal 
proses jam 09.30 –  15.10 dapat di lakukan reduksi 
briket bijih besi sebanyak 60 kg sebanyak 4 kali 
pembongkaran. Sedangkan kokas di tambahkan 
dengan maksud sebagai reduktor. 

Pada saat proses pelaburan berlangsung di 
tungku zig zag b isa dilakukan secara kontinyu ini 
terlihat dari pemasukan bahan baku sponge yang 
dilakukan secara bershaf dan bisa berjalan sebanyak 
2kali pemasukan sebanyak 15 kg sponge, dengan 
penambahan bahan imbuh batu kapur, kokas dan 
arang kayu dan bisa terlebur pada suhu yang mencapai 
1430oC. 

Komposisi bahan baku untuk peleburan di 
tungku zig zag sponge sebanyak 7,5 kg :batu kapur 2,5 
kg:kokas 4 kg :arang kayu 2,5 kg cukup ideal ini 
terlihat dari besi cair atau cairan yang di hasilkan  
encer dan berjenis kelabu 

Hasil analisa dari pada besi yang dihasilkan 
berjenis kelabu ini terlihat bahwa kandungan Si = 1,09 
% dan Fe = 93,33 %, dengan Fe sebesar itu maka 
sponge terlebur secara sempurna menjad i Fe metal, 
akan tetapi hasil samping yang dihasilkan berupa slag 
dengan kandungan FeO  = 3,85 % masih cukup 
banyak akan tetapi dapat di manfaatkan menjadi bahan 
baku semen atau keramik. 

 
4. KES IMPULAN 
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Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan maka 
dapt di simpulkan bahwa: 

1. Briket bijih besi halus dapat di jadikan sponge 
dengan menggunakan tungku tegak zig zag, suhu 
bisa mencapai suhu 1100oC selama 1 jam sebanyak 
10 kg briket menghasilkan sponge sebanyak 5,5 kg  
dan bisa dilakukan secara kontinyu dengan sistem 
bershaf untuk pemasukan bahan baku dan proses 
reduksi berjalan dengtan baik karena telah  
mengalami free heating terlebih dahulu  
2. Proses peleburan sponge pun berjalan dengan 
baik dengan baik di karenakan komposisi umpan  
ideal yaitu Sponge + kokas+ b.kapur+arang masuk = 
7,5 kg + 4 kg + 2 kg + 2,5 kg sehingga cairan besi 
yang di hasilkan encer dan berjenis kelabu ini dapat 
di lihat pada hasil analisa Si yang di dapat = 1,09 % 
dan Fe = 93,35 % dengan suhu peleburan mencapai 
1430oC. 
3. Tungku tegak zig zag dapat di gunakan dan 
sebagai tungku alternatif untuk pengolahan dan 
peleburan bijih besi sehingga dapat di manfaatkan  
oleh industry rumah tangga dan menengah yang 
tidak terlalu membutuhkan investasi modal yang 
cukup besar. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1  :  Apakah bisa diganti bahannya 

dengan pasir besi ? 
Jawaban  : sangat memungkinkan , tetapi 

kekurangannya akan memakan bata 
api. 

 
Pertanyaan 2 : Apakah memungkinkan Jika 

menggunakan injection furnished ? 
Jawaban  :  Memungkinkan sekali, tetapi harus 

skala banyak sehingga biayanya 
mahal. 
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Performa Rotary Kiln Dalam Proses Pembuatan Sponge Iron Dengan 
Menggunakan Bahan Bakar Batubara 

Muhammad Amin, Suharto, Yayat Imam.S 
UPT.Balai Pengolahan Mineral Lampung-LIPI 

 Jl.Ir.Sutami KM.15 Tan jung Bintang Lampung Selatan  
Telp (0721) 350054 Fax (0721) 350056  

E-mail.muha047@lipi.go.id  
 
Abstrak - Di Indonesia banyak sekali terdapat 
sejumlah cadangan bijih besi yang belum di olah 
secara maksimal, karena selama ini banyak di ekspor 
ke luar negeri dalam bentuk mentah. Seiring dengan 
keluarnya Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 
2009 dan PerMen ESDM mengenai bahan tambang 
dan mineral yang harus di olah terlebih dahulu 
sebelum di eksport ke luar negeri maka perlu di 
lakukan pengolahan bahan baku bijih besi tersebut 
minimal menjadi bahan setengah jadi yaitu bisa 
berupa sponge. Proses pembuatan sponge adalah 
proses melepaskan oksida dari bijih besi (proses 
reduksi). Untuk mengolah bijih besi menjadi sponge 
perlu dilakukan proses pengolahan pada sebuah alat 
yaitu tungku rotary kiln. Sebelum di masukan pada 
tungku rotary kiln bahan baku bijih besi terlebih 
dahulu di buat dalam bentuk pellet dengan diameter 
10 – 15 mm yang di dalamnya telah di beri reduktor 
berupa batubara dan perekat bentonit. Setelah 
menjadi pellet baru di bakar pada tungku rotary kiln 
untuk di reduksi menjadi sponge. Rotary kiln yang di 
pakai adalah dengan panjang 6 meter dengan 
diameter bagian dalam 0,25 meter, selama proses 
pembakaran bahan bakar yang di pakai adalah 
batubara dalam bentuk halus lolos mesh 100 yang di 
alirkan melalui alat scrupider dan suhu yang 
dihasilkan saat pembakaran adalah 1200oC suhu 
tersebut adalah suhu dimana bisa terjadinya proses 
reduksi bijih besi sehingga sponge iron yang 
dihasilkan cukup baik. 
 
Kata kunci: b ijih besi, pellet, rotary kiln, sponge 
 

1. PENDAHULUAN 

 Proses pembuatan sponge iron adalah suastu 
proses melepaskan oksida dari bijih besi, setelah 
terjadi reduksi maka akan terjadi poros pada bagian 
dalam karena oksigen yang ada di dalam bijih besi 
keluar. Di PT.Krakatau Steel telah sukses 
mengoperasikan dan mengukur kelayakan pembuatan 
sponge di rotary kiln, maka pada bulan mei 2007 akan  
di canangkan pembuatan rotary kiln dengan kapasitas 
50 ton per hari.[1] 
 Bijih besi dalam bentuk lump ore di pellet 
dengan komposisi tertentu lalu di reduksi, saat proses 
pellet bijih besi ukurannnya diperkecil, sedangkan 
suhu reduksi adalah berkisar antara 800 – 1050oC 

Produk dari pada sponge iron ini adalah sebagai bahan 
baku untuk pembuatan baja dengan jenis produk type 
of iron-bassed atauferro alloys .[2] 
 Di UPT.BPML-LIPI telah di lakukan 
penelitian pembuatan sponge iron dengan keberhasilan 
tingkat metalisasi mencapai 96 % pada tungku diam 
dan 80 % pada tungku putar (rotary kiln), untuk 
memperoleh kua;litas sponge iron seperti yang di 
persyaratkan dan di harapkan banyak factor yang 
menentukan antara lain: komposisi umpan pellet bijih  
besi, ukuran umpan, suhu operasi reduksi, kecepatan 
putar dari rotary kiln serta waktu tinggal reduksi di 
dalam rotary kiln.[3] 
 Berikut adalah reaksi yang terjadi apabila 
proses reduksi di dalam rotary kiln menggunakan 
bahan reduktor batubara yang akan mereduksi bijih  
besi dengan suhu 1000oC 
  3Fe2O3  +  CO  =  2Fe3O4  + CO2 
 ∆H = - 52,87 kJ/mol 
   Fe3O4   +  CO  =  3FeO  +  CO2 
 ∆H =   36,25 kJ/mol 
      FeO    +  CO  =  Fe  +  CO2 
 ∆H =   17,31 kJ/mol.[4] 

 Proses reduksi langsung didefinisikan sebagai 
suatu proses menghasilkan besi-metal dengan 
mereduksi bijih besi ataupun bentuk senyawa oksida 
lainnya dibawah temperatur lebur setiap material yang 
terlibat d i dalamnya [Feinman., 1999]. Hasil proses 
reduksi langsung disebut dengan  DRI (Direct 
Reduction Iron), karena hasilnya masih dalam bentuk 
padatan dan secara fisik pada permukaannya terlihat    
rongga-rongga atau porositas maka disebut juga 
dengan besi spons.[5] 

Upaya pemanfatan pasir besi lokal sebagai bahan 
baku besi baja, pasir besi yang digunakan sebagai 
bahan baku di campur dengan batubara sebagai bahan 
reduktor dan bentonit sebagai perekat lalu dibuat 
pellet. Semua bahan digiling dengan kehalusan mesh 
100 dan di reduksi di furnace dan di lebur pada suhu 
1500 oC selama beberapa jam.[6] 

Faktor utama dalam proses pengolahan mineral  
yaitu tungku reduksi, karena tungku yang di 
rencanakan harus lah cocok sebagai tungku yang hasil 
didapatkan adalah sponge iron dengan model tungku 
direct reduced iron (DRI), alat ini dapat bekerja pada 
suhu 1200 – 1500 Oc.[7] 
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Pellet bijih besi di buat melelu i proses peletizing, 
dengan prinsip utama pembuatan pellet bijih  besi 
meliputi tiga tahapan yaitu: 
1. Preparasi bahan baku, meliputi proses 

pengayakan dan grinding 
2. Pembentukan bola pellet (balling), meliputi 

proses pencampuran, pengadukan dan 
pembentukan bahan baku menjadi bentuk bola 
silinder 

3. Indurasi, yaitu proses peningkatan kekuatan 
pellet  
 

Sedangkan pellet biji besi adalah gumpalan 
berbentuk bola yang di buat dari partikel halus dengan 
bahan konsentra tbijih besi.[8] 

Bijih besi dan reduktor yang telah melalui proses 
sizing di campurkan dengan komposisi persen berat 70 
% bijih besi, 30 % batubara dan 2 % binder dilakukan  
pelletisasi lalu dipanaskan.[9] 

 
2. METODE PENELITIAN 

 

 Metode yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah metode eksperimen yaitu percobaan langsung 
dilapangan dengan dasar pengambilan data dari hasil 
yang di dapat dengan cara: bahan baku bijih besi halus 
yang dengan kadar Fe tinggi 64 % telah di ayak halus 
lolos mesh 100 dengan di tambahkan batubara yang 
lolos 100 mesh dan binder berupa bentonit sebanyak 3 
% lalu di mixer atau di aduk setelah homogen 
dilakukan pembuatan pellet pada  mesin peletizing 
dengan ukuran 80 – 120 mm setelah jadi pellet di 
angin-angin agar kering selanjutnya di lakukan proses 
reduksi di dalam mesin rotary kiln dengan 
menggunakan bahan bakar batubara yang halus lolos 
mesh 100 pada suhu 1200oC dengan waktu tinggal 
tertentu di dalamnya  dan di analisis kandungan Fe 
metal dan metalisasi yang di dapat di sponge. 
Selanjutnya data yang di dapat juga berasal dari data 
skunder yang berasal dari studi literature sebagai 
pembanding terhadap hasil yang di dapat dari 
percobaan. 
 

  
Gambar 1. Alat Rotary Kiln saat proses reduksi suhu 

1200oC 

 
Gambar2. Reducerd batubara 

  
Gambar3. Penunjuk suhu reduksi 1200oC 

 

 
Gambar.4. Produk sponge iron 

 
Gambar 5. Struktur mikro sponge iron 

 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil percobaan pembuatan sponge 
iron di tungku rotary kiln di peroleh data sebagai 
berikut: 

 
Tabel 1. Data peralatan dan bahan yang di gunakan 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
63 

 

No Alat dan 
bahan 

Ukuran  Keterangan 

1. Rotary Kiln Panjang= 6 
m, Ø 0,25 

m 

Terbuat dari 
plat 5mm, 
didalam 

terpasang bata 
api 

2. Putaran 
Rotary Kiln 

2,3 
rpm/menit  

Lambat  

3. Speed 
Reducerd 

55 
rpm/menit  

Cepat 

4. Bahan bakar 
reducerd 

Batubara Lo los Mesh 
100 

5. Kecepatan 
angin 

31,8 m/s Kecepatan 
sedang 

6.  Pellet bijih 
besi 

Bahan 
komposit 

B.Besi=77%:
A.Kayu=20%:
Bentonit=3% 

7. Suhu 
Pembakaran  

1200oC Suhu awal 
pengukuran 

920 s/d 
1200oC 

8.  Waktu 
tinggal 

2 jam Lama 
pembakaran 
pada suhu 

1200oC 
9. Jumlah 

bahan Pellet  
20 kg  Dalam 

keadaan 
kering 

10. Jumlah 
pemakaian 

b.bakar 
batubara 

230 kg  Pemakaian 
bertahap. 

11. Total waktu 
pembakaran 

Jam 10.45 
s/d 15.17 
(4 jam 42 

menit) 

Pembakaran 
dari awal 

hidup  

 

Tabel 2. Proses terjadinya pembakaran d i tungku 
roteryu kiln  

No Jam Proses 
pembak aran 

Keterangan 

1. 10.15 Mulai pembakaran 
rotary kiln  

Umpan burner 

2. 10.40 Suhu 700oC, 
batubara 

sebagaib.bakar 
masuk 

Umpan bakar 

3. 11.00 Suhu 920oC, pellet 
bijih besi masuk 

rotary 

Umpan bahan 

4. 11.17 Suhu 1010o C, 
rotary di putar 1 

kali 

Rutin di putar 

5. 11.45 Suhu 1070o C Suhu terus 
naik 

6. 12.02 Suhu 1200o C Suhu reduksi 

7. 14.03 Suhu di 
konstankan  

selama 2 jam 

Waktu tinggal 

8. 14.04  Rotary kiln 
diberhentikan 
proses reduksi 

pendinginan 

 

Tabel 3. Hasil analisa kimia dari sponge iron 

NO UNS UR KIMIA %  HASIL ANALIS A 

1. Fe.Total 64,87 

2. Fe.Metal 59,04 

3. Metalisasi 91,01 

 Sumber: hasil analisa PT.CCIC.Jakarta. 

Berdasarkan data tersebut di atas dapat di lihat 
bahwa bahan bakar yang di gunakan sebagai umpan 
bakar melalui alat reducer berupa batubara sangatlah 
baik karena suhu reduksi bisa mencapai 1200oC   
dengan waktu tinggal selama 2 jamsehingga sponge 
yang di hasilkan sudah cukup matang ini terlihat dari 
hasil analisa sponge iron tingkat metalisasi cukup 
tinggi sebesar 91,01 %  

Umpan bakar batu bara harus dalam ukuran halus 
minimal lolos mesh 100, karena kalau umpan bakar 
dalam keadaan kasar maka pada saat di dalam tungku 
pembakaran batubara tidak langsung terbakar karena 
titik melting point (titik bakar)t idak optimum 
pencapainnya, sedangkan kalau dalam keadaan hal;is 
maka akan cepat terbakar dan batubara pun harus 
dalam keadaan kering. 

Komposisi pellet dengan reduktor sebanyak 17 %, 
bijih besi 80 % dan bentonit 3 % sudah cukup baik 
karena pada saat selesai pelletisasi dan di keringkan  
pellet cukup keras sehingga sewaktu di masukkan ke 
dalam rotary kiln tidak hancur sehingga kalau pada 
saat  proses reduksi dan rotary kiln di putar maka 
pellet t idak hancur maka perekat bentonit 3% cukup 
baik. 

Pada saat proses reduksi pellet bijih besi di dalam 
rotary kiln sebaiknya denmgan waktu tinggak selama 
2 jam maka rotary harus di putar dengan 1 kali putaran 
setiap 15 menit sekali in i dimaksudkan agar sponge 
iron yang di hasilkan matang dengan rata,untuk 
mencegak agar tidak terjad i melting pada satu 
permukaan saja dan kalau ini terjadi maka sponge iron 
yang di hasilkan akan menggumpal satu dengan yang 
lainnya tidak memisah. 
Kecepatan putar dari pada reducerd dengan 55 rpm ini 
adalah kecepatan yang sedang bila untuk di gunakan 
sebagai speed reducerd pada umpan bakar batubara 
karena kalau kurang dari 55 maka bahan bakar untuk 
suplay di tungku tidak konstan dan apabila lebih dari 
55 maka ada sebagian batubara yang tidak terbakar 
sehingga terbuat karena tertiupoleh angin yang berasal 
dari blower. 
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4. KES IMPULAN 

 

 Melihat dari percobaan maka dapat di 
simpulkan bahwa performa rotary kiln yang ada di 
UPT.BPML-LIPI  Lampung bisa di gunakan sebagai 
tungku proses reduksi bijih besi halus untuk 
menghasilkan sponge iron karena dengan 
menggunakan bahan bakar batubara sebagai umpan 
bakar maka suhu yang di harapkan bisa tercapai untuk 
mereduksi yaitui 1200OC dengan waktu tinggal selam 
2 jam dan sponge iron yang di hasilkan mutu sudah 
cukup baik dengan Total Fe= 64,87%, Fe.Metal= 
59,04 dan tingkat metalisasi = 91,01 %. Seh ingga di 
harapkan dengan adanya tungku rotary kiln ini maka 
bijih besi tidak d i eksport secara mentah lagi 
melainkan di o lah terlebih dahulu dengan cara di buat 
menjadi produk sponge iron dengan kwalitas yang 
baik. 
 

DAFTAR REFERENS I 

 

[1] http://irwansyah.multip ly.com, Rotary 
Kiln,0ct,6,2009 di akses tgl 30 Oktober 2012 

[2] Tupash Ranjan.M, Modeling Of Rotary Kiln  
For Sponge Iron Processing Using (FI) 
Fackage, Departemen of Chemical 
Enginering National Institute Of Technology, 
Rourkella 769008, 2012, India. 

[3] Suharto, Implementasi Pembuatan Sponge 
Iron dari Pellet Bijih Besi Dalam Rotary Kiln  
di Lampung Selatan, Laporan Kegiatan 
PKPP, Ristek ,2011 

[4] Amit Chatterjee, Sponge Iron Production By 
Direct Reduction Of Iron Oxide, PHI, 
Learn ing mPrivate Limited, 110001, hal 47, 
2010 New Delhi. India. 

[5] http://basar manalo.blogspot.com,07,2012, 
Reduksi Bijih Besi, d i akses tgl 31 Oktober 
2012 

[6] Dedy Supiandy, Komposit Pasir Besi Sebagai 
Umpan Bahan Baku Pembuatan Besi Baja, 
Proseding Seminar Material Metalurgi, Puslit  
Metalurgi -LIPI, 2009, Serpong. 

[7] Edi Herianto, Sponge Alternatif Produk 
Pengolahan Mineral Logam d i Indonesia, 
Proseding Seminar Nasional Material 
Metalurgi-LIPI, 2010, Serpong. 

[8] Iskandar Muda, Trial Produksi Pembuatan 
Besi Spons Dari Fines Pellet Ukuran 3-5 mm 
Dengan Menggunakan Rotary Kiln, 
Proseding Seminar Nasional Besi dan Baja II, 
ITB, 2011, Bandung 

[9] Aristasia.M, Karakteristik Kinetika Reduksi 
Langsung Bijih Besi Limonit  
DenganReduktor Batubara Subituminus, 
Proseding Seminar Nasinoal Besi dan Baja II, 
ITB, 2011, Bandung. 

 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
65 

 

Pengaruh Temperatur Austenisasi terhadap Karakteristik High Chromium 
White Cast Iron dengan Perlakuan Sub-Zero (Cryogenic) 
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Abstrak – High chromium white cast iron merupakan 
material dengan karakteristik  nilai kekerasan serta 
ketahanan aus yang tinggi. Karakteristik  tersebut 
diperoleh setelah dilakukan proses perlakuan panas, 
sehingga material tersebut memiliki struktur mikro 
yang terdiri dari karbida khrom diantara matriks 
martensit dengan sedikit austenit sisa. Austenit sisa 
memiliki dampak negatif terhadap nilai kekerasan dan 
ketahanan aus. Salah satu upaya untuk 
meminimalisasi austenit sisa adalah dengan 
memberikan perlakuan panas berupa sub-zero 
(cryogenic), yaitu dengan mendinginkan material 
secara cepat dalam media quench dengan temperatur 
dibawah 0 oC, setelah sebelumnya dilakukan proses 
austenisasi. Dalam penelitian ini akan dipelajari 
mengenai pengaruh variasi temperatur austenisasi 
terhadap nilai kekerasan dan kaitannya terhadap 
volume karbida sekunder serta austenit sisa dari dua 
buah material high chromium white cast iron dengan 
komposisi yang berbeda, yaitu 2.2 C-13Cr dan 2.2 Cr-
13Cr-1.4 Mo. Pada percobaan ini, proses perlakuan 
panas yang dilakukan terhadap kedua material 
tersebut secara berurutan meliputi; perlakuan panas 
sub-kritis, austenisasi, perlakuan sub-zero, dan 
tempering. Perlakuan panas sub-kritis dilakukan 
dengan memanaskan kedua material pada temperatur 
700 oC selama 1 jam yang dilanjutkan pendinginan 
dalam udara terbuka. Austenisasi dilakukan dengan 
memanaskan kedua material selama 5 jam pada tiga 
variasi temperatur berbeda, yaitu: 850 oC, 950 oC, 
dan 1050 oC, yang kemudian dilanjutkan dengan 
perlakuan sub-zero, yaitu didinginkan cepat dengan 
menggunakan nitrogen cair. Tempering dilakukan 
dengan memanaskan kedua material pada temperatur 
250 oC selama 1 jam. Setelah melewati serangkaian 
proses perlakuan panas tersebut di atas, selanjutnya 
dilakukan pengujian karakteristik terhadap material 
tersebut meliputi; uji kekerasan (rockwell), uji 
ketangguhan, serta analisa struktur mikro (mikroskop 
optik, secondary electron microscope, dan x-ray 
diffractometer). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 
penambahan unsur molibdenum pada material high 
chromium white cast iron akan berdampak positif 
terhadap peningkatan nilai kekerasan dari material 
tersebut setelah diberi perlakuan panas. Nilai 
kekerasan tertinggi untuk kedua material tersebut 

diperoleh pada temperatur austenisasi 950 oC selama 
5 jam. Hal ini diakibatkan oleh tingginya volume 
karbida sekunder, morfologi karbida sekunder yang 
halus, serta kandungan austenit sisa yang rendah.  
 
Kata Kunci: high chromium white cast iron, 
kekerasan, karbida sekunder, austenit sisa, sub-zero 
(cryogenic). 
  

1. PENDAHULUAN 
  

White cast iron (besi tuang putih) merupakan 
salah satu jenis material besi dengan bidang patahan 
berwarna putih, dimana seluruh unsur karbon yang 
terkandung dalam material in i membentuk senyawa 
karbida besi (Fe3C/sementit), sehingga tidak akan 
dijumpai keberadaan grafit (karbon bebas) dalam 
struktur mikro material tersebut. Akibat keberadaan 
struktur karbida yang cukup banyak, maka material 
tersebut memiliki sifat kekerasan yang sangat tinggi, 
namun ketangguhannya sangat buruk (getas). High 
chromium white cast iron, merupakan material besi 
tuang putih dengan kandungan unsur khrom lebih dari 
10%, d imana umumnya material in i memiliki 
komposisi 1.8-3.6% C dan 11-30% Cr, dengan 
struktur mikro (as-cast) yang terdiri dari karbida 
khrom (Fe, Cr)7C3 diantara matriks austenit [1], 
seperti yang tampak pada Gambar 1.a di bawah.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 High chromium white cast iron termasuk kedalam 

 

 

Gambar 1: Struktur mikro high chromium white cast iron pada 
kondisi; (a) as-cast [1], (b) as-heat treated [2]  

(a) 

(b) 
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kategori ASTM A-532, dimana material ini terbagi 
kedalam 8 kelas, seperti tampak pada Tabel 1 di 
bawah, dengan komposisi unsur khrom dan nikel yang 
berbeda. 
 

Tabel 1. Spesifikasi high chromium white cast iron [3] 

 
 

Tingginya kandungan unsur khrom dalam 
material in i mengakibatkan ket idakstabilan senyawa 
karbida Fe3C, sehingga keberadaannya digantikan 
oleh karb ida khrom, yaitu (Fe,Cr)7C3, d imana karbida 
tersebut memiliki n ilai kekerasan yang lebih tinggi 
[4], serta ketangguhan yang lebih baik d ibandingkan 
dengan karbida Fe3C [5]. Oleh karena itu material 
tersebut memiliki karakteristik berupa nilai kekerasan 
yang sangat tinggi, yaitu dapat mencapai 650-750 
BHN, khususnya setelah diberi perlakuan panas 
melalui pembentukan struktur martensit dan karbida 
sekunder, seperti tampak pada Gambar 1.b di atas. 
Material high chromium white cast iron banyak 
diaplikasikan untuk komponen mesin dengan 
spesifikasi ketahanan aus yang tinggi, salah satunya 
adalah sebagai komponen penggerus, yaitu grinding 
ball dalam ball mill unit pada industri semen. 

Selain dipengaruhi keberadaan karb ida khrom 
(primer dan sekunder) serta struktur martensit, nilai 
ketahanan aus dari material high chromium white cast 
iron juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan austenit 
sisa dalam struktur mikro material tersebut. Austenit 
sisa memiliki sifat lunak, dimana salah satu penyebab 
terbentuknya struktur tersebut adalah temperatur 
austenisasi yang terlalu tinggi, sehingga dapat 
menyebabkan kemampuan austenit untuk melarutkan  
karbon kedalamnya menjadi semakin tinggi. Salah  
satu upaya untuk meminimalisasi pembentukan 
austenit sisa adalah melalu i teknik perlakuan panas 
sub-zero/cryogenic [6], yaitu dengan mendinginkan 
material besi/baja secara cepat dari temperatur 
austenisasi ke dalam media pendingin dengan 
temperatur di bawah 0oC, seperti dry ice ataupun 
nitrogen cair. Material high chromium white cast iron 
dengan jumlah austenite sisa yang sangat besar 
tidaklah diinginkan, hal ini dikarenakan dapat 
mengurangi nilai kekerasan dan ketahanan aus dari 
material tersebut. Oleh karena itu, dalam penelit ian ini 
akan dipelajari mengenai pengaruh perlakuan sub-
zero/cryogenic pada temperatur austenisasi yang 
berbeda terhadap nilai kekerasan dan ketangguhan 
dari dua buah material high chromium white cast iron 
dengan komposisi yang berbeda, yaitu 2.2 C-13Cr dan 

2.2 Cr-13Cr-1.4 Mo.  
2. METODOLOGI PENELITIAN 

  
Dua buah material high chromium white cast iron 

dalam penelit ian ini d iperoleh melalu i teknik 
pengecoran logam, dengan melebur scrap besi beserta 
unsur-unsur paduan (dalam bentuk ferro alloys: ferro 
chrom dan ferro molybdenum) dalam tungku induksi. 
Tabel 2 merupakan komposisi dari kedua buah 
material tersebut.  

 
Tabel 2. Komposisi  material high chromium white cast iron  

 
 
Selanjutnya proses perlakuan panas yang 

dilakukan terhadap kedua material tersebut secara 
berurutan meliputi; perlakuan sub-krit is, austenisasi, 
perlakuan sub-zero, dan tempering. Proses perlakuan 
sub-kritis dilakukan dengan memanaskan kedua 
material tersebut pada temperatur 700o C selama 1 jam 
yang dilanjutkan dengan pendinginan udara terbuka, 
dimana proses ini bertujuan untuk mentransformasi 
struktur austenit sisa yang terbentuk pada saat proses 
solidifikasi menjadi struktur pearlit. Proses austenisasi 
dilakukan dengan memanaskan kedua material 
tersebut selama 5 jam pada tiga variasi temperatur 
yang berbeda, yaitu  850 oC, 950 oC, 1050 o C, dimana 
proses ini bertujuan untuk mentransformasi matriks 
austenit menjadi martensit serta terbentuknya karbida 
sekunder. Perlakuan sub-zero/cryogenic dilakukan  
dengan mendinginkan kedua material (pada 
temperatur austenisasi) secara cepat ke dalam media 
pendingin/quench berupa nitrogen cair (-198 oC), 
dimana hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi 
terbentuknya struktur austenit sisa. Tempering 
dilakukan dengan memanaskan kedua material 
tersebut pada temperatur 250 oC selama 1 jam, yang 
bertujuan untuk menghilangkan tegangan sisa yang 
timbul akibat proses pendinginan secara cepat. Berikut 
adalah Gambar 2 yang menunjukkan skema dari 
proses perlakuan panas terhadap kedua material 
tersebut di atas. 
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 Beberapa proses pengujian mekanik d ilakukan  
untuk mengetahui karakteristik dari kedua material 
tersebut di atas, diantaranya uji kekerasan (Rockwell 
Hardness) dan uji ketangguhan (impak). Analisa 
struktur mikro d ilakukan dengan menggunakan 
mikroskop optik, SEM, dan XRD, dimana hal ini 
bertujuan untuk mengetahui kandungan/volume 
karbida sekunder serta austenit sisa dalam kedua 
material tersebut. 

 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
Material high chromium white cast iron dalam 

percobaan ini termasuk kedalam ASTM A-532 Tipe 
IIA, dengan perbedaan terletak pada kandungan 
molibdenum, seperti tampak pada Tabel 2 d i atas. 
Berikut ini hasil pengamatan struktur mikro dari kedua 
material tersebut pada kondisi as-cast. 

 

 
 
 

 
 

Dari hasil pengamatan struktur mikro material as-
cast diatas, terlihat bahwa pada kedua sampel (A dan 
B) memiliki karbida (Fe,Cr)7C3, yang berbentuk 
lamellar diantara matriks austenit. Namun perbedaan 
yang cukup signifikan dari kedua struktur mikro  
tersebut di atas adalah adanya struktur pearlit pada 
sampel A.  Tidak adanya struktur pearlit pada sampel 
B d iakibatkan oleh keberadaan unsur molibdenum 
pada sampel B yang dapat berperan sebagai penahan 
terbentuknya struktur pearlit [7]. St ruktur pearlit  
memiliki sifat lunak (ketahanan aus yang rendah), 

sehingga keberadaannya tidak diinginkan dalam suatu 
material untuk aplikasi tahan gesek.  Selain itu 
keberadaan unsur molibdenum  pada sampel B juga 
menyebabkan terbentuknya struktur karbida Mo2C, 
namun keberadaan  Mo2C t idak akan mempengaruhi 
fraksi volume karb ida pada kondisi as-cast [8], 
sehingga hal tersebut tidak akan memberikan  
pengaruh yang cukup besar terhadap nilai kekerasan 
dari material high chromium white cast iron pada 
kondisi as-cast. Akan tetapi penambahan unsur 
molibdenum terhadap material high chromium white 
cast iron sangat berdampak positif terhadap 
hardenability dari material tersebut, sehingga dengan 
adanya penambahan molibdenum akan memberikan  
nilai kekerasan yang lebih besar setelah mengalami 
proses perlakuan panas, seperti yang tampak pada 
Gambar 4 di bawah, d imana nilai kekerasan sampel B 
(pada kondisi as-quenched dan as-tempered) lebih 
besar dibandingkan dengan sampel A. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Dari Gambar 4 di atas, tampak bahwa terjadi 

peningkatan nilai kekerasan pada proses perlakuan 
panas sub-kritis dan as-quenched. Pada perlakuan 
panas sub-krit is, terjad i perubahan struktur mikro dari 
austenit (pada kondisi as-cast) menjadi pearlit, seperti 
tampak pada Gambar 5 d i bawah.  

 

Gambar 2: Skema proses perlakuan panas pada 
penelitian ini 

Gambar 3: Struktur mikro kondisi as-cast : (a) Sampel A,  
                  (b) Sampel B  (etsa nital 3%) 

(a) 

(b) 

Gambar 4: Nilai kekerasan pada berbagai proses perlakuan  
                  panas: (a) Sampel A, (b) Sampel B 
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Hal tersebut dilakukan untuk mencegah 
teraustenisasinya austenit sisa (yang terbentuk pada 
proses solidifikasi) saat dilakukan proses austenisasi, 
dimana kondisi tersebut akan semakin menstabilkan  
austenit sisa, sehingga dikhawatirkan austenit sisa 
yang terbentuk setelah proses austenisasi semakin  
besar [9]. Pada proses perlakuan panas austenisasi 
yang dilanjutkan dengan perlakuan sub-zero pada tiga 
variasi temperatur yang berbeda (850 oC, 950 o C, 1050 
oC) juga memberikan peningkatan nilai kekerasan 
yang sangat signifikan, akibat terbentuknya matriks 
martensit, seperti tampak pada Gambar 6 di bawah, 
dimana nilai kekerasan struktur martensit jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan ferrit, pearlit dan austenit. 
  

 
 
 
 
 
 
Transformasi dari struktur austenit menjadi 

martensit sangat berperan terhadap peningkatan nilai 
kekerasan material besi/baja, dimana proses 
transformasi in i dipengaruhi oleh temperatur 
(austenisasi) dan waktu pendinginan secara cepat. 
Seperti yang tampak pada Gambar 7a di bawah, 
bahwa sampel A dan B memiliki nilai kekerasan 
optimum pada temperatur austenisasi 950 oC, yaitu 
masing-masing 58.5 HRC dan 59.3 HRC. Pada 
temperatur 850 oC, rendahnya nilai kekerasan 
diakibatkan oleh tidak tertransformasinya sebagian 
austenit menjadi martensit, hal tersebut ditunjukkan 
dengan hasil analisa XRD pada Gambar 8, dimana 
intensitas struktur austenit pada kondisi tersebut lebih 
besar dibandingkan dengan kondisi temperatur 
austenisasi 950 oC. Demikian pula halnya pada 
temperatur austenisasi 1050 oC, dimana dengan 
semakin tinggi temperatur austenisasi, maka kelarutan 
karbon dalam austenit akan semakin t inggi, sehingga 
memicu terjadinya overstabilized austenite, yang 

mengakibatkan austenit akan sulit bertransformasi 
menjadi martensit walaupun telah didinginkan secara 
cepat.  Namun hal yang cukup menarik, terjad i pada 
sampel B dengan kondisi temperatur austenisasi 1050 
oC, ternyata mampu mempertahankan nilai kekerasan 
jika dibandingkan sampel A. Hal in i dapat 
menyatakan bahwa peran molibdenum untuk 
mempertahankan sifat-sifat mekanik pada temperatur 
tinggi cukup baik. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gambar 5: Struktur mikro pada kondisi perlakuan sub- 
                  kritis: (a) Sampel A , (b) Sampel B 

Gambar 6: Struktur mikro pada kondisi as-quenched pada  
                  temperatur austenisasi 850 oC: (a) Sampel A ,  
                  (b) Sampel B 
                   

(a) 

(b) 
Gambar 7: Karakteristik sampel A dan B pada berbagai  
                 temperatur austenisasi: (a) nilai kekerasan,  
                 (b) nilai ketangguhan. 
                     

(a) 
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Dari Gambar 7b, tampak bahwa nilai 

ketangguhan untuk kedua material (sampel A dan B) 
memberikan nilai ketangguhan yang terendah pada 
kondisi nilai kekerasan optimum. Hal ini dikarenakan  
umumnya pada material besi/baja, nilai kekerasan 
berbanding terbalik dengan nilai ketangguhan. 
Namun, hal yang cukup menarik terjadi pada sampel 
B dengan kondisi temperatur austenisasi 1050 oC, 
dimana kondisi tersebut memberikan n ilai 
ketangguhan yang cukup baik, yaitu 4.34 J/cm2, 
dengan nilai kekerasan yang hanya sedikit lebih  
rendah dibandingkan pada kondisi temperatur 
austenisasi 950 oC, hal in i disebabkan oleh keberadaan 
molibdenum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Nilai kekerasan material high chromium white 
cast iron juga sangat ditentukan oleh keberadaan 
(volume dan morfologi) karb ida sekunder  yang 
terbentuk setelah melalu i proses perlakuan panas, 
sedangkan karbida eutektik (lamellar) yang terbentuk 
saat solidifikasi (as-cast) tidak akan terpengaruh oleh 
proses perlakuan panas. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dari hasil penelit ian terhadap sampel A (Gambar 

9), tampak bahwa volume karb ida sekunder tertinggi 
terjadi pada temperatur austenisasi 950 oC.  Hal ini 
juga memperkuat tingginya nilai kekerasan pada 
kondisi tersebut, dikarenakan tingginya volume 
karbida karb ida sekunder akan memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan nilai kekerasan [10]. 
Selain itu morfo logi karb ida sekunder pada temperatur 
austenisasi 950 oC (Gambar 10a) memiliki bentuk 
karbida yang lebih kecil/halus serta terdistribusi lebih 
merata jika dibandingkan dengan material pada 
temperatur austenisasi 850 oC (Gambar 10b). 
Sedangkan pada temperatur austenisasi 1050 oC, t idak 
ditemukan keberadaan karbida sekunder, dimana 
menurut Karantzialis dan Mavros [10], bahwa 
temperatur austenisasi diatas 1000 oC dapat 
menyebabkan karbida sekunder mengalami 
dissolution carbide, sehingga unsur karbon dan khrom 
larut ke dalam matriks (martensit). 

 
3. KES IMPULAN 

 
Penambahan unsur molibdenum pada material 

high chromium white cast iron akan berdampak positif 
terhadap peningkatan nilai kekerasan material tersebut 
setelah diberikan proses perlakuan panas, bahkan 
material high chromium white cast iron dapat 
mempertahankan karakteristik (nilai kekerasan serta 
ketangguhan) yang sangat baik saat mendapat 
perlakuan panas austenisasi pada temperatur yang 
sangat tinggi, yaitu 1050 oC. Proses perlakuan panas 
sub-zero/cryogenic terhadap material high chromium 
white cast iron akan memberikan nilai kekerasan 
optimum pada temperatur austenisasi 950 o C selama 5 

(b) 

Gambar 8: Hasil analisa XRD pada berbagai temperatur  
                  austenisasi: (a) Sampel A, (b) Sampel B 
                     

Gambar 9: Volume fraksi karbida sekunder pada sampel A 
                     

(a) (b) 

(c) 

Gambar 10: Hasil analisa SEM dari sampel A pada temperatur  
                    austenisasi: (a) 850 oC, (b) 950 oC, (c) 1050 oC 
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jam yang dilanjutkan dengan perlakuan sub-zero. 
Tingginya nilai kekerasan tersebut diakibatkan oleh 
rendahnya kandungan austenit sisa (tingginya 
intensitas martensit), volume karbida sekunder yang 
tinggi, serta morfo logi karbida sekunder yang halus.   
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Tanya jawab : 
 
Pertanyaan 1 : Bagaimana cara mengukur nilai 

ketangguhan ? 
Jawaban  : Dengan melakukan uji impact ?  
 
Pertanyaan 2 : Apakah pada industry keramik, 

granding ball-nya sama ? 
Jawaban : Industri semen, material yang 

digunakan besi baja. Idustri 
keramik material yang digunakan 
keramik, sehingga tidak saling 
mengotori. 
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darimana ? 
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Pengaruh Substitusi Mn pada Barium Hexaferrite yang Berpotensi Sebagai 
Material Anti Radar 

 
Perdamean Sebayang1), Muljadi1), Anggito P. Tetuko1) dan Priyo Sardjono1) 

1) Pusat Penelitian Fisika LIPI 
Kawasan Puspiptek, Gd. 440, Serpong, Tangerang Selatan 

Telp. 021 7560570, Fax. 021 756055 4, Email: pard003@lipi.go.id  
 
Abstrak – Barium heksaferite disubtitusi Mn, Ba(Fe1-

xMnx)12O19 telah diteliti dengan nilai x = 0,00; 0,10;  
0,20; 0,30 dan 0,50. Sampel dipreparasi dengan 
metode solid state reaction dengan tahapan milling, 
kalsinasi dan sintering. Sampel dicampur dari bahan 
dasar BaCO3, Fe2O3 dan MnO2 kemudian di milling 
selama 24 jam dengan ball mill. Dari hasil DTA 
menunjukkan bahwa puncak endotermik pada suhu 
200 oC, 300 oC dan 600 oC yang berhubungan dengan 
dehidrasi sampel, dekomposisi MnO2 dan pelepasan 
CO2 dari BaCO3. Sampel dikalsinasi pada suhu1200 
oC selama 2 jam dengan kenaikan suhu 3 oC/menit. 
Hasil XRD setelah kalsinasi menunjukkan bahwa 
tidak didapatkan lagi fase bahan dasar dan sudah 
terbentuknya single phase. Hasil refinement dengan 
rietveld analysis didapatkan nilai parameter kisi a, b  
dan c. Sampel d ikompaksi dengan tekanan 5 MPa dan 
disintering pada suhu 1050 oC, 1100 oC dan 1150 oC 
selama 2 jam. Massa jenis sampel diukur dengan 
metode Archimedes dan didapatkan bahwa massa 
jenis sampel di atas 80 % dari massa jenis teori (5,3 
gram/cm3) dan porositas dibawah 10 %. Sampel 
diukur sifat magnetiknya dengan permagraph dan 
didapatkan bahwa nilai remance dan energi produk 
berkurang ketika n ilai x bertambah. 
Kata Kunci : Barium heksaferite, remanence, energi 
produk, substitusi Mn.  
 
Abstract – Barium heksaferite was substituted using 
Mn, Ba(Fe1-xMnx)12O19 with x values = 0.00, 0.10, 
0.20, 0.30, and 0.50. The Sample were prepared using 
the solid state reaction method with the step of 
milling, calcination and sintering. The sample were 
mixed from the raw material of BaCO3, Fe2O3 and 
MnO2 then it was milled for 24 hours using ball mill. 
Based on the DTA result it can be concluded that the 
endotermic peak occurrs at 200 oC, 300 oC and 600 oC 
which is related to the sample dehidration, 
decomposition of MnO2 and the release of CO2 from 
BaCO3. The sampel is calcinated at 1200 oC for            
2 hours with heating rate of 3 oC/minutes. XRD result 
after calcination shows that the raw material phase no 
longer avalaible and single phase already been 
formed. Based on the refinement result using rietveld 
analysis it was obtained that the parameter latice 
value of a, b and c. The sample were pressed using 
pressure of 5 MPa and sintered at 1050 oC, 1100 oC 
and 1150 oC for 2 hours. The density were measured 
using Archimedes method and it was obtain that the 

density have values of above 80 % of the theoritical 
density (5.3 gram/cm3) and the value of porosity are 
below 10 %. The magnetic properties of the sample 
were measured using permagraph and it was obtain 
that the remanence value and the product energy 
decrease as the x value increase.  
Keywords: Barium hexaferite, remanence, product 
energi produk, Mn substitution.  
 

1. PENDAHULUAN  
Perkembangan teknologi elekt ronik dan informasi 
yang pesat mengakibatkan ruang sekitar semakin  
terpolusi gelombang elektromagnetik (EM) dengan 
beragam frekuensi. Sebagai contoh, terganggunya 
penerimaan siaran radio dengan berderingnya mobile 
handphone. Untuk mengimbangi dampak tersebut 
maka diperlukan sistem material yang dapat berperan 
sebagai penyanggah/penyerap gelombang mikro. Dari 
hasil penelitian dapat diketahui bahwa material 
berbasis barium heksaferit telah diperkenalkan sebagai 
material magnet untuk aplikasi pada frekuensi ultra 
tinggi (UHF), magnetic devices absorber, magnetic 
recording, dan magneto optic materials [1-3]. Selain  
itu material magnet berbasis ferit merupakan salah 
satu bahan magnet yang menduduki peringkat pertama 
dalam pangsa pasar magnet dunia. Perkembangan 
magnet berbasis ferit tetap dikembangkan secara luas 
meskipun karakteristik kuat magnetnya lebih kecil 
daripada jenis magnet tanah jarang (Sm, Pd, Nd) [4-7]. 
Perbandingan rasio karakteristik antara magnet 
berbasis ferit dan magnet tanah jarang adalah, 1:3 
untuk remanensi (Br), 1:3 untuk koersivitas(Hc) dan 
1:10 untuk maxium energy product (BH)max[8].  
Prinsip penyerapan gelombang mikro ditampilkan  
pada Gambar 1. Gelombang mikro datang (incident 
wave) akan diserap oleh material, selanjutnya akan 
dipantulkan baik o leh permukaan maupun dibagian 
dalam material. Energ i gelombang mikro kemudian  
akan diubah menjadi panas atau bentuk energi lainnya 
dan hanya gelombang tertentu yang akan diteruskan, 
gelombang dengan rentang frekuensi yang lebih 
rendah. 

 
 
 Gambar 1. Prinsip Dasar Penyerapan Gelombang 

Mikro [9] 
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 Salah satu penelitian Barium heksaferit yang 
disubstitusi dengan Mn pada bagian Fe dilakukan oleh 
Puneet et al, 2008 [10]. Rumus moleku l yang 
digunakan adalah BaFe12-xMnxO19 dengan nilai x 
adalah 0,0; 0,5; 1,0; 1,5 dan 2,0. Puneet et al, 2008 
mendapatkan nilai magnetisasi yang semakin kecil 
ketika nilai x semakin besar. Sedangkan nilai 
koersivitas semakin menurun ketika n ilai x semakin  
besar.  Dari hasil spectroscopy didapatkan bahwa 
konsentrasi Mn meningkat pada lapisan-lapisan 
tertentu dengan penambahan atom Mn. Ini 
menunjukkan bahwa atom Fe benar-benar 
tersubstitusi. Divalen logam t ransisi seperti Mn, Co  
dan Ti sering digunakan karena persamaan jari-jari 
ionik dan konfigurasi elektron. Selain memiliki sifat  
magnetik, magnet ferit juga dapat bersifat sebagai 
isolator atau resistivitas listriknya tinggi [11]. 
Pengaruh subtitusi parsial ion Fe o leh Mn dan Ti 
sedikit menurunkan nilai magnetisasi total tetapi 
secara signifikan menurunkan nilai koersivitas. Dari 
referensi penelit ian sebelumnya mengenai barium 
heksaferit yang disubtitusi ion Mn dan Ti menjadi 
BaFe12-(x+y)MnxTixO19, nilai koersivitas magnet turun 
dengan bertambahnya fraksi ion subtitusi [1]. 
 

2.  METODOLOGI 
 

 Pada penelitian in i, bahan dasar BaCO3, MnO2 dan 
Fe2O3 dicampur untuk mendapatkan senyawa Ba.(Fe1-

xMnx)12O19 dengan nilai x = 0,00; 0,10; 0,20; 0,30;  
0,40 dan 0,50.  
Masing-masing bahan baku ditimbang, dicampur dan 
dimiling selama 24 jam dengan frekuensi 50 Hz. 
Perbandingan antara jumlah ballmill dan bahan baku 
dibuat 1:2. Sedangkan proses milling dilakukan  
dengan cara wet milling dan untuk setiap komposisi 
campuran ditambahkan dengan air sebanyak 100 ml. 
Bahan baku yang telah selesai dimilling, kemudian  
dikeringkan selama 24 jam pada suhu 1000C, agar 
proses pelepasan air dapat berlangsung sempurna. 
Melalui proses pengeringan ini maka sampel tersebut 
membentuk padatan atau bubuk. 
Kalsinasi campuran dilakukan pada suhu 12000C. 
Suhu ini merupakan suhu pembentukan fasa barium 
heksaferit. Pada kondisi ini, suhu ini ditahan selama 2 
jam. Kalsinasi dilakukan dengan kenaikan suhu 
30C/menit. Sampel yang sudah dikalsinasi pada suhu 
12000C akan menghasilkan bentuk padatan yang 
keras, sehingga perlu digerus dengan menggunakan 
mortar. Setelah digerus sampel diayak dengan ayakan 
400 mesh sehingga didapatkan butiran yang lebih 
halus.  
Proses kompaksi d ilakukan dengan pompa hidro lik 
dan menggunakan cetakan berbentuk pellet.  
Pada sampel yang berbentuk pellet (diameter 10 mm) 
dibuat dengan komposisi x = 0,00; 0,10; 0,20; 0,30 
dan 0,50. Setelah masing-masing bahan tersebut 
dicampur seluna dengan perbandingan 94:6, kemudian  

dilanjutkan dengan proses kompaksi pada tekanan 
50kg/cm2 (5 MPa), serta pemberian arus medan 
magnet sebesar 6 Amper.  
Suhu sintering dibuat pada 1000 C, 3000 C dan 6000C 
yang masing-masing ditahan selama 30 menit, 
sedangkan suhu akhir divariasikan mulai dari 10500C, 
11000C dan 11500C, masing-masing ditahan selama 2 
jam. Sintering dilakukan dengan kenaikan suhu 
30C/menit. Diagram alir pembuatan barium 
heksaferrite d iperlihatkan pada Gambar 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Dari kurva DTA, untuk x = 0,1 semua proses 
adalah endotermik dan pada suhu 100-4000C adalah  
proses pelepasan air dari campuran. Sedangkan pada 
suhu 6000C terjadi suhu pembentukan BaO.Fe2O3. Hal 
ini hampir sama dengan hasil DTA pada barium 
heksaferit murn i. Pada suhu 100-2000C adalah suhu 
untuk pengurangan air dari campuran dan peak-peak 
yang lain adalah proses pelepasan gas atau 
dekomposisi sampel. Pada suhu 6000C terjad i proses 
pelepasan gas CO2 dan mulai pembentukan barium 
ferit. 

Pada x = 0,2 hasilnya hampir sama dengan  x = 
0,3; dimana terjadi reaksi eksotermik pada suhu 
2000C. Reaksi eksotermik ini disebabkan oleh deposisi 
MnO2, peak ini tidak muncul pada x= 0,1. Hasil DTA 
Barium Heksaferrite diperlihatkan pada Gambar 3. 
Hasil pengukuran densitas sampel terhadap suhu 
sintering seharusnya menunjukkan bahwa nilai 
densitas berbanding lurus dengan kenaikan suhu 
sintering. Tetapi dalam hal ini tidak menunjukkan  

Gambar 2. Diagram alir pembuatan barium heksaferrite 

DTA 

XRD 

Densitas dan 
Porositas Tekan/ 

anisotropi 

Sintering 
(1100oC s/d 1050oC) 

Karakterisasi 
Magnetik 

Penggerusan/ 
Pengayakan 

Kalsinasi 

Mixing/Timbang 

Milling 

BaCO3 MnO2 Fe2O3 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
73 

 

perubahan yang signifikan. Sedangkan menurut teori 
bahwa proses sintering berfungsi untuk densifikasi 
antar butir. Pada hal nilai porositas menurun dan 
menunjukkan bahwa part ikel semakin rapat. Hasil 
pengukuran densitas dan porositas dari sampel 
diperlihatkan pada Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hasil densitas tersebut meleb ihi 80% dari densitas 
teori (barium heksaferit yaitu 5,3 gram/cm3). Angka 
ini menunjukkan bahwa kualitas sampel cukup baik 

dan partikel yang rapat tentu tidak terlalu banyak pori. 
Hasil pengukuran porositas menunjukkan bahwa 
sampel memiliki nilai pori yang kecil. Persentase 
porositas di atas adalah persentase massa air di dalam 
sampel. Semakin besar massa air berarti pori yang bisa 
dimasuki air akan semakin banyak. Oleh karena hasil 
pengukuran densitas maupun porositas sampel relat if 
cukup baik pada suhu sintering 11500C maka 
pengamatan untuk besaran lainnya ditetapkan pada 
suhu tersebut.  
Hasil XRD pada Gambar 5 menunjukkan bahwa fasa-
fasa yang terbentuk adalah single fase.  Fasa-fasa 
bahan dasar tidak lagi ada pada peak-peak  tersebut. 
Hal in i sesuai dengan hasil penelitian Puneet, 2008 
sebelumnya [10]. Hal in i menunjukkan bahwa Mn 
benar-benar mensubstitusi Fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada x = 0,1 yang dianalisa menggunakan PC PDF 
win dan diperlihatkan pada Gambar 6, hasil XRD 
menunjukkan dua kemungkinan fasa. Fasa pertama 
adalah BaFe12O19 atau fasa barium heksaferit dan fasa 
kedua adalah BaFe11.6MnO.4O19 atau iron manganites 
oxide. Kedua fasa ini sangat identik apabila d icek 
dengan software XPowder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Hasil DTA Barium Heksaferrite 
 

 
Gambar 5 Hasil XRD Barium Heksaferrite 

a). 

 

 
Gambar 4. Hubungan antara a. densitas dan b. porositas 

terhadap komposisi x 
 

a) 

b) 
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Hasil perhitungan GSAS di atas memiliki nilai  chi 
kuadrat 1.987. Nilai chi menunjukkan bahwa 
refinement belum baik. Hal itu terlihat dari kurva 
kesalahan yang berkisar antara 5-10 persen, artinya 
masih terdapat kemungkinan fasa yang belum masuk. 
Namun fasa ini merupakan fasa kedua dengan 
konsentrasi yang cukup kecil. Diperkirakan ini adalah  
fasa bahan dengan sifat soft magnetik.  

Dari kurva least square terlihat masih ada 
pembelokan sedikit, yang menunjukkan bahwa 
refinement in i belum baik, namun sudah cukup 
sebagai parameter tingkat akurasi refinement yang 
mendapatkan nilai parameter kisi, a = b = 5,88 A dan 
c = 23,15 A. 

Pada x = 0,2 yang diperlihatkan pada Gambar 7, 
ada 2 kemungkinn fasa. Fasa pertama adalah barium 
heksaferit dan fasa kedua adalah mangan ferite. 
Persentase mangan ferit sangat kecil hanya sekitar 3 
%. Permasalahan utama pada kemungkinan fasa 
mangan ferit muncul adalah karena tinggi puncaknya. 
Sedangkan posisi puncak sudah sesuai dengan barium 
heksaferit. Tinggi rendahnya puncak berkaitan dengan 
ukuran butir atau orientasi kristal. Kemungkinan lain  
perbedaan tinggi puncak adalah karena terbentuk 
puncak baru. Namun karena persentase cukup kecil 
sehingga fasa dengan kemungkinan terbaik adalah  
barium heksaferit. 

Nilai chi kuadrat untuk x = 0,2 adalah 3,430;  
angka ini menunjukkan bahwa refinement belum baik. 
Namun kurva perbandingan menunjukan bahwa hasil 
refinement sesuai dengan hasl observasi. Sisa yang 

ditunjukkan adalah 5-10 persen. Ini berarti masih ada 
fasa lain namun pada persentase yang sangat kecil. 
Fasa lain tersebut adalah MnFe2O4.  Ini adalah bahan 
soft magnetik dengan struktur kubik.  

Kurva least square menunjukkan bahwa hasil 
refinement belum baik. Hasil refinement yang baik 
akan menunjukkan kurva least square yang lurus. 
Namun kurva tersebut sudah mencukupi sebagai 
parameter tingkat akurasi refinement yang 
mendapatkan nilai parameter kisi, a = b = 5,89 A dan 
c = 23,16 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pada x = 0,3 yang diperlihatkan pada Gambar 8 
terdapat kemungkinan 4 fasa dari  software PcPDF 
win pada XRD. Fasa pertama adalah magnetit,  kedua 
barium heksaferit, ketiga mangan ferit dan keempat 
barium manganites oxide. Dimana fasa kedua dan 
keempat adalah fasa kembar. Pertimbangan 
memasukkan dua fasa lain adalah karena tinggi 
puncak yang setelah dicocokkan dengan referensi 
adalah barium heksaferit.  

Nilai chi kuadrat untuk refinement hasil XRD 

 
 

Gambar 6 Hasil Pengolahan Data XRD untuk x = 0,1 a. 
kurva perbandingan, b. kurva kesalahan, c. kurva least 

square 
 

 
 
 

 

Gambar 7. Hasil Pengolahan Data XRD untuk x = 0,2 a. 
kurva perbandingan, b. kurva kesalahan, c. kurva least 

square 
 

b). 

c). 
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dengan nilai x = 0,3 adalah  2,506 dan hasil in i belum 
cukup baik. Akan tetapi kurva perbandingan 
menunjukkan bahwa posisi-posisi puncak sudah sesuai 
dengan  posisi yang diobservasi.  Namun kurva 
tersebut sudah mencukupi sebagai parameter tingkat  
akurasi refinement yang mendapatkan nilai parameter 
kisi, a = b = 5,88 A dan c = 23,19 A. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pada x = 0,5 yang diperlihatkan pada Gambar 9 

didapatkan 3 kemungkinan fasa. Fasa pertama 
adalah mangan oxida, kedua barium iron manganites 
oxid dan ketiga barium heksaferit. Fasa kedua dan 
ketiga adalah fasa kembar, sehingga hanya tinggal 
dua kemungkinan yaitu: fasa mangan oksida dan 
barium heksaferit. Struktur barium heksaferit  
berbentuk heksagonal dan mangan ferrite adalah  

kubik. Namun yang paling mungkin adalah barium 
heksaferit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil pengolahan data untuk x=0,5 memiliki nilai 
chi kuadrat 1,935. Nilai ini belum bisa dikatakan baik 
untuk refinement. Hasil kurva perbandingan dapat 
dilihat bahwa posisi puncak observasi sesuai dengan 
posisi puncak untuk hasil perhitungan. Namun kurva 
kesalahan masih menunjukka sisa sekitar 5 persen. 
Kurva least square menunjukkan bahwa hasil 
refinement sudah cukup baik dan relatif cukup lurus. 
Namun kurva tersebut sudah mencukupi sebagai 
parameter tingkat akurasi refinement yang 
mendapatkan nilai parameter kisi, a = b = 5,90 A dan 
c = 23,08 A. 
 
 
 
 
 

 
 

 

G
Gambar 8. Hasil Pengolahan Data XRD untuk x = 0,3 a. 
kurva perbandingan, b. kurva kesalahan, c. kurva least 

square 
 

 

 
Gambar 9. Hasil Pengolahan Data XRD untuk x = 0,5 a. 
kurva perbandingan, b. kurva kesalahan, c. kurva least 

square 
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Hasil kurva histeresis pada gambar 10 
menunjukkan bahwa remence turun. Energi produk 
juga turun berdasarkan nilai x yang lebih besar. Ini 
sesuai dengan hasil sebelumnya [8], bahwa remanence 
menurun ket ika komposisi Mn bertambah. 
 

Tabel 1. Hasil permagraph untuk sampel berbentuk pellet 
pada temperatur 1150 oC 

x Br 
(T) 

HcB 
(KA/m 

HcJ 
(kA/m) 

(BH)max 
(kJ/m2) 

Hmax 
(kA/m) 

0.1 0.098 46.81 131.3 1.2 1572 
0.2 0.071 39.16 105.7 0.7 1579 
0.3 0.036 17.37 48.56 0.2 1583 
0.5 0.026 14.86 73.78 0.1 1523 

 
Dari Tabel 1 terlihat secara umum remanence 

magnet menurun ketika n ilai x naik. Hal ini 
menunjukkan bahwa ion Mn lebih banyak mengisi 
bagian yang mengarah magnet up sehingga nilai 
momen magnet menurun. Hasil d i atas cenderung 
tidak memiliki pola dan acak. 

Mn+3  memiliki elektron di ku lit terluar 4 elektron 
dengan orbital terisi 4. Sehingga momen magnetiknya 
menjadi 2 magneton bohr. Berdasarkan data diatas 
terlihat bahwa nilai remanence menurun ketika 
konsentrasi Mn bertambah disebabkan oleh ion Mn 
mengisi bagian dengan arah momen magnet up 
sehingga menurunkan magnetisasinya. Disamping itu 
saturasi magnetisasi berubah ketika Komposisi Mn 
ditambah. In i juga sesuai dengan penelitian 
sebelumnya [9]. Histeresis disebabkan oleh rotasi 
domain  perubahan volume domain. Penambahan Mn 
berarti mengubah kecepatan volum domain dan 
pergeserannya. 
 

4. KES IMPULAN 
 

Barium heksaferit dengan substitusi Mn pada bagian 

Fe telah berhasil d ibuat dan dikarakterisasi. Hasil 
XRD menunjukkan bahwa sampel setelah kalsinasi 
adalah single phase. Hasil uji densitas didapatkan 
bahwa densitas sekitar 80% dari densitas teori, artinya 
sampel relatif cukup padat dan porositas umumnya 
dibawah 10%. Nilai dari kurva histeresis pada sampel 
berbentuk pellet cenderung menurun. Atom Mn lebih 
cenderung mengganti atom Fe pada lapisan kristal 
dengan arah momentum angular up.   
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Gambar 10. Kurva histerisis untuk x=0,1; 0,2; 0,3 dan 0,5 
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Barium Heksaferit Tipe-M Untuk Material Anti 
Radar Pada Frekuensi S-Band. Jurnal Sains 
Materi Indonesia. Vol 11, No. 2 Februari, Hal 
75-78, ISSN : 1411-1098, 2011 

 
Tanya jawab: 

 
Pertanyaan 1 : Apakah perlu Nano Partikel ?  
Jawaban  : Tidak semuanya harus nano partikel. 
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Abstrak - Penelitian ini telah berhasil dibuat sensor 
gas CO berbasis Tungsten Trioksida (WO3), dengan 
metode screen printing. Dilakukan pengujian SEM 
dan EDS untuk mengetahui komposisi penyusun dan 
morfologi dari sensor, dimana hal ini juga dilakukan 
untuk mengetahui pengaruh temperatur, konsentrasi 
terhadap resistansi sensor, serta mengetahui 
pengaruh suhu operasi dan range konsentrasi pada 
respon sensitivitas sensor. Sehingga didapatkan 
adanya perbedaan antara persentasi tungsten dan 
oksigen pada senyawa WO3 pada literatur, hal itu 
menujukan bahwa telah terjadi kekosongan kisi 
oksigen pada senyawa WO3 sehingga memungkinkan 
terbentuk senyawa bentuk lain yaitu WO1. Pengujian 
sensor juga memperoleh adanya pengaruh konsentrasi 
gas CO terhadap resistansi sensor. Resistansi sensor 
cenderung menurun untuk konsentrasi gas CO yang 
semakin tinggi. Didapatkan pula harga sensitivitas 
sensor lebih besar pada suhu operasi 123˚C 
dibandingkan pada suhu operasi 65˚C serta 
didapatkan respon sensitivitas terhadap konsentrasi 
gas CO terbaik pada range antara 0-1000 ppm. 
 
Kata kunci: Sensor Gas CO, WO3, Teknologi Film 
Tebal, Sensitiv itas, Morfologi. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Wolfram atau tungsten adalah suatu unsur kimia 
dalam table periodik yang memiliki lambang W dan 
nomor atom 74. Dalam bentuk mentahnya, tungsten 
berwarna kelabu dan bersifat rapuh. Dari semua 
bentuk murninya, tungsten mempunyai titik lebur 
yang paling tinggi (3.422˚C; 6.192˚F), memilliki 
tekanan uap air paling rendah dan pada temperatur di 
atas 1.650˚C memiliki daya rentang yang kuat. 
Tungsten mempunyai koefisien termal ekpansi yang 
paling rendah dari semua logam murni lainnya. 
Campuran logam tungsten dengan baja dapat 
meningkatkan sifat kekerasannya. Pada suhu rendah, 
tungsten bersifat reaktif dan larut di dalam air. 
Sedangkan pada suhu tinggi, tungsten tidak larut 
dalam air dan berbentuk butiran-butiran kasar. 

Tungsten oxide dapat dihasilkan dengan metode 
solgel. Metode sol-gel yang dilakukan meliputi proses 
sol dan gelasi. 

Tungsten trioksida (WO3) adalah senyawa kimia 
mengandung oksigen dan logam transisi tungsten. 
Dalam aplikasinya tungsten trioksida salah satunya 
dapat digunakan untuk sensor gas. 
Karakteristik Tungsten Triksida (WO3) adalah sebagai 
berikut : 
 Formula molekul : WO3 
 Massa molar  : 231,84 g/mol 
 Warna  : kuning 
 Densitas : 7, 16 g/cm3  
 Titik leleh : 1473˚C  
 Titik lebur : 1700˚C  
 

Tungsten trioksida murni mempunyai band gap 2,6 
eV. Sebagai oksida logam, tungsten trioksida 
menunjukkan sifat yang stabil dan memiliki efek 
fotokorosi yang baik. tungsten trioksida sering 
digunakan sebagai fotokatalit ik. 
Struktur Kristal dari tungsten trioksida bergantung 
pada temperatur. Pada kondisi suhu yang berbeda, 
struktur kristalnya juga berbeda. Struktur tetragonal 
pada temperatur 740˚C, ortokombik pada tempertur 
330˚C hingga 740˚C, monoklin ik pada temperatur 
17˚C hingga 330˚C dan triklin ik pada temperatur -
50˚C hingga 17˚C. Struktur Kristal St ruktur tungsten 
oxide memiliki struktur yang hampir mirip dengan 
struktur kubik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
1. 

 
 

Gambar 1. Struktur Kristal Monoklin W O3 
 

Struktur WO3 juga memungkinan untuk memiliki 
jenis cacat. Salah satu cacat yang paling sering adalah 
kekosongan kisi oksigen, d i mana atom oksigen tidak 
hadir dari sebuah kisi yang normal. Hal ini 
menyebabkan pembentukan senyawa WO3-x dan juga 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
79 

 

mempengaruhi sifat listrik dan non-stoikiometrik pada 
tungsten oxide. Sehingga, kekosongan oksigen ini 
mengakibatkan terjad inya efek donor pada elektron 
dan menghasilkan sifat semikonduktor tipe-n pada 
tungsten oksida (Tomy, 2011). 
Metal oksida WO3 mampu merespon keberadaan NO, 
NO2, SO2, CO, NH3, CH4, H2S. Selanjutnya pada 
tahun 2004 Tsolov melakukan penelitian metal oksida 
WO3 mampu merespon keberadaan NH3, C2H5OH 
(ethanol), NO2, CO, C2H4 (ethylen), H2S, CH4. 
(Alexey A. Tomchenko, 2003) 
 

2. PERANCANGAN 
 

Perancangan yang dilakukan meliputi perancangan 
dimensi sensitive layer yaitu lapisan 〖WO〗_3, heater, 
dan elektroda. Perancangan dilakukan dengan 
mengacu pada spesifikasi sensor yang akan dibuat dan 
berdasar pada aturan-aturan pada teori dasar. 
 
Tahapan Perancangan  
Untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, 
proses pabrikasi sensor ini dilakukan dalam beberapa 
tahap. Tahapan-tahapan ini dapat dilihat dalam 
Gambar 2. 
  

 
 

Gambar 2. Tahapan Proses Perancangan Sensor Gas 
 
Spesifikasi Sensor 
Dalam proses perancangan suatu devais, sebagai 
langkah awal adalah menentukan spesifikasi dari 
devais yang akan dibuat. Adapun spesifikasi umum 
yang diharapkan peneliti dari sensor ini adalah sebagai 
berikut : 
 Dimensi : ≤10 mm x 25 mm 
 Daya Kerja heater : 3W 
 Suhu operasi : 25˚C – 300˚C 
 Jangkauan Pengukuran : 0 ~ 1000 ppm 

 
Perancangan Elektroda 
Elektroda yang digunakan pada gas sensor teknologi 
film tebal pada umumnya adalah sepasang elektroda 
berbentuk interdigital fingers dari bahan seperti : Au, 
Ag, Pt atau PdAg. Struktur tersebut dimaksudkan 
untuk memin imalisasi ruang namun dapat 
mengoptimalkan daerah sensing, serta memudahkan 
dalam penentuan nilai resistansi. Adapun desain 
stuktur yang direncanakan adalah seperti dalam 
Gambar 3. 

Pada elektroda ini terjadi persambungan logam 
(PdAg) dengan bahan semikonduktor (WO3) yang 
menimbulkan kapasitansi. Kapasitansi dipasang seri 
sehingga mengakibatkan kapasitansinya berkurang, 
maka desain jarak antar finger dipasang saling 
berdekatan untuk meminimalisasi ruang. 

Dimensi dari luasan lapisan sensor adalah (6 x 6) 
mm, maka pasangan elektroda yang direncanakan 
haruslah memiliki luasan efektif yang sama, luasan 
yang dimaksud ditunjukkan dalam Gambar 3. 
Selanjutnya dengan mengacu pada Gambar 3, masing 
masing jari memiliki lebar 0,4 mm, panjang 4,8 mm, 
dengan jarak antar masing-masing jari 0,4 mm. 
Dihasilkan elektroda yang memiliki 4 pasang 
interdigitated fingers dalam area (6 x 6) mm. Secara 
rinci dapat dilihat dalam Gambar 3. 

  
 

Gambar 3. Desain St ruktur Interdigitated fingers 
 

Penentuan nilai resistans pada elektrode ini sama 
dengan penentuan nilai resistans resistor teknologi 
film tebal pada umumnya. 
Menentukan nilai resistans efektif masing-masing 
elektroda dengan menggunakan persamaan : 
R_el=4x[(□(l_1/w)+□(l_2/w)+0,56) R_s ] 
dengan: 

Rel adalah nilai resistans elektroda efekt if (Ω) 
l1 adalah panjang jalur konduktor horisontal (mm) 
l2 adalah panjang jalur konduktor vertikal (mm) 
w adalah lebar jalu r konduktor (mm) 
Rs adalah nilai lembar resistans (Ω) 

 
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai resistans 

efektif masing-masing elektroda sebesar R = 1244,8 
mΩ. 

Adapun bentuk elektroda (Interdigital Finger) 
dirancang seperti gambar 3 karena 
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mempertimbangkan agar meminimalisasi ruang dan 
memaksimalkan daerah sensing. Hal ini dapat 
dihubungkan dengan waktu transit elekron. Wt=L/µE. 
Dimana L adalah jarak antar finger, µ adalah mobilitas 
pembawa muatan yang berhubungan dengan 
karakteristik bahan semikonduktor (WO3), dan E 
adalah medan listik/tegangan yang diberikan (dalam 
hal in i diharapkan tegangan yang diberikan kecil agar 
konsumsi dayanya rendah). 
 

Tabel 1. Keterangan Dimensi Layout Elektroda 
Keterangan Ukuran (mm) 

Panjang elektroda 
Lebar Elektroda 
Lebar jari-jari elektroda 
Jarak antara jari-jari elektroda 
Panjangxlebar pad elekt roda 

14, 5 
9 

0,4 
0,4 
4x4 

 
Perancangan Pemanas (Heater) 
Temperatur adalah salah satu faktor terpenting yang 
menentukan keberhasilan dari sensor gas teknologi 
film tebal ini. Distribusi temperatur yang sesuai dan 
sangat merata mempengaruhi tingkat selektifitas dan 
sensitifitas dari elemen sensor ini. Heater ini 
dirancang terletak tepat di sisi belakang substrat.  
Untuk menentukan karakteristik dari heater, 
parameter-parameter yang harus diperhatikan 
diantaranya adalah: suhu dan daya yang dibutuhkan, 
dan luasan daerah yang ingin dipanasi, serta karakter 
dari bahan heater itu sendiri. Untuk itu, langkah 
pertama yang dilakukan adalah menentukan 
karakteristik heater yang diinginkan, yaitu : 
 Th : Temperatur kerja (300˚C) 
 Tc : Temperatur awal (25˚C) 
 P : Daya pada temperatur kerja (3W) 
 TCR :Temperature Coefficient Resitance (3600 
ppm/°C) 
 
Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai 
resistans heater pada temperatur kerja (RH). 
Perhitungan nilai RH diawali dengan menentukan 
tegangan sumber, sumber tegangan yang digunakan 
adalah sebesar 3V. Tegangan sumber sebesar 3 V 
dipilih dengan pertimbangan dengan daya 3 W maka 
nantinya bisa dihasilkan arus kerja yang cukup yang 
sesuai dengan karakteristik bahan yang digunakan. 
Selain itu juga mempertimbangkan segi kepraktisan 
karena sumber tegangan 3V banyak tersedia di 
pasaran. 
Dengan sumber 3 V dan daya yang diinginkan 3W, 
maka arus kerja heater adalah : 
I =  P/V=1 Amp 
Dengan demikian sesuai persamaan nilai resistans 
heater pada suhu operasi ( )  
adalah: 
R_H= V/I=3Ω  

Jadi nilai resistans heater pada suhu operasi (R_H) 
adalah 3Ω. 
Selanjutnya dengan menentukan nilai TCR 
(TCR=3600 ppm/°C), temperatur awal (TC = 25°C), 
dan temperatur operasi (TH = 300°C), serta 
memasukkan nilai RH  maka akan didapat nilai 
resistans heater pada suhu acuan (RC) dengan 
menggunakan persamaan dibawah ini. 
 
T_CR=[(R_H-R_c )x 〖10〗^6 ]/[R_c x(T_H-T_c ) ]  
dengan : 
 TCR : Temperature Coefficient Resitance 
 RH : Resistans pada suhu operasi (Ω) 
 RC : Resistans pada suhu acuan (Ω) 
 T_R :  Suhu operasi (oC) 
 TC : Suhu acuan (oC) 
 
Dari perhitungan persamaan diatas maka diperoleh  
harga R_c=1,5 Ω. Setelah nilai RC didapat, maka 
dapat ditentukan dimensi dari heater dengan mengacu 
pada persamaan dibawah ini. 
R_c= R_s  l/w 
dengan : 

RS : nilai lembar resistans = 20 mΩ, 
l : panjang konduktor heater (mm), dan 
w : lebar konduktor heater diasumsikan = 0,4 mm. 

Dipero leh panjang konduktor heater 3 cm. 
Jadi heater yang dibuat memiliki panjang 3 cm, 
dibentuk menyerupai spiral dalam luas area 
maksimum 1 cm2. Ditentukan 1 cm2 dimaksudkan 
supaya heater dapat mencakup seluruh bagian 
elektroda di sisi baliknya. Dari persamaan dihasilkan  
nilai Rc = 1,5Ω. nilai in i hanya nilai resistansi dari 
elemen heater (bagian yang berbentuk spiral), belum 
ditambah dengan nilai R kaki-kaki. Perhitungan nilai 
R heater = 1,58 mΩ. 
Sehingga desain heater yang digunakan seperti pada 
Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Desain Layout Heater Sensor 
 
Adapun bentuk heater dirancang seperti gambar 3 
menyerupai spiral dalam luas area maksimum 1 cm2. 
Ditentukan 1 cm2 d imaksudkan supaya heater dapat 
mencakup seluruh bagian elektroda di sisi baliknya 
jadi heater yang dibuat memiliki panjang 3 cm. Untuk 
menentukan karakteristik dari heater, parameter-
parameter yang harus diperhatikan diantaranya adalah: 
suhu yang diinginkan, daya yang dibutuhkan, dan 
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luasan daerah yang ingin dipanasi, serta karakter dari 
bahan heater itu. 
Adapun dimensi heater dalam Gambar 4 dijelaskan 
pada Tabel.2 berikut ini : 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Keterangan Dimensi Layout Heater 
 

Keterangan Ukuran (mm) 
Panjang Heater  
Lebar Heater  
Lebar jalur Heater  
Jarak antar jalur Heater  
Panjang x lebar pad Heater  

14,5 
9 

0,4 
0,4 
4x4 

 
Pengujian Heater  
Dari hasil pengujian perubahan resistansi sensor 
terhadap temperatur, diperoleh data seperti dalam 
Tabel 3. Sensor yang diharapkan adalah yang memilki 
konsumsi daya rendah maksimal 3 Watt, serta mampu 
mencapai suhu operasi 300˚C. Oleh karena itu, diatur 
arus yang digunakan sebesar 1 A, sehingga rancangan 
tegangan dari interval (0 – 3) Volt. Ketika pengujian 
tegangan sudah mencapai 3 Volt tetapi suhu yang 
terukur menunjukan 162˚C, pengukuran terus 
dilanjutkan untuk mengetahui pada interval berapa 
suhu mencapai 300˚C.  
 

Tabel 3. Data Pengujian Perubahan Suhu Heater 
Terhadap Perubahan Daya 

 
Daya (Watt) Suhu (0C) 
0 27 
0,25 31 
0,65 35 
0,86 42 
1 49 
1,2 57 
1,4 66 
1,6 75 
1,8 86 
2 98 
2,2 111 
2,4 123 
2,6 135 
2,8 146 
3 162 
3,2 172 
3,4 183 
3,6 194 
3,8 204 
4 214 
4,2 225 

4,4 237 
4,6 251 
4,8 264 
5 282 
5,2 294 
5,4 306 

 
Dari table 3. disajikan bahwa heater mampu 
beroperasi sampai pada suhu 162 ̊C dengan 
menggunakan daya sebesar 3 Watt.  
Jika dibandingkan dengan hasil penelitain sebelumnya 
untuk pembuatan sensor gas dengan basis WO3 dan 
Teknologi Film Tebal (TFT) menghasilkan  operasi 
heater yang lebih tinggi. Perbandingan suhu operasi 
yang dihasilkan dari penelitian in i dan penelitian 
sebelumnya disajikan pada gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Grafik Perubahan Daya Terhadap Suhu 

 
Pengujian Perubahan Resistansi Sensor Gas 
Terhadap Perubahan Suhu 
 
Prosedur Pengujian 
Rangkaian pengujian disusun seperti dalam Gambar 6 
Sumber arus searah diberikan untuk menghasilkan  
panas pada heater yang selanjutnya merubah resistans 
sensor.  

Gambar 6. Pengujian Perubahan Resistansi Sensor 
Terhadap Suhu 

 
Hasil pengukuran disajikan dalam tabel 4.  
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Tabel 4. Data Pengujian Perubahan Resistansi Sensor 
Terhadap Perubahan Suhu Operasi 
 

Tegangan 
(V) 

Suhu (0C) Hambatan 
(Ω) 

0 27 1620000 
0,25 31 1237000 
0,65 35 1013000 
0,86 42 659000 
1 49 535000 
1,2 57 353000 
1,4 66 256700 
1,6 75 208100 
1,8 86 163800 
2 98 122000 
2,2 111 81200 
2,4 123 52000 
2,6 135 32240 
2,8 146 20400 
3 162 11430 
3,2 172 7860 
3,4 183 5090 
3,6 194 3365 
3,8 204 2209 
4 214 1308 
4,2 225 665 
4,4 237 363 
4,6 251 254,1 
4,8 264 178,4 
5 282 147,7 
5,2 294 129,1 
5,4 306 113,7 

 
Dari data dalam Tabel 4 dapat dibuat grafik perubahan 
resistansi sensor terhadap perubahan temperatur 
operasional  yang disajikan pada gambar 7. 
 
 

 
 

Gambar 7. Grafik Tanggapan Perubahan Resistansi 
Sensor 

 
Pada grafik yang didapat terlihat bahwa resistansi 

lapisan sensitif menurun untuk temperatur kerja yang 
semakin besar hal ini dapat dijelaskan secara 
mikroskopik yaitu karena adanya elekt ron-elektron 
valensi pada lapisan sensitif mandapatkan energi 
tambahan yang berasal dari energi termal heater yang 
memungkinkan elektron valensi dapat melalui 
potensial barrier yang terdapat pada permukaan sensor 
yang membuat elektron-elekt ron valensi dapat 
menjadi elektron-elektron konduksi yang dapat 
membawa muatan.  

Pada daerah temperatur rendah, konduktifitas 
bertambah disebabkan oleh mobilitas pembawa 
muatan, yang bergantung pada cacat kristal. Energi 
termal yang kecil cukup untuk mengaktivasi pembawa 
muatan ke pita konduksi. Jadi electron valensi yang 
terikat lemah pada kisi dapat mudah berpindah tempat 
ke pita konduksi, karena itu konduktifitas bertambah 
pada temperatur rendah yang dapat dihubungkan 
dengan mobilitas pembawa muatan. 

Karakterisasi Seluruh Lapisan Pada Sensor Gas 
Karakterisasi ini d imaksudkan untuk mengetahui 

seluruh lapisan sensor gas yang terbentuk dengan 
menggunakan EDS (Electron Difract ion Spectrocopy). 
Bahan yang digunakan untuk membuat lap isan Heater 
terbuat dari PdAg yang ditumbuhkan diatas Substrat 
Alumina (A l2O3), kemudian pada bagian 
berlawanannya ditumbuhkan Elektroda yang terbuat 
dari bahan PdAg, diatas lapisan sensing dari bahan 
Tungsten Trioksida (WO3). 

Dari hasil EDS pada Gambar 8 dapat dilihat 
komposisi seluruh laipsan yang terbentuk merupakan 
komposisi dari seluruh bahan-bahan yang digunakan, 
yaitu Perak (Ag) 74,50 %, Alumunium (Al) 4,04 %, 
Oksigen (O) 6,97 %, Wolfram (W) 14,49 %.  
Adapun Lebar semua lap isan yang terbentuk dapat 
diperoleh dengan melihat pembesaran dengan 
menggunakan SEM (Scanning Microskop Electron). 
Seperti yang disajikan pada gambar 9 diperoleh tebal 
lapisan sensitif sekitar   37,1 µm=37,1 nm 
 

 
 
Gambar 8. SEM Lapisan Sensor Gas Pembesara 1500 

x 
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Gambar 9. EDS Seluruh Lapisan Sensor 
 

3. KES IMPULAN 
 
Berdasarkan uraian pada pendahuluan, dasar teori, 
hasil penelit ian dan pembahasan, maka diperoleh  
kesimpulan sebagai berikut : 
 Komposisi lapisan sensitif terdiri dari O dan W 

dengan persentasi O 11,49 % dan W 88,51 %. 
 Morfologi permukaan lapisan sensitif yang 

terbentuk terdapat pori-pori dan butir-butir dengan 
ukuran butir WO3  116,4 nm. 

 Sensor gas memiliki sensitivitas yang lebih baik 
pada suhu operasi 123˚C dibandingkan pada suhu 
operasi 65˚C. 

 Sensor gas memiliki respon sensitivitas terhadap 
konsentrasi yang paling baik pada range 0-1000 
ppm. 
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Abstrak – Magnet permanen adalah salah satu 
material dengan aplikasi yang luas pada berbagai 
macam industri di Indonesia dan merupakan material 
yang sangat strategis. Penguasaan teknologi produksi 
magnet permanen diharapkan dapat memberikan nilai 
tambah yang signifikan, dengan mempertimbangkan 
belum adanya produsen magnet permanen lokal untuk 
kebutuhan magnet dalam negeri. Pemenuhan 
kebutuhan komponen magnet permanen sampai saat 
ini masih sangat bergantung dari produk impor 
seperti dari Jepang dan China. Untuk mengatasi 
keadaan tersebut, maka konsorsium magnet sebagai 
sarana akselerasi riset nasional mengenai magnet 
permanen memiliki fokus penelitian pada proses 
produksi bahan magnet sampai tingkat industrialisasi 
beserta analisis teknoekonomi di Indonesia. Tulisan 
ini membahas beberapa fokus industri strategis yang 
menjadi target pasar produk magnet permanen 
produksi lokal yang sedang dikembangkan oleh 
konsorsium magnet. Hasil pengembangan bahan 
magnet telah dilakukan dalam tahap uji coba industri 
dan juga dikaji analisis kelayakan pasarnya. 
Berdasarkan data pasar magnet dan tingkat 
penerimaan produk, maka fokus pembuatan magnet 
dari konsorsium magnet difokuskan pada magnet 
untuk sensor aliran air (meter air), dan magnet 
kualitas tinggi untuk motor listrik. Hasil analisis 
pasar menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan magnet 
untuk meteran air cukup tinggi, secara komulatif 
sampai 1 juta pcs/tahun. Disamping itu, 
pengembangan magnet permanen kualitas tinggi 
untuk motor listrik difokuskan untuk mendukung 
pengembangan mobil listrik Nasional. Hasil 
penelitian hingga saat ini telah diperoleh magnet 
permanen berbasis ferrit hasil uji coba industri di PT 
Sintertech dengan kapasitas produksi 1000 pcs/hari, 
dihasilkan kualitas magnet dengan remanensi 1,79 kG 
dan medan magnet permukaan sebesar 470 Gauss. 
Sedangkan pada magnet kualitas tinggi untuk motor 
listrik, dihasilkan dari magnet permanen berbasis 
logam tanah jarang Pr-Fe-B dalam bentuk bonded 
magnet dengan kualitas remanensi magnet 6,25 kG, 
dan medan magnet permukaan mencapai 1,2 kG. 
Target pada magnet kualitas tinggi berbasis Nd/Pr-
Fe-B dalam bentuk bonded magnet telah berhasil 
dilampaui dengan remanensi > 6 kG. 
 
Kata Kunci: magnet permanen, konsorsium magnet, 
kapasitas produksi, remanensi magnet. 

 
 

1. PENDAHULUAN 
  

Magnet permanen adalah salah satu material 
dengan aplikasi yang luas pada berbagai macam 
industri di Indonesia dan merupakan material yang 
sangat strategis. Efisiensi energi seperti pada sistem 
generator listrik, sistem penggerak listrik/motor listrik, 
otomatisasi industri dan lainnya sangat ditentukan 
oleh sifat dan kualitas material magnet tersebut [1]. 
Bahkan pada aplikasi sistem otomatisasi elektronik, 
otomatisasi industri dan sejenisnya memerlukan 
sejumlah magnet yang tidak sedikit dan spesifikasi 
sifat magnet yang berbeda untuk setiap komponennya. 
Kebutuhan magnet permanen dunia terus meningkat 
seperti ditunjukkan pada Gambar 1 [2,3].  

Sampai saat in i produk magnet khususnya magnet 
permanen yang ada di Indonesia 100% masih berbasis 
impor [4]. Penguasaan teknologi produksi magnet 
permanen diharapkan dapat memberikan nilai tambah 
yang signifikan, dengan mempertimbangkan belum 
adanya produsen magnet permanen lokal untuk 
kebutuhan magnet permanen dalam negeri. 
Pemenuhan kebutuhan komponen magnet permanen 
sampai saat ini masih sangat bergantung dari produk 
impor seperti dari Jepang dan China. 

 
Gambar 1. Proyeksi konsumsi magnet dunia 

 
Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka 

konsorsium magnet sebagai sarana akselerasi riset 
nasional mengenai magnet permanen memiliki fokus 
penelitian pada proses produksi bahan magnet sampai 
tingkat industrialisasi. Salah satu kegiatan yang 
dilakukan adalah survei pasar untuk magnet 
permanen. Adanya survei pasar magnet permanen 
menjadi penting karena belum adanya data akurat 
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mengenai kebutuhan magnet permanen di Indonesia, 
sehingga pasar magnet yang begitu besar harus segera 
dikenali. Salah satunya adalah melalui pendekatan 
pasar dan survei kebutuhan masing-masing industri 
tersebut.  

Tulisan ini membahas beberapa fokus industri 
strategis yang menjadi target pasar produk magnet 
permanen produksi lokal yang sedang dikembangkan 
oleh konsorsium magnet. Selain itu juga dibahas hasil 
uji coba industri dan pengembangan dari prototipe 
produk material magnet permanen yang telah 
dilakukan dan potensi aplikasi pasarnya. 
 

2. METODOLOGI 
 

 Survey Industri 
Untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai 
penggunaan magnet permanen di Indonesia, telah 
dilakukan survey ke beberapa industri terkait. 
Diantaranya adalah PT. Multi Instrumentasi yang 
memproduksi alat ukur aliran air (meter air), PT. 
Pindad yang memproduksi motor listrik untuk 
pengembangan mobil listrik nasional, PT. ASMO dan 
PT MITSUBA yang memproduksi komponen-
komponen otomotif, LAPAN dan LAGG-BPPT yang 
memproduksi Pembangkit Listrik Tenaga Angin, PT. 
Epson yang memproduksi printer, dll. 
 
Ujicoba industri produksi magnet permanen 
Untuk mendapatkan hasil uji coba mengenai 
kelayakan produksi dan pembiayaan sistem 
produksinya, dilakukan ujicoba produksi masal tahap 
awal untuk pencapaian kapasitas suplai industri. Uji 
coba industri magnet permanen jen is Ba/Sr-Heksaferit  
dilakukan di PT Sintertech, Jababeka. Pada 
pengembangan kapasitas produksi awal in i dilakukan 
pembuatan magnet permanen  yang diaplikasi untuk 
komponen alat meter air dari PT Mult i Instrumentasi 
Bandung. Untuk mendapatkan ukuran magnet 
permanen yang dibutuhkan, maka dibuat desain 
ukuran magnet permanen seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Desain magnet permanen untuk alat meter 

air. 

 
Proses produksi magnet permanen di PT Sintertech 

diperlihatkan dalam bentuk diagram alir seperti pada 
Gambar 3.  
 
  

 
  

Gambar 3. Lin i produksi magnet permanen 
 

Pengembangan magnet kualitas tinggi berbasis logam 
tanah jarang (Nd/Pr-Fe-B) 

Selain dilakukan uji coba industri magnet 
permanen berbasis Ba/Sr-Heksaferit, dilakukan juga 
pengembangan magnet permanen kualitas tinggi 
berbasis logam tanah jarang (Nd/Pr-Fe-B). Dalam 
tahap ini, magnet permanen Nd/Pr-Fe-B d ibuat tipe 
bonded dengan dicampur dengan polimer sebagai 
binder dalam komposisi tertentu. Proses pembuatan 
magnet permanen berbasis Nd/Pr-Fe-B diperlihatkan 
melalui d iagram alir pada Gambar 4.  

 
 
Gambar 4. Diagram alir pembuatan magnet permanen 

berbasis Nd/Pr-Fe-B 
 

Karakterisasi magnet permanen yang dibuat adalah 
pengukuran sifat magnet menggunakan Permagraph C 
Dr. St reinroever GmbH untuk mendapatkan nilai 
remanensi magnetik, koersivitas, dan energi produk 
(BH-max) 

 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
Magnet untuk meteran air (PT Multi  
Instrumentasi) 
 Sistem meteran air yang digunakan disetiap rumah 
tangga di Indonesia menggunakan magnet permanen 
berbasis ferit untuk sistem sensor elektronikanya. 
Gambar 5 adalah contoh produk alat meter air dari PT 
Multi Instrumentasi dan magnet sebagai komponen 
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sensornya. 
 Alat Meter air model kincir menggunakan sensor 
magnet untuk mengukur debit air yang mengalir pada 
sistim meteran air. Magnet permanen impor untuk 
meter air diperlihatkan pada gambar 6. 

  
Gambar 5. Meteran air PT Multi Instrumentasi, 

Bandung. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Magnet impor untuk meter air 
 

 Magnet sensor untuk alat meter air memiliki 
diameter luar sekitar 8 mm dan tebal sekitar 4 mm. 
Magnet tersebut memiliki 2 pole berdampingan. Kuat 
magnetnya antara 600 sampai 950 Gauss. 
 Kebutuhan magnet untuk meteran air PT Multi 
Instrumentasi, Bandung mencapai 24.000 buah per 
bulan. Saat ini komponen magnet tersebut diperoleh 
secara impor dengan harga yang cukup tinggi untuk 
per buahnya. Jika dihitung secara komulatif pada 
beberapa produsen alat meter air lainnya (5 
Perusahaan), jumlah kebutuhan komponen magnet 
mencapai 1 juta buah / tahun.  
 Selain PT Mult i Instrumentasi, Bandung, 
diperkirakan ada sekitar 5-6 perusahaan yang bergerak 
dalam pembuatan alat meter air. Masing-masing 
produsen tersebut sampai saat ini masih menggunakan 
magnet permanen impor. Salah satu perusahaan yang 
menggunakan sensor meteran air yang terdapat di 
Jababeka menggunakan sensor meteran air sebanyak 
200.000 buah/bulan. Fitur yang digunakannya 
memiliki pole magnet 4 buah dengan maksimum 
perbedaan pole utara dan selatannya sebesar 150 
Gauss saja. Namun memiliki beberapa spesifikasi 
deviasi pole magnet tidak lebih dari 8 Gauss. 
 Dari beberapa studi mengenai sensor untuk 
metaran air saja, kebutuhan magnet lokal sangatlah 
tinggi. Dimungkinkan kebutuhan untuk peratalan 
lainnya seperti untuk pembuatan motor listrik, mainan 
anak-anak, dan alat-alat lainnya memerlukan magnet 
dalam jumlah yang jauh lebih banyak. 
 Kesediaan dari PT Multi Instrumentasi untuk 
menggunakan produk magnet permanen hasil dari 
konsorsium magnet dimulai dengan pembuatan surat 
dukungan bersama seperti ditunjukkan pada Gambar 
7. 

Magnet untuk printer (PT EPSON) 
 Disamping permintaan untuk magnet jenis 
ferit, terdapat juga beberapa permintaan magnet 
berbasis logam tanah jarang (Nd/Pr-Fe-B). Salah satu 
permintaan yang disurvei adalah permintaan magnet 
dari PT EPSON. Untuk memenuhi kebutuhan stepper 
motornya PT EPSON memerlukan magnet jen is Nd 
dengan spesifikasi kuat magnet 6,5 kG. Kebutuhan 
untuk printer sendiri mencapai 600.000 pcs setahun, 
dan terus meningkat, mengingat PT EPSON Indonesia 
terus meningkatkan kapasitas produksi printernya. 
 

 
Gambar 7. Surat dukungan untuk penggunaan magnet 

konsorsium magnet untuk alat meter air. 
 
Magnet untuk otomotif (PT AS MO & PT 
MITS UBA) 
 Otomotif Indonesia maju dengan sangat pesat 
dengan proyeksi konsumsi yang terus meningkat 
sampai tahun 2025. Toyota sebagai produsen utama 
otomotif di Indonesia bahkan akan melakukan 
investasi mecapai 26 trilyun selama 5 tahun kedepan. 
Kebutuhan magnet untuk otomotif saat ini d ipenuhi 
dari produk magnet dari Jepang.  
 Peluang pasar untuk komponen otomotif seperti 
pada motor listrik untuk power window dan wiper. PT 
ASMO membutuhkan magnet permanen dengan 
jumlah sekitar 20-25 ton/bulan. Disamping itu, 
sebagai competitor, PT MITSUBA membutuhkan 
magnet permanen sekitar 25-30 ton/bulan. Dengan 
asumsi harga per kilogram adalah US$10, maka nilai 
ekonomi mencapai US$500,000 per bulan. Jika target 
penjualan magnet bisa dipenuhi secara lokal, maka 
menjadi peluang untuk tumbuhnya industri magnet 
nasional. 
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Magnet untuk Mobil Nasional (PT PINDAD) 
 Program mobil nasional (MobNas) saat ini menjadi 
ikon pengembangan sistem inovasi Indonesia. PT 
PINDAD dalam hal in i bertugas untuk membuat 
motor listrik sebagai komponen utama penggerak. 
Untuk kebutuhan tersebut, PT PINDAD mengimpor 
magnet permanen berbasis logam tanah jarang secara 
keseluruhan dari China. Untuk pengembangan 
selanjutnya PT PINDAD mengharapkan agar 
konsorsium magnet dapat mensuplai magnet 
permanen berbasis logam tanah jarang tersebut, 
sehingga nilai keekonomiannya dapat terpenuhi. 
 
Magnet untuk generator listrik (LAPAN dan 
LAGG) 
 Untuk generator listrik energi bayu/angin 
diperlukan magnet permanen berbasis logam tanah 
jarang. LAPAN dan LAGG – BPPT yang 
mengembangkan pembangkit listrik energi bayu 
tersebut mengimpor magnet permanen sepenuhnya 
untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Diharapkan 
konsorsium magnet dapat memenuhi komponen 
tersebut, sehingga dapat memperoleh nilai ekonomi 
yang memadahi serta untuk mendukung penggunaan 
sumber daya lokal. 
 
Survey bahan baku magnet lok al 
 Bahan baku merupakan permasalahan yang 
penting selain sistem produksinya. Teknologi yang 
handal dengan bahan baku yang mahal akan 
memperkecil daya saing produk untuk berkompetisi di 
pasar global.  
 Pengadaan bahan baku idealnya diambil dari 
Sumber Daya A lam (SDA) lokal. Beberapa terobosan 
untuk melakukan pengadaan bahan baku telah 
dilakukan dalam beberapa tema penelit ian magnet 
dalam 2-3 dekade ini. Dalam hal in i, pembuatan 
magnet berbasis ferrite membutuhkan bahan baku 
Ba/SrCO3 dan Fe2O3, sedangkan magnet berbasis 
Nd-Fe-B membutuhkan bakan baku serbuk logam Nd, 
Fe, dan Boron. Bahan baku yang utama dan terbesar 
untuk pembuatan magnet adalah Fe2O3, SDA ini 
cukup banyak dan potensial dalam bentuk pasir besi, 
mineral hematite, dan limbah industri baja. 
 Namun demikian, belum ada industri lokal yang 
mampu mengolah SDA tersebut untuk menjadi bahan 
baku industri yang sesuai dengan spesifikasi bahan 
baku magnet permanen. Untuk mengatasi masalah 
tersebut, beberapa kelompok kerja dan peneliti akan 
memulai bekerja untuk mengembangan pengolahan 
bahan baku (SDA) lokal tersebut. Oleh karena itu, 
pada kegiatan ini sementara digunakan bahan baku 
magnet yang tersedia di pasar. Semua ini telah 
dianalisis pada level bisnis sehingga dapat 
memungkinkan untuk diperolehnya profit ket ika 
komersialisasinya. 
 
Uji coba produksi massal industri  
 Ujicoba produksi massal industri dilakukan 

menggunakan alat produksi yang telah tersedia di PT 
Sintertech dengan sedikit modifikasi untuk 
menghasilkan magnet permanen dengan spesifikasi 
alat meter air. Kapasitas produksi yang dihasilkan 
mencapai 500-1000 pcs/hari. Magnet permanen yang 
dihasilkan merupakan magnet berjenis ferit dengan 
sistem proses isotropic pressing. Hal ini menunjukkan 
bahwa sistem produksi untuk magnet jenis isotropik 
tidak memiliki masalah yang berarti.  
 Gambar 8 merupakan contoh magnet permanen 
yang telah dibuat. Magnet permanen tersebut didesain 
dengan dimensi untuk komponen sensor alat meter air 
di PT Multi Instrumentasi. Hasil analisa sifat magnet 
ditunjukkan pada Tabel 1.  
  

 

 
Gambar 8. Hasil u jicoba pembuatan magnet permanen 

basis ferrite di PT Sintertech 
 
Tabel 1. Hasil analisa magnet yang dibuat di PT 
Sintertech 

Karakteristik 
Magnet 

Sample 1 Sample 2 

Br (kG) 1,79 1,75 
HcJ (kOe) 1,128 1,092 
BHmax (MGOe) 0,42 0,32 
Density (gcm-3) 4,82 4,85 

 
 Data pada Tabel 1 merupakan hasil analisis sifat 
magnet menggunakan permagraph C di P2ET – LIPI 
Bandung, yang merupakan sistem pengukuran 
menggunakan loop tertutup, sehingga nilai respon 
material yang diperoleh merupakan respon total 
dimana seluruh momen material d ipaksa satu arah. 
Kondisi Nilai Br akan berbeda ketika diukur oleh 
Gauss Meter (loop terbuka). Sebagai tambahan 
referensi, n ilai karakteristik Intrinsik bahan magnet 
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komersil seperti diperlihatkan pada Tabel 3 [5]. 
 Kualitas produk magnet yang dihasilkan 
maksimum bernilai 450-500 Gauss seperti ditunjukkan 
pada Tabel 2, sedangkan nilai minimal spesifikasi 
untuk alat meter air adalah 600 Gauss. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan peningkatan optimasi 
proses, diyakini dapat mencapai kuat magnet yang 
diminta. Terlebih lagi, apabila teknologi anisotropic 
pressing telah diaplikasikan, maka nilai kuat magnet 
minimum tersebut akan dapat tercapai. 
 
Tabel 2. Hasil uji kuat magnet hasil kegiatan 
konsorsium dan impor 

No Tipe Magnet Medan Magnet (Gauss) 
1 2 3 4 

1 Sintered 
1280 oC (PT 
Sintertech) 

430 460 467 473 

2 S600G 
(impor) 

667 388 647 427 

3 S950G 
(impor) 

952 890 650 752 

 
Tabel 3. Referensi karakteristik magnet komersial 
dengan jenis yang serupa [5] 
 

Yuxiang Magnetic Material Ind. Co.,Ltd. All Rights 
Reserved, http://www.e-magnet.cn/productsh1.html 
Perhitungan keekonomian untuk produksi magnet 
untuk sensor 

Berdasarkan survei langsung di lapangan dapat 
dibuat perhitungan kasar untuk mengetahui nilai 
produksi magnet permanen untuk komponen sensor 
(meter air):  
a. Bahan baku : ± $5/kg  
b. Biaya produksi $17.5/kg  
c. Hasil p roduksi 500 pcs/kg 
d. Harga jual rata-rata $0.075/pcs, total : $37.5 
e. Selisih : $15/kg  
 Apabila jumlah penjualan dapat ditingkatkan, 
difersifikasi produk padat dilakukan, maka biaya 
produksi dan bahan baku akan turun dan harga jual 
dapat lebih optimal. 
Pengembangan magnet permanen berbasis Nd/Pr-Fe-
B 
 Pembuatan magnet permanen berbasis logam tanah 
jarang (Nd/Pr-Fe-B) dilakukan dengan serbuk ready-
mix dengan jenis MQP-16-7 yang memiliki fasa 
utama Pr2Fe14B. Hasil pembuatan magnet bonded Pr-
Fe-B ditunjukkan pada Gambar 9.   
  

 
 

Gambar 9. Sampel magnet bonded Pr-Fe-B dengan 
pelapisan Nikel. 

 Magnet permanen bonded Pr-Fe-B tersebut rentan 
terhadap oksidasi yang dapat menurunkan kualitas 
fisis dan magnetnya. Oleh karena itu, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 9 dilakukan treatment 
pelapisan Ni pada seluruh permukaan magnet untuk 
mencegah terjadinya korosi.  
 Karakterisasi magnet bonded Pr-Fe-B 
menggunakan Permagraph C d itunjukkan pada 
Gambar 10. Berdasarkan kurva hiteresis tersebut 
ditunjukkan n ilai remanensi magnet (Br) sebesar 6,25 
kG, dengan koersivitas 5,99 kOe, dan energi produk 
(BHmax) sebesar 6,62 MGOe. Pengukuran medan 
magnet permukaan menggunakan Gaussmeter 
menunjukkan nilai kuat medan magnet sebesar 1,2 
kG. Dengan demikian, proses pembuatan magnet 
bonded Pr-Fe-B secara isotropik telah berhasil 
memenuhi target remanensi > 6 kG dan kuat medan 
magnet permukaan > 1 kG. Pencapaian ini lebih besar 
dari penelitian sebelumnya dengan remanensi magnet 
sebesar 5,29 kG [6]. 
 Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan 
pengembangan magnet berbasis logam tanah jarang 
lainnya Nd-Fe-B dalam bentuk sintered magnet. 
Proses sintered yang dilakukan pada suhu tinggi untuk 
densifikasi sampel tanpa menggunakan binder akan 
meningkatkan sifat magnet dengan target nilai 
remanensi (Br) sebesar > 7,5 kG. 
  

 
Gambar 10. Kurva Hysteresis magnet Pr-Fe-B dengan 

Br = 6,25 kG dan Hc = 5,99 kOe. 
 
 
 

Trade 
Mark  

Material  Br 
typ. 
kG 

Br 
min. 
kG 

HcJ 
Typ. 
kA/m 

HcJ 
Min. 
kA/m 

YXC
-1 

BaFe12O1

9 
2,25 2,20 215 199 

YXC
-1R 

BaFe12O1

9 
2,30 2,25 255 239 
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4. KES IMPULAN 
 

 Berdasarkan survei industri yang dilakukan, 
diketahui bahwa kebutuhan magnet di Indonesia 
cukup besar. Kebutuhan yang terbesar yang diketahui 
sampai saat ini adalah kebutuhan untuk otomotif, 
Sedangkan kebutuhan untuk sensor relatif kecil. 
Namun demikian, teknologi yang dimiliki dan 
kesiapan yang ada menunjukkan kemungkinan untuk 
pemenuhannya magnet untuk sensor. Tahap 
pengembangan selanjutnya diharapkan dapat untuk 
memenuhi spesifikasi magnet untuk otomotif. Hasil 
ujicoba produksi massal industri yang dilakukan di PT 
Sintertech dengan kapasitas produksi yang dihasilkan 
mencapai 500-1000 pcs/hari telah menghasilkan 
magnet permanen berbasis ferit dengan remanensi 
magnet sebesar 1,79 dan kuat medan magnet 
permukaan 450-500 Gauss. Nilai in i telah mencapai > 
80 % dari spesifikasi yang dibutuhkan. Karakterisasi 
magnet berbasis logam tanah jarang (bonded Pr-Fe-B) 
menunjukkan nilai remanensi magnet (Br) sebesar 
6,25 kG, dengan nilai kuat medan magnet permukaan 
sebesar 1,2 kG. Dengan demikian, p roses pembuatan 
magnet bonded Pr-Fe-B secara isotropik telah berhasil 
memenuhi target remanensi > 6 kG dan kuat medan 
magnet permukaan > 1 kG. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Apa kelebihan meteran air yang dibuat 

dengan lineflow? 
Jawaban : Keduanya merupakan buatan dari PT 

Multi Instrumentasi yang merupakan 
anggota dari konsorsium. 

 
Pertanyaan 2 : Apakah bahan magnetnya bisa 

mencukupi? 
Jawaban : Bahan magnet paling besar ada di 

China. Di Indonesia belum ada yang 
mengelo lah. Sumbernya didapat dari 
limbah pengolahan timah. 

 
Pertanyaan 3 : Bagaimana limbah dari Krakatau 

steel? 
Jawaban : Limbah Krakatau steel bisa digunakan 

tapi limbah tersebut sudah dijual. 
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Abstract - Mesin screw press pengolah buah 
digunakan untuk proses pemerasan buah yaitu 
pemisahan bagian padatan dan cairan dari berbagai 
produk pertanian seperti ekstraksi sari buah atau 
sayuran, minyak dari biji-bijian dan lain sebagainya. 
Telah dikembangkan suatu mesin screw press  untuk 
memeras sari buah nanas pada skala usaha kecil 
menengah di Kabupaten Subang dengan kapasitas 
100 kg/jam dan penggerak motor listrik 1,5 HP, 1 
phase. Beberapa konstruksi mesin screw press yang 
sudah ada di pasaran merupakan dasar untuk 
pengembangan lanjut maupun dari hasil 
pengembangan dari desain dan konstruksi mesin 
screw press sebelumnya. Pengembangan desain 
dilakukan pada bagian-bagian barrel, annulus 
keluaran ampas dari pelat penekan ampas, 
penambahan lobang saringan dibawah hopper, 
pembuatan pisau ring plat di bagian keluaran dan 
perubahan rangka saringan untuk kemudahan 
dismantling dalam pemeliharaan mesin. Modifikasi 
atau pengembangan dilakukan tidak merubah 
ukuran/dimensi  utama mesin. Tujuan utama untuk 
meningkatkan rendemen hasil pemerasan dari buah 
nanas. Dari hasil implementasi mesin di UKM serta 
pengujian mesin screw press menunjukkan, diperoleh 
rendemen pemerasan 50 – 70  % dan kadar air ampas 
hasil pemerasan kurang lebih 12,0 – 13,0 %. Dalam 
tulisan ini akan dilaporkan hasil evaluasi  teksik dan 
ekonomi dari mesin screw press tersebut. 
 
Kata Kunci : screw press, pemeras buah nanas, 
evaluasi tekno-ekonomi 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Teknologi screw press dikenal banyak digunakan pada 
proses pemerasan (ext raction) sebagai jantung proses 
pengolahan dari berbagai produk pertanian seperti 
ekstraksi sari buah atau sayuran, ekstraksi minyak dari 
biji-b ijian dan lain sebagainya yaitu merupakan proses 
pemisahan bagian padatan dan cairan.  
Telah dilakukan pengembangan desain dan konstruksi 
screw press bersama UKM sebagai mitra kerjasama 
implementasi teknologi  peralatan screw press 
pengolahan buah nanas yang merupakan  hasil desain 
konstruksi alat screw press kegiatan DIPA tahun 2010 
yang belum tuntas diuji coba. Disamping dalam  
rangka pengenalan teknologi mesin screw press untuk 
meng-ekstrak  atau memisahkan bagian serat dan 

cairan sari buah nanas dalam membuat produk sari 
buah.   Sifat  kerjasama  yang   dilakukan  
dengan UKM dalam penegembangan produk olahan 
nanas dimana UKM akan mendapatkan pelatihan 
pembuatan sari buah nanas sebagai diversifikasi dari 
produk yang sudah ada, penataan kembali lini 
produksi pelatihan operasional sistem produksi, 
manajemen produksi dan pemasaran. Kegiatan ini 
sesuai dengan tupoksi BBPTTG–LIPI sebagai unit 
pelayanan masyarakat industri kecil dan mikro. Dilain  
pihak BBPTTG–LIPI sebagai institusi pengembang 
teknologi memerlukan tempat untuk pengujian lapang 
peralatan mesin yang telah dihasilkan dari kegiatan 
penelitian sebelumnya tetapi belum tuntas dalam hal 
pengujian laboratorium dan uji lapang serta kegiatan 
pengembangan lanjut dari peralatan tersebut. Dari 
kegiatan implementasi panjang peralatan di UKM dan 
perbaikan desain serta uji endurance dan long 
performance machine test yang memadai sekaligus 
menjadi sarana pengenalan dan percontohan teknologi 
bagi UKM lainnya. Dengan demikian pada akhir 
kegiatan akan d iperoleh suatu produk prototipe mesin 
peralatan screw press paling tidak telah mengalami 
jalur proses pengujian yang menghasilkan produk 
peralatan siap pakai (proven) serta produk unggulan 
sirup dan jus nanas di Kabupaten Subang. 
Beberapa konstruksi mesin screw press yang sudah 
ada di pasaran dari hasil penelitian  sebelumnya 
digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lanjut 
dari desain dan konstruksi mesin screw press tersebut. 
Pengembangan desain dilakukan pada bagian-bagian 
screw/barrel, annulus keluaran ampas/pelat penekan 
ampas dan sebagainya untuk meningkatkan rendemen  
hasil pemerasan dari buah nanas. Dari hasil pengujian  
mesin screw press menunjukkan, diperoleh rendemen  
pemerasan 50 – 70  % dan kadar air ampas hasil 
pemerasan kurang lebih 12,0 – 13,0 %. Akan  
dilaporkan juga perbandingan hasil pengujian dengan 
mesin screw press tipe yang sama dari hasil 
pengembangan pabrikan lainnya. Juga beberapa hal 
permasalahan bahan baku yang ditemukan dalam 
pengujian mesin yang harus diperhatikan sewaktu 
melakukan proses pemerasan. 
Mesin screw press yang akan dikembangkan adalah 
dari jenis pemeras tipe ulir (screw) dengan kapasitas 
kurang lebih 100 kg/ jam dengan power penggerak 1,5 
PK, d imana proses pemerasan berlangsung secara 
kontinu dengan material komponen ulir (screw) dan 
silinder rumah ulir (barrel/casing) terbuat dari bahan 
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baja tahan karat (stainless steel) yang tahan terhadap 
keasaman (acid) dari bahan proses nanas sesuai 
standar bahan untuk makanan dan minuman. 

 
2. BAHAN DAN METODOLOGI 

 
Mekanisme Sistem Screw Press 
Berikut mekanis me system mesin screw press 
(Gambar 1), 
 

 
 

Gambar 1. Mekanis me sistem screw press 
 
dimana  
Ts, Tm  = masing-masing torsi pada poros                              
screw dan motor listrik. 
Q =  volumet ic output 
W = beban pegas 
 
Performansi  Screw Press 
Perhitungan pendekatan pada parameter performansi 
sebagai berikut : 
 

 Volumetric output, Q :       
 

pd QQQ                               [1]1 

 0pQ
 

    npdDQ itch
22

4
60 

  
[2]2 

dimana  Qd  = drag flow 
              Qp  = pressure flow 
                D  =  diameter screw u jung 
                 d  =  d iameter poros screw 
           pitch  =  screw pitch  rata-rata 
                 n  =  putaran screw 
                 φ  =   faktor pengisian 
 

 Power input , Nn: 
                       

p
n

QpN

max                             [3] 3 

dimana Nn   = net power diperlukan pada ujung  
                         pressing zone 
           maxp   tekanan maksimum pada material                 

              p  density material 
 

 Gaya beban pegas, W : 

             pAW                                                          [4]  
diamana  A  =  luasan bukaan lubang katup annulus    
                          

 Efisiensi mesin, η : 

                      



T

pQ
N
N n                                   [5]3 

dimana:                                             [6]3 
      

frn NNN   
= total power 

    frN  power consumed mengatasi gaya friksi screw 

          = asumsi 10 – 15 %  total power  
    ω   = rotational frequency dari screw 
 

 Konsumsi Energi Operasi Mesin  
Konsumsi energi operasional mesin screw press 
dihitung dari data besaran arus listrik yang digunakan 
oleh motor listrik penggerak mesin screw press. Motor 
listrik penggerak dengan daya 1,5 HP, 220 Volt. 
 

 Rendemen Ekstraksi Buah :  
Rendemen ekstraksi = berat massa hasil pemerasan 
saribuah dibagi dengan berat awal saribuah yang 
terkandung dalam buah dikalikan 100 %. 
 

 Biaya Peralatan Mesin 
Biaya peralatan terdiri dari biaya bahan material yang 
digunakan untuk meng-konstruksi mesin screw press 
ditambah motor listrik penggerak, t ransmissi, gearbox 
reduktor putaran, jasa konstruksi dan sebagainya, 
mencapai jumlah kurang lebih Rp. 20.000.000.- 
(diluar profit) 
 

 Konstruksi Mesin Screw Press 
Berikut mesin screw press yang telah dikonstruksi  
(Gambar 2) : 
  

 
Gambar 2. Foto mesin screw press pengolah buah 

nanas 
 

2. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Simulasi grafik tekanan  p vs  kapasitas Q (Gambar 3), 

W2 W1 

  koil pegas 

 T 
 

Q 
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Gambar 3. Grafik tekanan pegas vs kapasitas ampas 
 
Pada gambar 3, g rafik tekanan pegas  terhadap ampas 
nanas   adalah pada kondisi putaran screw sebesar 125 
rpm. Semakin besar setting tekanan pegas  maka 
kapasitas ampas yang keluar akan semakin kecil dan 
akan mengakibatkan semakin banyak cairan saribuah 
yang terperas serta kadar air ampas semakin  
berkurang.Untuk meningkatkan tekanan pegas 
dilakukan dengan cara mengatur panjang koil pegas. 
Kapasitas pemerasan nanas akan tergantung 
pengumpanan/feeding buah nanas yang dimasukkan  
ke dalam corong/hopper. Besaran kapasitas Q dalam 
hal ini adalah adalah besaran massa buah nanas yang 
masuk pengolahan ke dalam barrel dari screw press 
per satuan waktu. Karena cara pengumpanan masih 
manual, maka pada prakteknya kapasitas pengolahan 
akan dibawah besaran kondisi  diatas.  Pada pegujian 
implementasi pada UKM yang dilakukan besaran 
tekanan yang diatur pada pegas di-set pada tekanan 
kurang leb ih 100 kg/cm2 dihasilkan dari gaya pegas 
W sebesar  60 – 70 kg. Tetapi angka Q sebesar 400  
kg/jam tidak selalu dicapai karena pengumpanan yang 
tidak stabil. Sedangkan besaran bukaan  luasan A akan 
dapat fleksibel berubah-ubah sesuai kondisi material 
yang diperas. Apabila terdapat bongkol nanas, karena 
relatif  padat keras, maka bukaan annulus akan 
bertambah besar. 
 Berikut simulasi daya pengepresan vs kapasitas  
pengolahan mesin screw press (Gambar 4), 
 

  
 
Dari gambar 4 yaitu simulasi grafik daya pengepresan 
vs kapasitas pengepresan buah nanas pada setting 
tekanan 100 kg/cm2, menunjukkan bahwa semakin  
besar kapasitas pngepresan, maka daya yang 

dibutuhkan akan semakin besar pula. Pada setting 
actual pegas pada 100 kg/cm2, maka gaya yang terjadi 
kurang lebih 60 – 70 kg seperti disebuit diatas, maka 
daya yang digunakan mencapai kurang lebih  0,8 HP, 
sehingga efisiensi penggunaan daya 54 %. Efisiensi 
daya ini relatif kecil, ini d ikarenakan penggunaan 
kapasitas mesin belum optimal, disamping itu terdapat 
kehilangan daya karena friksi screw sepanjang barrel  
yang diasumsikan sebesar 15 %. Sedangkan pada 
pengukuran arus listrik sewaktu operasional mencapai 
5,0 – 6, 5 Ampere.  Oleh karena itu biaya operasional 
mesin screw press dapat dihitung  dengan data 
pencatatan waktu operasi kurang lebih  7,0 WH/kg  
buah nanas. Apabila mengolah buah nanas 500 
kg/hari, maka biaya operasi mesin mengepres nanas 
adalah 500  kg x 7,0 WH/kg x biaya Rp 1250.-/kWh = 
Rp 4375,- 

 Rendemen Ekstraksi 
Dari hasil pengukuran  yang dilakukan pada proses 
pengolahan dimana kadar air buah nanas bervariasi  
tetapi tidak terlalu jauh yaitu sekitar 85,3 % dan 
setelah proses selesai, ampas kembali diukur kadar 
airnya dan ditimbang, sehingga diperoleh kadar air 
ampas 12,0  – 13,0 %. Kondisi in i cukup memadai 
bagi UKM, sebab ampas ini akan dip roses lanjut 
menjadi produk wajid. Apabila hasil ampas terlalu  
kering, maka kurang baik untuk membuat wajid, 
karena cairan saribuah dalam ampas berguna sebagai 
membantu aroma dan rasa wajid lebih alami. Hasil 
kadar cairan saribuah dalam ampas sebenarnya masih 
dapat ditingkatkan kekeringannya dengan merekayasa 
kembali desain konstruksi mesin. Dari data yang ada 
dapat dihitung rendemen ekstraksi pengepresan buah 
nanas, yaitu mencapai 50,0 – 70,0 %, masih cukup 
memadai, tergantung setting pegas. 
 

 Biaya Peralatan Mesin 
Biaya konstruksi mesin yaitu  biaya pembelian bahan 
mekanik dan listrik ditambah biaya konstruksi 
mencapai seluruhnya Rp 20,0 juta diluar profit pada 
akhir tahun 2011. Dibandingkan dengan mesin screw 
press yang relatif sama di pasaran masih cukup 
bersaing. Kelebihan mesin p ress ini adalah pada 
konstruksi pegas dimana pengeluaran ampas terjadi, 
dapat menghindarkan kemacetan proses pengepresan 
seperti terjadi pada mesin screw press lain yang ada di 
pasaran. Untuk mengepres buah nanas matang dimana 
seratnya cukup alot, maka sering terjadi macet pada 
mesin screw press lain sehingga dapat mengakibatkan 
terbakarnya motor listrik. 
 

 Konstruksi Mesin Screw Press 
Konstruksi mesin screw press di-implementasikan ke 
UKM untuk menguji kehandalan (endurance)  dan 
kinerjanya. Telah dilakukan modifikasi konstruksi 
pada bagian screw dan barrel  untuk kemudahan 
bongkar pasang  serta pemeliharaan disamping 
meningkatkan kinerjanya. Ukuran utama mesin t idak 
ada perubahan. Untuk lebih meningkatkan kinerja 
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mesin masih perlu dilakukan perubahan dimensi 
ukuran utama dan kemungkinannya untuk dapat 
mengepres buah dari jenis lain seperti manggis, jambu 
biji, rambutan dan sebagainya. Dengan dmikian dapat 
digunakan multi fungsi untuk jenis buah lain. 
 
Subcript 
1, 2,  = subscript beban aksi dan reaksi pegas 
m      = subscript torsi motor listrik 
s       = subscript torsi poros screw 
 

4. KES IMPULAN 
 
 Disimpulkan  dari tulisan diatas sebagai 
berikut : 
 

 Mesin screw press ini dapat digunakan di 
UKM dengan kapasitas 500 – 1000 kg per hari  untuk 
mengolah buah nanas menjadi jus ataupun sirup. 

 Hasil pengepresan nanas dapat mencapai kadar 
air 12,0 – 13,0 % ampas nanas. 

 Rendemen ekstraksi buah nanas mencapai 50,0  
– 70,0  % . 

 Harga screw press ini masih dapat bersaing 
dengan harga screw press lain di pasaran. 

 Biaya energi relat if  murah kurang lebih  7,0 
WH/kg buah nanas. 
 

DAFTAR REFERENS I 
 
[1] Harper, M.J.,  Extrusion of Foods, Vol. I, CRC 

Press, Inc. USA, 1981, pp.47 - 91. 
[2] Olan iyan A.M, Development of A Small Scale 

Orange Juice Extractor, Journal Food Scince 
Technology, January-February 2010, pp. 105-108. 

[3] Atoyan S.V., Generalov M.B., Trutnev N.S., 
“Input Power Required for Compaction of 
Powdered Materials in Screw Presses”, Chemical 
and Petroleum Engineering, 2000, Vol. 36, Nos. 3-
4. 

[4] Giles H.F. Jr., Wagner J.R. Jr., Extrusion : The 
Definitive Processing and Handbook, William 
Andrew Publishing, 2005, pp. 161 – 163. 

[5] Heldman, D. R., Handbook of Food Engineering, 
CRC Press, USA, 2007, pp. 799 - 821. 

[6] Siregar H.P., Triyono A., “Optimasi Desain  Mesin 
Screw Press Buah-Buahan” in Simposium 
Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan dan 
Industri (RAPI IX),ISBN 1412-9612 Fakultas 
Teknik-Universitas Muhammadiyah Surakarta,  4 
Desember 2010, hal. M-16 – M-21. 

[7] Siregar H.P., “Pengembangan Desain dan 
Konstruksi Mesin Screw Press Pengolah Buah 
Nanas untuk UKM di Kabupaten Subang”, 
Prosiding Seminar TEKNOIN 2012, Fakultas 
Teknologi Industri – Universitas Islam Indonesia, 
ISBN 978-96964-9-8,  Yogyakarta, 10 November 
2012, hal B-91 s/d B-96. 

 
Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Bagaimana cara pengukuran 

tekanannya? 
Jawaban : Dengan cara menambah beban. 
 
Pertanyaan 2 : Dalam sekali proses berapa banyak 

buah nanas yang digunakan? 
Jawaban : Rata-rata 60-70 Kg nanas 
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Abstrak – Makalah ini membahas perancangan devais 
MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 
menggunakan modul Designer dalam perangkat lunak 
CoventorWare untuk kasus perancangan elemen 
pengindra giroskop vibrasi translasional sumbu-z. 
Modul Designer adalah suatu modul perangkat lunak 
yang digunakan untuk merancang devais MEMS 
secara fisik. Dalam perangkat lunak CoventorWare 
terdapat dua modul yang dapat digunakan untuk 
merancang devais MEMS, yakni modul Architect dan 
modul Designer. Perancangan devais MEMS 
menggunakan modul Designer membutuhkan 
pendekatan yang berbeda dengan perancangan  
menggunakan modul Architect. Keuntungan 
menggunakan modul Designer dalam perancangan 
devais MEMS adalah kemampuan untuk memodelkan 
komponen subsistem MEMS sehingga dapat 
disisipkan dalam modul Architect. Sebelum fase 
perancangan, perancang harus mempersiapkan data 
proses fabrikasi, yang meliputi :  material yang akan 
digunakan, aliran proses fabrikasi, dan definisi 
struktur dan geometri layout devais yang dirancang. 
Dalam hal perancangan elemen pengindra giroskop 
vibrasi translasional sumbu-z, fase perancangan 
dimulai dengan menggambar layout 2-D yang 
merepresentasikan geometri elemen pengindra 
giroskop dalam jendela Layout Editor. Layout 2-D 
dan deskripsi proses fabrikasi dari jendela Process 
Editor digunakan untuk membangun model 3-D 
elemen pengindra giroskop. Kemudian model itu akan 
di-mesh. Simulasi kinerja elemen pengindra giroskop 
dilakukan menggunakan modul solver fisik  3-D yang 
sesuai : MemElectro, MemMech, dan CoSolve, untuk 
analisis statik dan transien. Hasil simulasi 
direpresentasikan dalam tabel, grafik, dan kontur 
warna yang dipetakan pada model 3-D. Hasil simulasi 
memperkirakan frekuensi resonansi elemen pengindra 
giroskop sekitar 10.7 kHz; bandwidth  sekitar 7 Hz; 
dan perpindahan antara 0.8 - 2 m dengan catu daya 
20 VDC dan bias 2 - 10 VAC. 
  
Kata Kunci: giroskop MEMS vibrasi translasional 
sumbu-z, gaya coriolis, teknologi MEMS, Designer 
CoventorWare 
 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Sistem mikroelektromekanik adalah komponen-
komponen dengan bagian yang dapat bergerak dalam 
skala mikro yang terbuat dari bahan-bahan dan proses 
fabrikasi mikroelekt ronik. Sistem MEMS mempunyai 
keuntungan yakni dapat dimin iaturisasi,  dapat terdiri 
dari berbagai komponen dan mikroelekt ronika, dan 
memungkinkan integrasi dalam satu chip rangkaian 
elektronika dengan mikrostruktur, mikrosensor, dan 
mikroaktuator. MEMS semakin mempunyai peran  
kunci dalam menghubungkan teknologi informasi 
yang semakin canggih dengan dunia nyata. 
Perancangan komponen MEMS yang efisien menjadi 
masalah dalam mewujudkan potensi MEMS yang 
komersial. 

Perancangan MEMS dapat dilakukan dalam empat 
level : level sistem, devais, fisik, dan proses [1]. 
Masing-masing level dapat bertukar informasi satu 
sama lain, sehingga proses perancangan dapat optimal 
karena proses berulang (iterative) – nya. Perancangan 
devais MEMS dapat dilakukan dengan berbagai 
perangkat lunak, antara lain CoventorWare, ANSYS, 
Matlab, Sugar, dsb. 

Perancangan devais MEMS menggunakan 
CoventorWare dapat dilakukan dengan dua macam 
aliran perancangan yang berbeda, yang dapat 
digunakan secara terpisah atau kombinasi. Yang 
pertama: dengan modul Architect; pengguna 
menyusun suatu skematik devais MEMS dengan 
memilih  dan menghubungkan komponen dari library  
model perilaku MEMS spesifik yang 
terparameterisasi. Skemat ik ini menyerupai  skematik 
elektrik, tetapi simbol-simbolnya melambangkan 
komponen elektromekanik, seperti piringan kaku  
dengan elektroda yang berdekatan, beam fleksibel, 
dan combdrive elektrostatik. Setelah melengkapi 
skematiknya, pengguna dapat mensimulasikan  
berbagai aspek perilaku fisiknya. Sedangkan modul 
Designer dan Analyzer bekerja bersama-sama untuk 
menyediakan aliran perancangan secara fisik yanng 
lebih konvensional. Kedua aliran perancangan 
memerlukan informasi mengenai proses fabrikasi 
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sebagai titik permulaan, dan informasi ini disediakan  
oleh Process Editor dan Material Properties Database. 
Makalah ini akan mendiskusikan perancangan suatu 
elemen pengindra giroskop vibrasi translasional 
sumbu-z berbasis MEMS menggunakan modul 
Designer dalam CoventorWare. Perancangan elemen  
pengindra giroskop menggunakan modul Designer 
memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari 
perancangan MEMS menggunakan modul Architect. 
Keuntungan menggunakan modul Designer dalam 
perancangan devais MEMS adalah kemampuan 
memodelkan komponen subsistem MEMS, sehingga 
dapat disisipkan dalam modul Architect. 
  
2. PROS ES PERANCANGAN MENGGUNAKAN 
MODUL DES IGNER COVENTORWARE 
  
Modul CoventorWare diberi lisensi secara individual. 
Konfigurasi tip ikal adalah Designer and Analyzer, 
Architect and Designer, atau All modules. Konfigurasi 
modul CoventorWare yang dimiliki oleh PAU 
Mikroelektronika ITB adalah Designer and Analyzer 
(gambar 1). 
 

 
Gambar 1 Konfigurasi modul Designer dan Analyzer 

dalam Coventorware 
 

Aliran perancangan devais MEMS menggunakan 
modul Designer seperti dalam gambar 2. Designer 
menggunakan metode yang manufacturing-aware 
untuk membuat model solid 3-D dari devais MEMS. 
Designer terdiri dari satu editor Layout 2-D (Layout 
Ed itor), satu pembangkit model solid (Solid Modeler), 
dan satu solid model v iewer and editor (Preprocessor).  
  

 
Gambar 2 A liran perancangan devais MEMS 

menggunakan modul Designer 
 

Sebagai titik awal, harus disediakan file database 
material MPD dan file proses yang dibuat dengan 
Process Editor. Selain itu, harus  didefinisikan file  
layout 2-D yang mendefinisikan semua masker yang 
diperlukan o leh file proses. Ada beberapa pilihan 
untuk menyediakan file layout. Satu pilihan adalah 
menggunakan kemampuan editing yang komprehensif 
dalam Layout Editor untuk menggambar bentuk-
bentuk yang mendefinisikan setiap masker. Pilihan 
yang lain adalah layout dalam tools layout pihak 
ketiga dan mengimport layout dalam format file  
GDSII, DXF, or CIF. Ketika file MPD, file proses, 
dan file layout sudah komplit, dapat diklik satu tombol 
dalam Function Manager yang menyebabkan Solid  
Modeler membangun model solid 3-D. Model 3-D 
yang dihasilkan secara otomatis dipanggil dalam 
Preprocessor untuk ditampilkan, dan jika diinginkan, 
dipersiapkan untuk meshing dan simulasi dalam 
Analyzer. Perilaku devais MEMS dapat diamati 
dengan solver yang terdapat dalam modul Analyzer, 
antara lain analisis elektrostatik (dengan MemElectro),  
analisis mekan ik (dengan MemMech), analisis 
kombinasi elektrik dan mekan ik (dengan CoSolve), 
dan parametric study (dengan CoSolve). 
Semua fungsi dalam perangkat lunak CoventorWare 
dikendalikan dari jendela Function Manager. Pada saat 
memulai CoventorWare, jendela Function Manager 
muncul pertama kali. Bag ian atas jendela Function 
Manager mempunyai ikon-ikon untuk mengakses 
Database Sifat-sifat Material (Material Properties 
Database) dan Process Editor. Bag ian bawah Function 
Manager mempunyai tab-tab navigasi untuk 
mengakses fungsi-fungsi Architect, Designer, dan 
Analyzer. Menu di atas window memberikan pilihan-
pilihan untuk pengelolaan file, help, dan beberapa 
perkakas penyokong.  
 
3. PERANCANGAN ELEMEN PENGINDRA 
GIROSKOP VIBRAS I TRANSLAS IONAL 
SUMBU-Z  
A. TEORI DASAR GIROSKOP  VIBRASI 
TRANSLASIONAL SUMBU-Z 
Giroskop adalah sensor yang mampu mendeteksi 
perubahan sudut atau kecepatan sudut berdasarkan 
pendeteksian percepatan Corio lis. Giroskop digunakan 
dalam aplikasi di mana mempertahankan arah adalah 
hal penting. Giroskop digunakan sebagai sensor sikap 
gerakan yaw, pitch dan roll dalam inertial 
measurement unit pada pesawat terbang. Giroskop 
akan mengukur ketiga kecepatan sudut pada ketiga 
gerakan tersebut. Sinyal hasil pengukuran giroskop 
dapat digunakan sebagai sinyal umpan balik dalam 
mengendalikan kestabilan dan arah gerakan wahana, 
peralatan otomatisasi dalam industri, peluru kendali 
dalam militer, kamera, dan peralatan game. 
Sistem g iroskop vibrasi berbasis teknologi MEMS 
terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur MEMS sebagai 
elemen pengindra, rangkaian drive dan pengindra, dan 
sistem packagingnya. Sedangkan elemen pengindra 
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giroskop vibrasi MEMS mempunyai tiga bagian yang 
masing-masing terhubung via suspensi, yaitu bagian 
aktuator, proof mass, dan sensor. Elemen pengindra 
giroskop vibrasi translasional adalah isu sentral dalam 
perancangan giroskop, karena elemen pengindra 
adalah bagian sentral giroskop yang mengkopel energi 
dari mode primer osilasi yang dipaksa (aktuasi) ke 
mode sekunder, mode osilasi pengindraan (sensing). 
Gambar 3a menunjukkan geometri dasar elemen  
pengindra giroskop vibrasi translasional ketika 
proofmassnya dalam kondisi diam. Elemen pengindra 
giroskop ini berdasarkan gerakan proofmass yang 
translasional (planar), sehingga dapat dikatakan bahwa 
semua gerakan terjadi pada bidang yang sama (gambar 
3b). Dalam gambar 3b juga terlihat bahwa rotasi 
proofmass (input eksternal) mempengaruhi kesemua 8 
suspensinya. Suspensi seharusnya dapat mengikuti 
dengan mudah gerakan massa.  
 

 
Gambar 3 Representasi dari elemen pengindra 

(struktur MEMS giroskop) dari suatu giroskop vibrasi 
MEMS translasional, dimana ketika proof mass 

mengalami rotasi eksternal sebesar  dapat bergerak 
bebas dalam bidang strukturnya[24, 25]. 

 
Persamaan gerak dalam giroskop vibrasi translasional 
berupa model dua dimensi[7], berlaku untuk giroskop 
vibrasi translasional di mana semua gerakan 
(mekan ik) berada dalam satu bidang, sebagai contoh 
bidang X-Y, dan di mana sinyal input rotasional 
(kecepatan sudut) adalah sekitar sumbu-Z, yakni untuk 

 = (0,0, z) (lihat gambar 3.c) : 
 
         

 
Dengan  dan  adalah komponen 
percepatan sudut,  dan  adalah 
komponen percepatan  Coriolis, dan  dan   
dalah komponen percepatan sentripetal, secara 
berturut-turut. Komponen gaya (eksternal)   F x ext, F y 

ext dan F z ext adalah gaya sepanjang sumbu-X, sumbu-
Y, dan sumbu-Z, berturut-turut. Satu asumsi penting 
adalah bahwa cross-effect diabaikan, yakni kxy = kyx = 
0 dan cxy = cyx = 0. 
Untuk mengamat i dan menjelaskan perilaku gaya 
Coriolis itu sendiri, pasangan persamaan gerak di atas 
dapat disederhanakan menjadi    

  (2) 
   (3) 

Dimana komponen percepatan sudut, dan 
,  dan  komponen percepatan sentripetal   

dan   tidak d iperhitungkan. 
Dapat diamati bahwa dua persamaan gerak pertama 
tidak mengandung variabel y dari persamaan kedua; 
hanya persamaan kedua yang mengandung variabel x 
yang berkaitan dengan komponen gaya  Coriolis 

. 
Persamaan (2) dapat ditulis kembali sebagai 

  (4) 
 
Dimana  dan  adalah frekuensi drive.  
Persamaan in i adalah untuk konfigurasi massa-pegas-
peredam dengan vibrasi yang dipaksa. Dapat dicatat 
bahwa x(t) adalah hasil dari fungsi pengendali 

. Dalam contoh ini hanya bagian solusi 
steady state yang digunakan, sedangkan bagian 
transien tidak diperhatikan.  
Persamaan (3) mengandung gaya Coriolis ,  
dan dapat ditulis kembali sebagai 

   (5) 
 
Dimana . Karena gaya Coriolis bekerja pada 
mode indra dan pada kenyataannya dibangkitkan oleh  
frekuensi input drive  d, maka dapat diasumsikan 
bahwa bagian steady-state dari x(t) dapat ditulis 
sebagai  , sehingga persamaan 
kedua menjadi  

   (6) 
Akhirnya akan didapatkan model untuk giroskop 
vibrasi translasional, yakni fungsi . 

(7) 
Dan        (8) 

dimana  adalah perbedaan fasa 

antara arah - drive dan - indra, dan y(t) adalah 
perpindahan akibat gaya Coriolis. Ekspresi ini dengan 
jelas menunjukkan hubungannya dengan parameter 
model. Sebagai contoh, jika m dari proof mass 
dinaikkan, maka akan dapat diamati kenaikan dari  
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B. PERANCANGAN  GIROSKOP  VIBRAS I 
TRANSLASIONAL S UMBU-Z 

Sebelum fase perancangan, perancang harus 
mempersiapkan data proses fabrikasi, yang meliputi :  
material yang akan digunakan, aliran proses fabrikasi, 
dan definisi struktur dan geometri layout devais yang 
dirancang.  

Sifat-sifat material yang berhubungan dengan 
proses fabrikasi giroskop dimasukkan dalam Database 
Sifat-sifat Material (= Material Properties Database 
(MPD)). Hanya material yang terdapat dalam MPD 
yang dapat diakses dalam Process Editor dan tersedia 
untuk simulasi. Penting untuk memperhatikan material 
pembangun struktur MEMS dan sifat-sifatnya, karena: 
terdapat teknik pemrosesan dan struktur MEMS 
khusus berkaitan dengan struktur material yang 
melayang; pemilihan material  akan menentukan urut-
urutan proses MEMS; pemilihan material akan  
menentukan sifat struktur MEMS, d i antaranya adalah 
konstanta pegas suspensi, kemungkinan mekan isme 
kegagalan yang meliputi  adhesi, friksi, masa kerja, 
kekuatan struktur, ketangguhan, toleransi pada 
tubrukan, fatig, dan pergerakan yang pelan-pelan; 
masalah gradien tekanan (Stress gradient) dan 
perlengketan (stiction) yang berhubungan juga dengan 
geometri struktur. 

Persiapan kedua adalah memasukkan suatu 
deskripsi urutan langkah yang tercakup dalam proses 
fabrikasi sesuai sifat-sifat giroskop dan parameter 
desainnya ke dalam Process Editor. Disain proses 
MEMS adalah mengkombinasikan  langkah-langkah 
proses individual untuk membentuk aliran proses yang 
dapat direalisasikan, bersifat kritis untuk kinerja 
MEMS. Untuk itu diperlukan pengetahuan kerja yang 
meliputi sifat-sifat material dan interaksinya dengan 
material lain, langkah-langkah dan peralatan fabrikasi, 
dan keterbatasan fotolitografi. Disain proses MEMS 
ini digunakan untuk: memfabrikasi d ivais 
mikromekanik dengan dimensi yang diperlukan 
(ukuran nm, um, atau mm);  membentuk devais dengan 
material yang mempunyai sifat-sifat pengindraan atau 
aktuasi tertentu; menyediakan interkoneksi elektrik 
yang terisolasi untuk mikrostruktur; menggabungkan 
mikromekanik dengan rangkaian elektronik;  
menaikkan yield manufacturing dan mengurangi biaya 
produksi. Gambar 3 adalah urut-urutan proses 
fabrikasi giroskop dengan teknologi SOI (silicon on 
insulator) yang digunakan dalam perancangan. Setiap 
langkah dalam urut-urutan proses fabrikasi 
mempunyai parameter yang harus ditentukan. Untuk 
langkah deposisi, sebagai contoh, harus ditentukan 
material yang akan dideposisikan dan kedalaman  
deposisinya. 
 

 
Gambar 3 A liran proses fabrikasi g iroskop dengan 

teknologi SOI 
  
 

 
Gambar 4 Layout giroskop yang dirancang 

 
Langkah berikutnya adalah menentukan definisi 

layout dan definisi struktur giroskop. Gambar 4 adalah  
layout giroskop yang dirancang. Layout dapat disusun 
dari bagian-bagian yang mempunyai fungsi tertentu 
untuk mendapatkan sifat-sifat khusus dari masing-
masing bagian itu. Langkahnya antara lain: a. 
membagi devais menjadi beberapa bagian, setiap 
bagian mempunyai karakteristik dan dimensi yang 
sama (disebut sel dalam CoventorWare). Untuk 
giroskop dapat dibagi menjadi devais driving, devais  
sensing, proofmass, dan suspensi. b. Satu sel terdiri 
dari beberapa lapisan material dan posisi tertentu. Sel-
sel dapat disusun menjadi satu devais yang lebih 
besar. Ada beberapa pertimbangan khusus dalam 
menentukan layout, antara lain : memperhitungkan 
dimensi antara anchor dan dinding sisi struktur; 
memperhitungkan gap antara lubang pelepas (release 
hole); memperh itungkan kapasitansi parasitic yang 
berasal dari metal karena dapat menimbulkan derau 
yang dapat mencapai 25 kali nilai sinyal giroskop; dan 
pola metal harus dibuat lebih sempit daripada pola 
DRIE agar tidak terjad i ceceran metal yang dapat 
membuat hubung singkat antar bagian giroskop. 
Definisi struktur menunjukkan keseluruhan atau 
sebagian susunan lapisan material pada devais MEMS. 
Gambar 5 adalah defin isi struktur yang menyusun 
giroskop. Penentuan struktur giroskop ditentukan 
berdasarkan tipe devais driving dan sensingnya 
(apakah dia bervibrasi lateral ataukah vertikal, apakah  
dia mengindra secara elektrostatik , elektromagnetik, 
ataukah piezoelekt rik), karakteristik pegas yang 
diinginkan (menentukan bentuk dan material pegas), 
dan  besar gaya Coriolis min imum yang ingin d iindra 
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(menentukan dimensi dan material penyusun 
proofmass berkaitan dengan teknologi  proses yang 
dipakai). 

 
Gambar 5 Definisi struktur giroskop 

 
Langkah berikutnya adalah membangun model 

solid 3-D g iroskop dari layout yang dibuat 
berdasarkan proses fabrikasi dan database material 
yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah model 3-D 
giroskop didapatkan dilakukan proses meshing. 
Teknik meshing diperlukan untuk menganalisa model 
giroskop yang dibuat melalui FEM dan BEM. Mesh 
tool menawarkan berbagai jenis mesh dan algoritma 
meshing sehingga mesh yang paling efektif untuk 
simulasi tertentu dapat dibuat. Proses meshing 
dilakukan pertama kali dengan memberi nama bagian 
lapisan (layer)/permukaan yang akan dianalisa untuk 
memudahkan proses simulasi untuk penentuan finite 
element atau boundary element. Setelah proses 
penamaan selesai, maka pembangkitan meshing untuk 
model giroskop dapat dilakukan. Keakuratan analisis 
tergantung pada hasil meshing yang konvergen. 
Gambar 6 adalah model solid g iroskop yang telah di-
meshing. 

  
Gambar 6 Model solid 3-D giroskop yang telah 

dimeshing 
 
Setelah proses meshing selesai, maka simulasi kinerja 
giroskop dapat dilakukan dengan solver fisik 3-D yang 
sesuai : MemElectro, MemMech, dan CoSolveEM, 
untuk analisis karakteristik statik dan analisis transien. 
 

4. HAS IL S IMULAS I 
 
Simulasi kinerja giroskop dilakukan menggunakan 
Sover fisik 3-D dalam modul Analyzer Coventorware. 
Solver yang digunakan antara lain MemElectro, 
MemMech, dan CoSolveEM. Solver MemElectro  
digunakan untuk mendapatkan kinerja elekt rostatik 
giroskop antara lain n ilai kapasitansi, nilai tegangan vs 
kapaitansi, dan  nilai konduktansi (elekt roquasistatik). 
Solver MemMech digunakan untuk mendapatkan 
kinerja d inamik g iroskop dalam hal perpindahan dan 
tekanan. Solver CosolveEM mempunyai kemampuan 

untuk melakukan analisis elektromekanik quasi-steady 
tergandeng. Aplikasinya adalah analisis aktuasi 
elektrostatik dari struktur mekan ik tertentu. 
MemElectro memberikan analisis elektrostatik dan 
MemMech memberikan analisis mekaniknya.  
CoSolve EM menggunakan prosedur iterative untuk 
mempertahankan konsistensi antara kedua solusi yakni 
deformasi secara mekanik adalah benar untuk gaya 
elektrostatik yang diberikan. 
Berikut ini adalah hasil yang diberikan oleh masing-
masing solver untuk mengevaluasi kinerja giroskop. 
 
A. Analisis elektrostatik dengan MemElectro 
Solver 
Solver MemElectro digunakan untuk membuat 
analisis elektrostatik yang meliputi data-data 
kapasitansi vs tegangan, kerapatan muatan pada 
permukaan ketika diberikan tegangan, dan 
konduktansi pada quasistatik. Dari data-data in i dapat 
diperoleh kinerja giroskop berupa perubahan 
kapasitansi ketika diberikan bias tegangan yang 
berbeda. Tabel 1 merupakan contoh data kapasitansi 
vs tegangan yang diperoleh dari simulasi. Tabel 2 
merupakan contoh data yang diperoleh dari besarnya 
kerapatan muatan pada tegangan tertentu. Gambar 7 
adalah grafik perbedaan kerapatan muatan pada 
tegangan tertentu berdasarkan perbedaan kontur 
warna. 
Tabel 1 Tegangan vs Kapasitansi Elemen Pengindra 
Giroskop 

 
 
Tabel 2 Tegangan vs Kerapatan Muatan Elemen  
Pengindra Giroskop 

 
 

   
 

Gambar 7 Grafik perbedaan kerapatan muatan pada 
tegangan tertentu berdasarkan perbedaan kontur warna 
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B. Analisis mekanik dengan MemMech Solver 
Solver MemMech digunakan untuk melakukan  
analisis kinerja mekan ik giroskop yang meliputi 
perpindahan akibat diberikan bias tertentu, gaya yang 
bekerja pada giroskop pada tegangan tertentu, mode 
kerja giroskop berupa frekuensi naturalnya, dan 
analisis harmoniknya. Tabel 3 merupakan contoh data 
gaya elektrostatik pada masing-masing konduktor 
yang terdapat pada giroskop, antara lain aktuator 
giroskop (indrive+ dan indrive-) dan sensor giroskop 
(outsense+ dan outsense-), dan proofmass. Tabel 4 
merupakan data perpindahan proofmass dan 
combdrive akibat diberikan bias tegangan. Tabel 5 
adalah gaya elektrostatik yang bekerja pada actuator. 
 
 
 
 
Tabel 3 Data Gaya Elekt rostatik pada Masing-Masing 
Konduktor pada Giroskop 

 
 
Tabel 4 Data Perpindahan Proofmass dan Combdrive  

 
 
Tabel 5 Gaya Elektrostatik pada Actuator 

 
 
C. Analisis Gabungan dengan CoSolveEM Solver 
 Data yang didapatkan dari simulasi ini antara 
lain data kapasitansi, konduktansi quasistatik, 
perpindahan minimum dan maksimum, frekuensi 
natural, bandwidth, dan gaya elektrostatik dan tekanan 
pada bagian-bagian giroskop. 
 

 
Gambar 8 Data perbedaaan kerapatan muatan pada 

konduktor pada giroskop 
 
 

5. KES IMPULAN 
  
Dari data –data yang diperoleh dari  percobaan 
simulasi perancangan elemen pengindra giroskop 
translasional sumbu-z yang telah dilakukan didapatkan 
hasil yang memperkirakan bahwa frekuensi resonansi 
elemen pengindra giroskop sekitar 10.7 kHz;  
bandwidth  sekitar 7 Hz; dan perpindahan antara 0.8 - 
2 m dengan catu daya 20 VDC dan bias 2 - 10 VAC 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Berapa sumbu untuk Perancangan ini? 
Jawaban : Satu Sumbu 
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Perancangan tabung motor roket RX 250 LAPAN 
Akibat pengaruh getaran 

 
Agus Budi Djatmiko 

Penelit i Bidang Struktur Mekanika Roket LAPAN 
Email : agusbudi60@gmail.com 

 
Abstrak - Tabung motor roket adalah bagian 
terpenting dari sebuah roket, kenaikan temperatur dan 
tekanan dalam tabung menimbulkan  gaya pada 
tabung motor roket ke arah radial dan aksial. 
Tekanan yang terjadi dalam motor disalurkan melalui 
nosel yang fungsinya mengubah energi tekan menjadi 
energi kinetis, sehingga menimbulkan gaya dorong 
yang keluar dari nozel roket. Karena adanya gaya-
gaya aksial maka akan  ada perpindahan atau 
pergerakan  sepanjang tabung yang merupakan fungsi 
posisi x dan waktu t yang dapat meyebabkan 
timbulnya getaran dan  perubahan dimensi pada 
material. Setiap benda yang mempunyai massa dan 
elastisitas mempunyai potensi untuk bergetar, oleh 
karena itu setiap struktur rekayasa seperti halnya 
pada tabung motor roket mempunyai massa dan 
elastisitas, maka struktur tersebut mempunyai potensi 
untuk menimbulkan getaran. Tabung motor roket 
dapat dianggap sebagai benda yang mempunyai   
distribusi massa dan elastisitas, tabung dianggap  
homogen dan isotropik mengikuti hukum hooke dalam 
batas elastik . Untuk menentukan kedudukan tiap 
partikel dalam benda elastik, diperlukan koordinat tak 
berhingga, sehingga benda semacam itu mempunyai 
derajat kebebasan tak berhingga. Pada kenyataanya 
sejumlah besar persoalan getaran dapat diselesaikan 
dengan ketelitian yang cukup memadai, dengan 
menyederhanakan sistim yang bersangkutan menjadi 
sistim yang mempunyai satu derajat kebebasan. 
Dalam perancangannya tabung motor roket tidak 
boleh bekerja pada frequensi natural-nya karena 
dapat menyebabkan roket bergetar (resonansi). Untuk 
itu  perlu dianalisa besarnya frequensi natural tabung 
motor roket akibat gaya dorong. Dalam tulisan ini  
dibahas  mengenai perancangan tabung motor roket  
RX 250 LAPAN akibat pengaruh   getaran yang 
terjadi. Hasil perancangan terhadap tabung motor 
roket RX 250 didapat besarnya frequensi natural  
adalah nf = 16735,16 Hz dan amplitudo getaran 

maksimum X =  3,33 E-4 mm pada kondisi n = 
0,119. Sedangkan  frequensi maksimum yang bekerja 
pada pada  roket akibat gaya dorong menurut AKPV 
Engineering University of Wyoming  sebesar  2000 
Hz, maka struktur tabung motor  roket  sangat aman 
terhadap getaran yang terjadi, karena frequensi kerja 
roket maksimum lebih kecil dari frequensi natural 
tabung motor roket. 
 
Kata kunci : frequensi natural, amplitudo getaran.  
  

 
1. PENDAHULUAN 

 
Tabung motor roket salah satu komponen roket 

yang sangat  penting karena harus mampu menahan 
tekanan gas hasil pembakaran dan juga beban thermal 
yang terjadi. Oleh karena fungsinya, tabung motor 
roket harus benar-benar mempunyai factor keamanan 
yang cukup baik. Proses timbulnya gaya dorong pada 
motor roket dapat dijelaskan sebagai berikut : 
propelan yang ada pada tabung roket yang berfungsi 
sebagai bahan bakar dinyalakan sehingga terjadi 
pembakaran dalam tabung motor yang dapat 
menimbulkan temperatur dan tekanan dalam tabung 
motor naik.  Kenaikan temperatur dan tekanan dalam 
tabung dapat menimbulkan pembebanan atau gaya 
pada tabung motor roket ke arah rad ial dan aksial dan 
juga menimbulkan gaya akibat tegangan panas. 
Tekanan yang terjadi dalam motor disalurkan melalui 
nosel yang fungsinya mengubah energi tekan menjadi 
energi kinetis, sehingga menimbulkan gaya dorong 
yang keluar dari nozel roket. Karena adanya gaya-
gaya aksial maka akan  ada perpindahan u sepanjang 
tabung yang merupakan fungsi posisi x dan waktu t 
yang dapat meyebabkan timbulnya getaran. Akibat 
gaya dorong yang diberikan pada roket selama 
penerbangan, struktur tabung motor roket  akan 
mengalami getaran gaya paksa. Tabung dianggap 
sebagai benda yang mempunyai distribusi massa dan 
elstisitas, tabung dianggap  homogen dan isontropik 
mengikuti hukum hooke dalam batas elastik. Untuk 
menentukan kedudukan tiap partikel dalam benda 
elastik, d iperlukan koord inat tak berhingga, sehingga 
benda semacam itu mempunyai derajat kebebasan tak 
berhingga. Tapi dalam banyak kasus bagian-bagian 
dari benda semacam ini boleh dianggap tegar (rigid) 
dan sistim secara dianamis dapat diaggap ekivalen  
dengan sistim yang mempunyai derajat kebebasan 
berhingga. Dalam kenyataanya sejumlah besar 
persoaalan getaran dapat diselesaikan dengan 
ketelitian yang cukup memadai, dengan 
menyederhanakan sistim yang bersangkutan menjadi 
sistim yang mempunyai satu derajat kebebasan  Secara 
umum getaran benda-benda ini adalah jumlah ragam 
utama, untuk ragam utama getaran, tiap partikel benda 
melakukan gerakan harmonik sederhana pada 
frekuensi yang sesuai dengan akar tertentu persamaan 
frequensi. Setiap partikel melewati kedudukan 
setimbangnya masing-masing secara bersama-sama 
atau simultan. Jika kurva elastik benda yang 
menyebabkan gerak dimulai berhimpit dengan salah 
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satu ragam utama, maka hanya ragam utama yang 
akan dihasilkan. Tetapi kurva elastik yang dihasilkan  
oleh suatu pukulan atau hilangnya gaya-gaya secara 
tiba-tiba jarang bertepatan dengan ragam utama, 
sehingga semua ragam dirangsang. Namun dalam 
banyak hal, suatu ragam utama tertentu dapat  
dirangsang oleh keadaan awal yang tepat. Tabung 
motor roket salah satu komponen roket yang sangan 
penting karena harus mampu menahan tekanan gas 
hasil pembakaran dan juga beban thermal yang terjadi. 
Oleh karena fungsinya, tabung motor roket harus 
benar-benar mempunyai factor keamanan yang cukup 
baik. Proses timbulnya gaya dorong pada motor roket  
dapat dijelaskan sebagai berikut : propelan yang ada 
pada tabung roket yang berfungsi sebagai bahan bakar 
dinyalakan sehingga terjadi pembakaran dalam tabung 
motor yang dapat menimbulkan temperatur dan 
tekanan dalam tabung motor naik. Dalam 
perencanaannya roket tidak boleh bekerja pada 
frequensi naturalnya karena dapat menyebabkan 
tabung motor roket bergetar (resonansi). Untuk itu  
perlu dianalisa besarnya frequensi natural tabung 
motor roket RX 250 LAPAN akibat pengaruh getaran. 
Dalam tulisan ini  dibahas  mengenai perancangan 
tabung motor roket  RX 250 LAPAN akibat pengaruh   
getaran yang terjadi 

 
2. LANDASAN TEORI 

 
Tabung yang akan dibahas dalam bagian ini d ianggap 
tipis dan uniform. Karena adanya gaya-gaya aksial 
maka akan  ada perpindahan atau pergerakan 
sepanjang tabung yang merupakan fungsi posisi x dan 
waktu t. dalam perancangan ini tabung mengalami 
tarikan akaibat gaya dorong. Dalam kenyataanya 
sejumlah besar persoaalan getaran dapat diselesaikan 
dengan ketelitian yang cukup memadai, dengan 
menyederhanakan sistim yang bersangkutan menjadi 
sistim yang mempunyai satu derajat kebebasan  Secara 
umum getaran benda-benda ini adalah jumlah ragam 
utama, untuk ragam utama getaran, tiap partikel benda 
melakukan gerakan harmonik sederhana pada 
frekuensi yang sesuai dengan akar tertentu persamaan 
frequensi. Setiap partikel melewati kedudukan 
setimbangnya masing-masing secara bersama-sama 
atau simultan. 
 
2.1. Perpanjangan tabung akibat gaya dorong  
roket 
 

 
Gambar 1: Tabung motor roket RX 250 yang 

mengalami deformasi akibat tarikan gaya dorong 

 
Gambar 2 : Diagram gaya tarik 

  
Menurut hukum hooke , hubungan antara tegangan 
dan  regangan seperti diperlihatkan pada gambar (2)  
adalah sebagai berikut :                                                                                                  




E
 
dimana  

l
l

  dan  
A
F

 ,  maka  

                                     

Al
lFE

.
.




 
dan  22

4 io ddA 


  

    
 
Dimana  
F = gaya dorong roket  (N) 
 =Tegangan bahan tabung roket (N)l = panjang 
tabung roket (m) 
  =  regangan 
A = luas irisan tabung (m2)  
E  = Modulus elastisitas dari bahan tabung roket 
(N/m2)  

l  = perpanjangan tabung  (m) 
id diameter dalam tabung (m)  

od diameter luar tabung (m) 
 
2.2. Kekakuan kolom tabung motor roket  akibat 
gaya dorong roket 
Persamaan keseimbangan akibat tabung mengalami 
gaya tarik /dorong roket Flk . ,  maka didapat 
besar kekakuan kolom  (k) dari tabung moto roket 
adalah  

l
Fk



     

2 

 
Dimana 
k =  kekakuan tabung motor roket (N/m) 
F = gaya dorong roket  (N) 

l = perpanjangan tabung (m) 
 
2.3. Frequensi natural tabung motor roket 
Persamaan gerak pada tabung  roket RX 250  lihat  
(gambar 1)  akibat  adanya gaya paksa  memberikan 
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)(tFkxxcxm o 

 
Dimana  
x : persamaan gerak dari simpangan, 

)sin(   tXx dan amplitudo getaran X , pada 
kondisi ini redaman tidak ada dan  dalam keadaan 
homogen, maka  peramaan diatas menjadi 

02  kXXm dan didapat : 
 

m
k


     

(3). 



.2

f (Hz)     

 
Dimana : 
 frequensi natural dari tabung motor roket  

(rad/detik 
k = kekakuan tabung motor roket (N/m) 
m =  laju massa propelan per  detik (kg) 
tb =  waktu pembakran 
 
2.3.1. Amplitudo Getaran Akibat Pengaruh Gaya 
paksa   
Untuk mencari besarnya amplitudo getaran  pada 
tabung motor roket RX 250 digunakan persamaan     , 

oFkXXcXm   2
 maka 

oFcmkX  222 )()(   

.

21

/
222


































nn

o kFX








 
kondisi dimana peredam diabaikan atau 0 , maka 
persamaan diatas menjad i 

2

1

/













n

o kFX




    

4 

dimana :X = amplitudo getaran  
 

3. METODOLOGI 
  
Metodologi yang digunakan dalam merancang struktur 
tabung Roket RX 250, pertama kali dilakukan adalah 
mencari data bahan tabung RX 250,  besar gaya 
dorong roket ,Modulus elastisitas  kolom 
(allumunium) E dan massa propelan (m),  dimensi 
tabung (d),  panjang tabung (l), tebal tabung  ( h ) dan 
kemudian menghitung kekakuan  tabumg (k)  mencari 
persamaan geraknya, setelah itu dihitung frequensi 
natural dari struktur tabung  Roket RX 250 dan 

amplitudo getarannya. Gambar.3. diperlihatkan flow 
chart merancang struktur tabung Roket RX 250,  
 

 
 

Gambar 3. Diagram Alir Perancangan Struktur 
Tabung Roket RX 250 

4. PENGOLAHAN DATA UJI S TATIK 
 
Berdasarkan hasil uji statik, lihat data pengujian 
terhadap roket RX 250  (gambar 4), didapat data 
sebagai berikut :  Diameter luar tabung D = 250 mm , 
Panjang Tabung l = 3000 m dan Tebal t = 7,5 mm 
Untuk tabung menggunakan material dari bahan Al-
Alloy  dengan  E = 7,377 E10 N/m²                      
Massa propelan  = 131,5 kg  ; Waktu pembakaran tb =  
(11,5807 -1,2378) = 10,3429  detik          dan massa 
propelan rata-rata  per detik (m) = 131,5/10,3429 =  
12,714  kg ,Gaya dorong maksimum Fo = 4106,44 kg  
      Pada saat uji statik tidak terjad i resonansi 
ini menandakan bahwa  frequensi natural   tabung 
motor roket lebih besar dari pada frequensi kerja 
paksa roket   
  

DATA HAS IL UJI STATIK ROKET RX 250 

   
Gambar 4. : Grafik uji statik RX 250 

Persamaan Gerak Sistim 

HASIL                      
Frequensi  Hz               

Amplitude  

Gaya Dorong Roket (F),             
Panjang dan Diameter Tabung                  

Modulus Elastisitas Kolom ( E ) 
Massa  Laju Propelan (m) 

 

   - Perpanjangan Tabung          
- Kekakuan Kolom Tabung 

 

No  Yes  
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 4.1. Menghitung kekakuan kolom tabung 
Untuk menghitung kekakuan kolom tabung dihitung 
telebih dahulu luas potongan tabung dan perpanjangan 
tabung 

4
)235,025,0(

4
)( 2222 


  io ddA   

 =  0,00571 m2  
   

)10.377,700571,0(
34,41064

.
.

10x
x

EA
lFl    

=  2,92 E-7 m   
 
Dengan menggunakan persamaan 2,  didapat besarnya 
kekakuan kolom  tabung motor roket RX 250 adalah  

892,2
4,41064






El

Fk = 1,4 E 11 N/m 

 
4.2. Menghitung frequensi natural tabung   
Dengan menggunakan persamaan 3,  didapat besarnya 
frequensi natural  tabung motor roket RX 250 adalah 

714,12
4,1 11E

m
k

n  =  105096,8 rad/detik 

 
)14,3(2

453,3323
.2





nf
 
= 16735,16 Hz 

 
4.2. Menghitung amplitudo getaran  
Dengan menggunakan persamaan 4 diatas, didapat 
besarnya  amplitudo getaran yang terjadi pada tabung 
RX 250 adalah sebagai berikut : 
Diketahui frequensi kerja maksimum roket  2000 
Hz, maka 119,0)16,16735/2000( n dan 
amplitudo getaran maksimum tabung motor roket 
pada kondisi 119,0n  

75,0
104,1/.44,4106

)119,0(1
/ 11

2

xkF
X o 




 
= 3,33 E-4 mm. 
 

Dibuatkan perhitungan amplitudo getaran  
untuk beberapa frequensi kerja roket dalam tabel 1  
dan grafik rasio frequensi  terhadap rasio amplitudo 
pada gambar 5.    
Tabel 1  

No 
n  Amplitudo  Getaran X                                     

(mm) 
1 0,04 3,06 E-4 

2 0,06 3,12 E-4 
3 0,08 3,19 E-4 
4 0,10 3,26 E-4 
5 0,1195 3,33 E-4 (maksimum) 

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada  grafik 
rasio frequensi )( n  terhadap rasio amplitudo 

)( nH   seperti  gambar 5, dibawa ini dengan 

faktor redaman 0  bahwa perancangan tabung 

cukup aman karena d idaerah 119,0n  jauh 

dari keadaan resonansi  1n   

 
Gambar 5. : Grafik rasio frequensi terhadap rasio 

amplitudo 
 

5. ANALISA DAN HAS IL  
 

 Tekanan yang terjadi dalam motor disalurkan 
melalui nosel yang fungsinya mengubah energi tekan 
menjadi energ i kinetis, sehingga menimbulkan gaya 
dorong yang keluar dari nozel roket, berdasarkan hasil 
uji statik terhadap roket RX 250  didapat besar  gaya 
dorong maksimum F = 4106,44 kg  yang menyebabkan 
perpanjangan tabung motor roket, proeses 
perpanjangan tabung inilah yang menyebabkan 
getaran. Besarnya perpanjangan tabung motor roket 
akibat adanya gaya dorong dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain modulus elastisitas dari bahan 
tabung yaitu  allumunium  Al-Alloy  (E = 7,37 1010 
N/m2), panjang tabung   (l =3000 mm) dan  luas 
potongan tabung motor roket (A = 0,00571 m2),   
hasil perhitungan didapat besar perpanjangan tabung 
adalah l   = 2,92 E-8 m. 
 Kekakuan tabung motor roket (k) merupakan 
fungsi dari gaya dorong roket dan  perpanjangan 
tabung, hasil perancangan didapat nilai k = 1,4 E11 
N/m2. Frequensi natural suatu tabung roket adalah 
nilai kekuatan suatu tabung roket menerima getaran, 
yang besarnya merupakan fungsi dari kekakuan kolom 
tabung dan laju massa propelan per detik.Dari hasil 
perancangan  terhadap tabung motor  roket RX 250 
dari  bahan allumunium  dengan kekakuan tabung 
motor roket k = 2,35E+08 N/m2 dan laju massa 
propelan per detik m = 12,714  kg menghasilkan  
frequensi natural sebesar nf  16735,16 Hz 
 Laju massa propelan per detik adalah massa yang 
menyebabkan getaran pada roket RX 250, sehingga 
getaran terjadi selama proses pembakaran (getaran 
terjadi hanya sekitar tb = 10,3429  detik (dapat dilihat 
pada grafik hasil u ji statik RX 250).  
 Hasil perhitungan amplitudo getaran terhadap 
tabung  motor roket RX 250 (lihat tabel 1) didapat 
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ampitudo terbesar pada kondisi n  = 0,119  yaitu 
X = 3,33E-4 mm, amplitudo yang dihasilkan  cukup 
rendah dan tidak membahayakan struktur tabung roket 
maupun muatannya.     
 Dari perhitungan terhadap struktur tabung motor 
roket akibat pengaruh getaran juga didapat beberapa 
nilai rat io frekuensi terhadap amplitudo  (lihat tabel 1), 
untuk kekuatan struktur tanpa redaman atau 0   
seperti halnya tabung motor roket,  pada umumnya 
dirancang n  = 0.1  s/d 0.3 (lihat gambar 5),  
pada perancangan ini didapat nilai rasio  frequensi 
kerja roket maksimum terhadap frequensi natural 
tabung roket adalah  1195,0n  dan 
perancangan struktur tabung roketdapat dikatakan  
cukup aman terhadap getaran yang terjadi.  jika 
frequensi kerja suatu roket (  ) sama dengan 

frequensi natural ( n  ) dari tabung motor roket , 
maka roket tersebut akan mengalami getaran dengan 
amplitudo yang besar dan  dapat menyebabkan 
kerusakan pada roket beserta muatannya (keadaan 
resonansi 1n  ). 
 Dari hasil pengamatan  pada saat uji statik, tabung 
motor  roket RX 250  tidak mengalami getaran dengan 
amplitudo yang besar (resonansi), hal  ini 
menunjukkan bahwa frequensi keja paksa roket ( f ) 
bekerja dibawah frequensi natural nf  . Kekakuan 
kolom tabung motor roket  (k) juga mempengaruhi 
besarnya frequensi naturalnya ( n ) , makin besar 

nilai (k) makin besar nilai ( n  ) , tetapi kenaikan n ilai 
(k)  dapat menyebabkan kenaikan berat dari tabung 
motor roket, sehingga perlu dicari bahan tabung motor 
roket yang ringan tetapi mempunyai nilai (k) yang 
besar. 
 

6. KES IMPULAN 
 

Dari hasil perancangan terhadap struktur tabung 
motor roket RX 250 dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1.  Dalam perancangan terhadap tabung motor  roket 
RX 250 berdasarkan data hasil uji statik, dengan  
diameter dalam tabung 250 mm, diameter luar tabung  
235 mm,  laju  massa propelam per detik  m = 12,714 
kg  dan panjang tabung l =  300 cm,  didapat  besar 
amplitudo getaran maksimum  X = 2,93E-4 mm  pada 
kondisi  = 0,119  dan frekuensi natural  16.735,16 Hz,  
frekuensi in i jauh leb ih besar dari pada frekuensi 
paksa roket tertinggi yaitu 2000 Hz, hal ini 
menunjukan perancangan tabung motor  roket cukup 
aman.  

2.  Dalam merancang frequensi natural struktur 
separasi roket RX 250 yang sangat diperhatikan 
adalah nilai ratio frequensi, makin kecil ratio frequensi 
makin baik untuk perancangan, tetapi dapat 
menyebabkan pertambahan berat dari struktur tabung 
motor roket  dan untuk keamanan struktur tabung  
motor roket disarankan ratio frequensi  yang rendah 
yaitu  antara  = 0,1 s/d 0,3 (lihat tabel 1dan gambar 5) 
dari hasil perancangan didapat nilai   dan dapat 
dikatakan perancangan cukup aman. 
3.  Dari perancangan ini, dapat disimpulkan bahwa 
struktur tabung motor  roket RX 250 akan tetap stabil 
selama penerbangannya dan tidak akan rusak akibat 
getaran paksa dari roket. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Mengapa tidak dilakukan alih  

teknologi dari Negara yang sudah 
membuat roket? 

Jawaban : Karena kesalahan dari awal, 
seharusnya kita belajar dari Rusia. 

 
Pertanyaan 2 : Apa akibatnya jika frekuensi natural 

lebih besar? 
Jawaban : Sangat berbahaya. 
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Perancangan Tata Letak Bagi Usaha Produksi 
Mie Jagung Instan 

 
ParamaTirta Wulandari Wening Kusuma1) dan Nur Kartika Indah Mayasti1) 

1) Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna – LIPI1,2) 
Jl. K. S. Tubun No. 5 Subang, Jawa Barat  41213, Telp (0260) 411478 , Fax (0260) 411239 

E- mail: paramatirtawwk@gmail.com 
 

Abstrak - Dalam suatu industri, perancangan tata letak 
merupakan salah satu aspek teknis yang penting untuk 
diperhatikan. Perancangan tata letak adalah 
penyusunan fasilitas, dan peralatan dalam proses 
konversi untuk mengoptimumkan hubungan antara 
operator pelaksana, aliran bahan, aliran informasi dan 
tata cara demi tercapainya efisien kerja. Penentuan 
kapasitas, kebutuhan mesin, dan penempatan fasilitas 
produksi sesuai aliran material merupakan bagian dari 
perancangan tata letak. Industri mie jagung instan 
merupakan suatu unit usaha yang memproduksi mie 
jagung instan mulai dari aliran material bahan baku, 
produk akhir h ingga proses pemasaran. Metode yang 
digunakan dalam perancangan tata letak unit produksi 
mie jagung instan adalah metode pusat produksi. 
Tahapan perancangan meliputi pembuatan peta kerja, 
meliputi Peta Proses Operasi dan Peta Aliran Proses. 
Pembuatan Route Sheet dan Multi Process Product 
Chart (MPPC). Dari hasil perh itungan diketahui 
kebutuhan total ruang kerja proses 29 m2, kebutuhan 
gudang bahan baku 15 m2, kebutuhan gudang bahan 
jadi 22,75 m2, kebutuhan ruang fasilitas pendukung 
36,5 m2. Total kebutuhan ruang atau luas lantai yang 
diperlukan dalam usaha produksi mie jagung instan 
adalah seluas 103,33 m2  
 
Kata Kunci : perancangan tata letak, kebutuhan 
ruang, peta kerja, route sheet, MPPC 
 

1. PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sangat besar dampaknya terhadap setiap 
kegiatan yang dilakukan o leh dunia industri. Salah 
satu dampak yang dirasakan adalah masalah tata letak 
fasilitas terutama dalam menghadapi segala perubahan 
yang mungkin terjadi, misalnya perencanaan masa 
datang yang harus dikembangkan, peralatan baru yang 
harus dipadukan, dan tugas-tugas lain yang berkaitan. 
Tata letak fasilitas yang baik dan sesuai dengan 
keadaan perusahaan merupakan salah satu faktor 
utama untuk mengoptimalkan waktu dan biaya 
produksi.  

Dalam dunia industri tata letak yang efisien 
sangat dibutuhkan supaya aliran kerja berlangsung 
secara lancar di pabrik, pemindahan bahan seminimal 
mungkin, dan area dimanfaatkan secara efektif. Tata 
letak adalah susunan fasilitas, dan peralatan dalam 
proses konversi untuk mengoptimumkan hubungan 

antara petugas pelaksana, aliran bahan, aliran 
informasi dan tata cara untuk mencapai tujuan.               

Perencanaan fasilitas mempunyai pengaruh 
yang sangat besar dalam proses operasi perusahaan. 
Masalah utama dalam produksi ditin jau dari segi 
kegiatan atau proses produksi adalah bergeraknya 
material dari satu departemen ke departemen lain, 
sampai material tersebut menjadi barang jadi. Hal ini 
terlihat sejak material diambil dari gudang bahan baku 
dan dibawa ke beberapa departemen di bagian 
produksi untuk diproses sampai akhirnya dibawa ke 
gudang barang jadi. Tata letak (layout) atau 
pengaturan fasilitas produksi dan area kerja yang ada 
adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam 
dunia industri. Umumnya tata letak pabrik yang 
terencana dengan baik ikut menentukan efisiensi dan 
menjaga kelangsungan hidup ataupun kesuksesan 
kerja suatu perusahaan. Pada dasarnya tujuan utama 
dalam design tata letak pabrik adalah untuk 
memin imalkan total b iaya, salah satunya adalah biaya 
material handling. Penentuan kapasitas, kebutuhan 
mesin, dan penempatan fasilitas pada lantai produksi 
merupakan bagian dari perancangan tata letak fasilitas 
yang optimal menurut aliran material. Fasilitas 
produksi yang seharusnya berdekatan karena adanya 
aliran material, juga ditempatkan secara berdekatan 
untuk menghindari terjad inya backtracking. 

2. PERMASALAHAN 
1. Berapa jumlah mesin dan satuan kerja yang 

dibutuhkan dalam usaha produksi mie jagung 
instan ? 

2. Berapa luas kebutuhan ruang produksi dan 
fasilitas pendukung produksi dalam usaha mie 
jagung instan ? 

3. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 

penetapan kebutuhan mesin, satuan kerja, kebutuhan 
ruang bagi usaha produksi mie jagung instan. 

4. METODOLOGI 
Metodologi yang digunakan adalah : 
1. Melakukan pengukuran waktu proses pada 

masing-masing operasi 
2. Membuat Peta Proses Operasi dan Peta Aliran 

Proses 
3. Perhitungan jumlah mesin yang dibutuhkan, yaitu 

dengan cara menghitung nilai efisiensi pada 
masing-masing mesin dan jumlah produksi yang 
seharusnya diproduksi oleh mesin tersebut dengan 
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menggunakan Route Sheet dan Multi Process 
Product Chart 

4. Menentukan kebutuhan ruang produksi utama, 
ruang penyimpanan bahan baku dan produk jadi 
serta ruang fasilitas pendukung 
 

5. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

Dalam mengefisiensikan area pabrik 
terutama pada bagian produksi perlu adanya 
perencanaan dan perbaikan tata letak pabrik. Dengan 
pembuatan peta-peta kerja seperti peta proses operasi, 
peta aliran proses, dan diagram alir  dapat memberikan 
informasi untuk analisa lebih lanjut. Data yang 
tercantum  pada peta kerja digunakan sebagai acuan 
dalam melakukan evaluasi dan perancangan tata letak 
pabrik. Tiap peta kerja tersebut mempunyai fungsi-
fungsi tersendiri. Peta proses operasi (PPO) 
menggambarkan tahapan-tahapan proses yang dilalui 
oleh bahan baku sejak awal sampai akhir yang berupa 
operasi dan inspeksi [1]. Pada PPO terdapat informasi 
tentang waktu yang digunakan per operasi, alat yang 
digunakan, bahan yang digunakan, dan operasi yang 
dilakukan. Peta aliran proses (PAP) memberikan 
gambaran tentang langkah-langkah proses mulai dari 
operasi, inspeksi, transportasi, delay sampai 
penyimpanan. Dalam PAP tercantum informasi 
tentang waktu, jarak perp indahan dan jumlah bahan 
yang digunakan [2]. 

PPO menunjukkan tahapan-tahapan proses 
yang dilalui oleh bahan baku sejak awal sampai akh ir 
[3]. Pada peta proses operasi terdapat informasi 
tentang waktu yang digunakan per operasi, alat yang 
digunakan, bahan yang digunakan, dan operasi yang 
dilakukan seperti pada Gambar 1. 

PAP yang memuat seluruh langkah dalam 
proses dapat digunakan sebagai dasar analisis 
perbaikan  jarak, perpindahan, peralatan, tenaga kerja 
dan mengurangi waktu yang terbuang karena kegiatan 
yang tidak produktif (delay) seperti pada gambar 2.   

Setalah dilakukan pembuatan PPO dan PAP 
dilanjutkan dengan melakukan perhitungan jumlah 
kebutuhan mesin dengan menggunakan Route Sheet 
(Tabel 1). Route Sheet  merupakan kumpulan data atau 
informasi berbentuk tabel yang digunakan untuk 
menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan, 
disesuaikan dengan banyaknya bahan yang terbuang 
(scrap), kapasitas produksi yang memperhatikan 
efisiensi mesin atau pekerjanya [4]. 

Route Sheet  ini digunakan untuk menghitung 
jumlah mesin dan peralatan dan dapat juga digunakan 
untuk menghitung jumlah pekerja secara teoritis. Di 
dalam Route Sheet  terdapat informasi jenis operasi, 
mesin yang dibutuhkan, estimasi waktu proses, dan 
jumlah produk yang data dihasilkan untuk setiap 
proses [5]. 

 

 
Gambar 1. Peta Proses Operasi Pembuatan  Mie Jagung Instan 
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Gambar 2. Peta Aliran Proses Mie Jagung Instan 

 
Selain harus mempero leh informasi produksi 

yang terdapat pada kolom-kolom yang ada di Route 
Sheet, kita juga harus mengetahui adanya keterkaitan 
produksi antara bagian suatu produk atau antar 
produk, bahan atau kegiatan untuk lebih memahami 
proses yang akan dialami oleh setiap bahan baku [6].  
Oleh karena itu untuk memudahkan perlu dibuat Peta 
Proses Multi Produk/ Multi Product Process Chart  
(MPPC). Fungsi dari MPPC ini adalah untuk 
mengetahui proses apa saja yang dialami oleh setiap 
komponen dan mengetahui kebutuhan akan mesin-
mesin dalam pembuatan suatu produk berdasarkan 
jumlah produk dan efisiensi [7]. Kolom “jumlah harus 
disiapkan” diperoleh dengan rumus  : 

 
%scrap1
KaKs




                    (1)
 

Ks :jumlahharusdisiapkan  
Ka : jumlahdiharapkan 
 

 Nilai “jumlah harus disiapkan” pada operasi 
terakhir besarnya sama dengan “jumlah diharapkan” 
di proses operasi sebelumnya. Perhitungan jumlah 
mesin atau tenaga teoritis yang dibutuhkan antara lain 
sebagai berikut : 

 
Ei . D 

Pix
60
TiNi           (2) 

Ni : jumlah mesin atau tenaga kerja teoritis 
Ti :kapasitas aktual (menit/produk) 
Pi :jumlahharusdisiapkan (produk/hari) 
D : waktu operasi kerja/periode (jam/hari) 
Ei : efisiensi mesin atau pekerja 
 

 Setelah melakukan perhitungan kebutuhan mesin 
maka dilanjutkan dengan melakukan perhitungan 
jumlah kebutuhan luas lantai ruang produksi, ruang 
untuk gudang bahan baku/ bahan jadi dan fasilitas 
penunjang produksi. Beberapa metode yang biasanya 
digunakan untuk menentukan kebutuhan luas lantai 
adalah [8] : (1) Production Center Method, (2) 
Convention Method, dan (3) Rough Layout Method. 
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Tabel.1 Route Sheet Pembuatan Mie Jagung Instan Kapasitas 12 kg/Hari 
 

 
 

Tabel. 2Multi Product Process Chart Mie Jagung Instan 
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Salah satu metode yang umum digunakan 
untuk menentukan luas lantai adalah metode pusat 
produksi. Dalam penggunaanya, metode ini 
mempergunakan lembar kebutuhan luasan ruang 
produksi sebagai alat bantu [9]. Dengan lembar 
analisis gudang, dapat ditentukan berapa meter persegi 
(kubik) ruangan gudang yang dibutuhkan untuk 
menyimpan bahan baku, barang setengah jadi, dan 

produk jadi (persediaan). Semua data yang dibutuhkan 
harus dimasukkan untuk semua barang persediaan 
dengan ukuran fisik yang lebih berarti [10]. 
Perhitungan kebutuhan luas lantai dapat dilihat pada 
Tabel 3a-d, a) Kebutuhan Ruang Produksi; 
b)Kebutuhan Gudang Bahan Baku, c)Kebutuhan 
Gudang Bahan Jadi/ Finished Good, dan d)Kebutuhan 
Ruang Fasilitas Pendukung . 

 
 

a. Kebutuhan Ruang Produksi 

Jumlah Luas 1 Luas + Total luas
mesin P L mesin (m2) bahan 1/2 jadi operator transport kelonggaran 1 SK

Penimbangan
Timbangan 
Digital 1 0,275 0,25 0,06875 0,006875 0,275 0,55 0,900625 0,900625

Pencampuran 1 Meja Stainless 
Steel

1 1,7 0,7 1,19 0,119 1,7 3,4 6,409 6,409

Pengukusan
Dandang dan 
Kompor 2 0,81 0,41 0,3321 0,03321 0,81 1,62 2,79531 5,59062

Pencampuran 2 Vertical Mixer 1 0,81 0,63 0,5103 0,05103 0,81 1,62 2,99133 2,99133

Pemadatan 
Adonan

Pemadat 
Adonan

1 0,36 0,21 0,0756 0,00756 0,36 0,72 1,16316 1,16316

Pembentukan 
Lembaran dan 
Untaian

Mesin Sheeting 
Slitting 1 0,4 0,325 0,13 0,013 0,4 0,8 1,343 1,343

Penggorengan Deep fryer 2 0,68 0,61 0,4148 0,04148 0,68 1,36 2,49628 4,99256
Penirisan Loyang 2 0,6 0,6 0,36 0,036 0,6 1,2 2,196 4,392
Pengemasan Sealer 1 0,42 0,08 0,0336 0,00336 0,42 0,84 1,29696 1,29696

29,079255TOTAL

 Luas Lantai Ruang Produksi  

Nama SK Nama Mesin
Dimensi mesin (cm) Kelonggaran

 
 
b. Kebutuhan Gudang Bahan Baku 

 

Nama bahan Pemakaian
Periode 
Simpan 
( hr )

Jml bhn 
disimpan

Berat 1 
kemasan 

( kg )

Bahan 
disimpan 

1 
periode

Dimensi 
kemasan 

p*l*t

Jml 
kmsan 
dlm 1 
tump

Jml 
tump 
dlm 

ruang

Luas 
tump 
(m

2
)

Kelonggaran 
( m

2
 )

TOTAL 
Luas (m

2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tepung Jagung 14 15 210 1 210 0,7 ; 0.5; 0.4 60 3,5 1,225 0,5 1,725

Minyak Beku 10 15 150 1 150
0.45 ; 0.35 ; 
0.25

30 5 0,7875 0,5 1,2875

Garam 1 15 15 1 15
0.45 ; 0.35 ; 
0.26

30 0,5 0,07875 0,5 0,57875

Guar Gum 1 15 15 1 15
0.45 ; 0.35 ; 
0.27

30 0,5 0,07875 0,5 0,57875

Kemasan 200 30 6000 0,05 120000
0.75 ; 0.5 ; 
0.48

4000 30 11,25 0,01 11,26

TOTAL 15  
 

c. Kebutuhan Gudang Bahan Jadi/ Finished Good  

Nama bahan
Kebutuhan 

/ hari

Periode 
Simpan 

( hr )

Jml bhn 
disimpa

n

Berat 1 
kemasan 

( kg )

Bhn 
disimpa

n 1 
periode

Dimensi 
kemasan 

p*l*t

Jml 
kmsan 
dlm 1 
tump

Jml 
tump 
dlm 

ruang

Luas 
tump 
(m2)

Kelonggaran 
( m2 )

TOTAL 
Luas (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mie jagung 200 3 600 0,05 12000 0.75 ; 0.5 ; 
0.48 200 60 22,5 0,25 22,75

TOTAL 22,75  
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d. Kebutuhan Ruang Fasilitas Pendukung  
 

Nama Ruang P L T Kelonggaran L + K Jumlah ruang Total Luas 
(m2)

R. Administrasi 3 3 9 1 10 1 10
Tempat Parkir 4 4 16 1 17 1 17
Sumber Air 2 2 4 1 5 1 5
KM 2 2 4 0,5 4,5 1 4,5

36,5TOTAL  
 
Dari tabel di atas dapat diketahui kebutuan ruang atau 
luas lantai yang diperlukan dalam  usaha produksi mie 
jagung instan adalah seluas (29,08 + 22,75 + 36,5+ 
15) x 1 m2 = 103,33 m2. 
 

6. KES IMPULAN 
 

Dari hasil pembuatan PPO dan PAP maka dapat 
ditentukan waktu produsi untuk satu batch pembuatan  
 mie jagung selama 10.680 detik atau selama 2 jam 58 
menit dan dari hasil perhitungan diketahui kebutuhan 
total ruang kerja proses 29 m2, kebutuhan gudang 
bahan  baku 15 m2, kebutuhan gudang bahan jadi 
22,75 m2, kebutuhan ruang fasilitas pendukung 36,5 
m2. Total kebutuhan ruang atau luas lantai yang 
diperlukan dalam usaha produksi mie jagung instan 
adalah seluas 103,33 m2. 
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Abstract - Salah satu tanaman obat Indonesia yang 
dikenal sebagai bahan obat antikanker adalah 
Thyponium divaricatum Lodd. Tanaman tersebut 
mengandung kapang endofitik  Tf.7F yang telah 
diisolasi dan mampu menghasilkan senyawa 
antikanker.  Kapang endofitik Tf.7F difermentasikan 
dalam medium Potato Dextrose Broth selama 21 hari 
diatas shaker dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 
ruang.  Hasil fermentasi kapang diekstraksi dengan 
etil asetat (1:1) dan fraksinasi dengan liquid vacuum 
chromatography (LVC) serta diikuti  dengan 
Gravitational Column chromatography (GCC). 
Ektsrak kasar etil asetat menunjukkan aktivitas 
antikanker payudara sel T47D sebesar 55.70% pada 
konsentrasi 2.5 ppm. Hasil fraksinasi murni memiliki 
aktivitas 33% dan 82% pada konsentrasi 100ppm dan 
2.5ppm. Senyawa murni tersebut telah diidentifikasi 
dengan NMR 1D (1H and 13C) dan 2D dalam CDCl3, 
500 M  berupa senyawa eugenitin, turunanan 
chromone.  Hasil identifikasi kapang endofitik  secara 
molekular berdasarkan daerah Internal Transcribe 
Spacer (ITS) rDNA dan filogenetik menunjukkan Tf.7F 
adalah kapang spesies baru yang mirip 98% dengan 
Mycoleptodiscus indicus strain UAMH 8520. 
 
Kata kunci: endofitik , eugenitin, antikanker, tanaman 
obat. 

1. PENDAHULUAN 
 

Saat ini kanker payudara masih merupakan 
penyakit yang mengerikan karena sifatnya memat ikan  
dengan angka kejadian tertinggi nomor 2 di Indonesia 
dengan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. 
Menurut Data Depkes 3 terdapat 5.207 kasus kanker 
payudara pada tahun 2004, 7.850 kasus pada tahun 
2005, 8.328 kasus pada tahun 2006, dan ditemukan 8. 
277 kasus pada tahun 2007.  Sampai saat ini, bahan 
baku obat ataupun obat antikanker payudara yang 
efektif dan efisien belum ada d itemukan.  

Sumber bahan baku obat selain dari tanaman obat, 
biota laut dan mikroba juga dapat dihasilkan dari 
endofitik suatu tanaman. Mikroba endifitik adalah  
mikroba yang hidup di dalam jaringan tanaman, 
dimana mempunyai tipe interaksi antara endofitik dan 
dan tanaman inangnya adalah mutualis me 5. 
Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa 

beberapa agen antikanker dapat diproduksi oleh 
mikroba endofitik yang diisolasi dari tanaman yang 
mengekspresikan sifat antikanker 11.  Kapang 
Taxomyces andreanae, suatu kapang yang berhasil 
diisolasi dari Taxus brevifolia diketahui dapat 
menghasilkan taxol, yaitu senywa yang bersifat 
antikanker. Selain kapang Taxomyces andreanae, 
beberapa mikroorganis me endofitik d ilaporkan dapat 
menghasilkan taxol diantaranya Pestalotiopsis 
microspore, Sporormia minima, Trichothecium sp. 
Ketiganya dari T. wallachiana dan Tubercularia sp. 
hasil isolasi dari T. mairei. 12. 
 Salah satu tanaman obat yang telah dikenal sebagai 
obat antikanker, khususnya kanker payudara  adalah 
tanaman Kelad i tikus (Thyponium divaricatum Lodd) 
10. Keladi Tikus termasuk golongan rerumputan 
yang bentuknya menyerupai talas  tumbuh berumpun 
di alam bebas pada tanah gembur, lembab dan teduh. 
Bunga berwarna putih kekuningan dan kelopaknya 
menyerupai ekor tikus. Akarnya berwarna putih 
membesar membentuk umbi. Tinggi tanaman dewasa 
10 s/d 20 cm (yang berkualitas bagus) dengan berat 10 
s/d 20 gram setiap rumpun. Umbi Keladi Tikus 
berbentuk bulat londong. Untuk tanaman dewasa yang 
siap digunakan diameter umbi antara 1 cm s/d 2 cm 
6. 
 Penelit ian pendahuluan yang telah dilakukan dan 
diketahui bahwa ekstrak etanol, ekstrak etil asetat dan 
ekstrak butanol Keladi tikus masing-masing 
mengekspresikan sifat  antikanker dengan IC50 21 
g/mL, 50 g/ml, dan 33 g/mL  terhadap sel kanker 
payudara YMB-1 13. Selain  itu, telah diuji 
toksisitas invitro ekstrak etanol terhadap sel T47D 
dengan  IC50  632 g/ml 10.  
 Salah satu senyawa aktif antikanker yang umum 
yang ditemukan d i dalam tanaman dan mikroba adalah 
turunan chromone. Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa turunan chromone memiliki akt ivitas 
antitumor, antikanker, antioksidan dan antiinflamasi. 
Oleh karena itu, senyawa aktif yang dihasilkan oleh 
mikroba endofitik diuji terhadap sel kanker payudara 
T47D (uji toksisitas), diisolasi dan dikarakterisasi.  
Kapang endofitik yang mampu menghasilkan senyawa 
aktif diindentifikasi secara moleku lar. Daerah target 
DNA d iamplifikasi dengan teknik Polymerase Chain 
Reaction (PCR) dengan menggunakan primer ITS 
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(ITS1 dan ITS4) sebagai primer umum digunakan 
untuk mengamplifikasi  daerah sekuen rRNA.  Urutan 
oligonukleotida primer ITS1 berada pada akhir 5’ 18S 
rDNA adalah (5’TCCGTAGGTGGACCTGCGG3’) 
dan primer ITS4 berada pada awal 3’ 28S rDNA  
adalah (5’GCTGCGTTCTTCATCGATGC3’). 
Sekuen-sekuen daerah 18S, ITS, 5.8S dan 28S  yang 
dianalisis dengan Basic Local Alignment Search Tool 
(BLAST)n dan filogenetik dapat memberikan  
informasi jen is spesies atau genus suatu 
mikroorganis me 7. 
 

2. METODOLOGI 
 

2.1.Fermentasi dan ekstraksi 
 Kapang endofitik Tf.7F  diregenerasikan 
dengan media PDA (Potato Dextrose Agar) selama 7 
hari. Selanjutnya, kapang difermentasikan ke dalam 5 
L media PDB (Potato Dextrose Broth) selama 21 hari 
di atas shaker dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 
ruang. Pada saat panen fermentasi, filtrat dan 
biomassa dipisahkan. Filtrat d iekstraksi dengan 
pelarut organik met ilen klorid (MTC), n-heksan,  
etilasetat, n-butanol dan metanol dengan perbandingan 
1:1 serta diuapkan sehingga diperoleh ekstrak dari 
masing-masing pelarut organik tersebut.  
2.2.Uji invitro sel T47D 
  Uji sitotoksisitas dilakukan dengan metode 
SRB (Sulforhodamin B) menggunakan plate 96 
sumuran terhadap biakan yang diberi perlakuan 
dengan senyawa uji (ekstrak etil asetat kasar), 
kemudian diinkubasi selama 3-4 hari pada suhu 37oC.  
Selanjutnya, sel difiksasi Dengan TCA 50 %.   
Pewarnaan menggunakan SRB 0.4 % dalam asam 
asetat 1 % selama 30 menit.  Warna SRB yang tidak 
terikat d ibilas dengan asam asetat 1%, sedangkan yang 
terikat diekstraksi dengan basa tris (pH 10).  Intensitas 
warna yang dihasilkan d iukur dengan menggunakan 
ELISA plate reader pada panjang gelombang 515 nm.  
Persen survival dihitung dengan rumus: 
 

                OD (sel + sampel) – OD (media) X 
100        OD (sel + DMSO) – OD (media) 

 
Jika nilai survival kurang dari 50% maka dihitung 
sebagai aktiv itas positif, dan jika lebih dari 50% 
dihitung sebagai aktiv itas negatif.   
 
2.3.Fraksinasi dan purifikasi 
Ekstrak kasar yang aktif dari kapang endofitik 
difraksinasi melalu i kromatografi vakum cair dengan 
kepolaran bertingkat  dari pelarut organik  dan 
kromatografi gravitasi untuk mendapatkan senyawa 
murn i yang akt if. Senyawa murn i diu ji invitro kembali 
terhadap sel T47D. Kemudian, senyawa murni 
tersebut diidentifikasi dan ditentukan strukturnya. 
 
2.4.Penentuan struktur 

Struktur senyawa murni diukur dan diidentifikasi 
dengan NMR 1D (1H dan 13C) dan 2D (CDCl3), 500 
MHz. 
 
2.5.Identifikasi moleku lar isolat kapang Tf.7F 
 Kapang endofitik Tf.7F diidentifikasi 
berdasarkan daerah ITS rDNA dan BLASTn. 
Klasifikasi kapang Tf.7F dilakukan dengan analisis 
pohon filogenetik dengan software 5.05, alignments 
dengan Muscle dan  Neighbour-Joining. 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1.Akt ivitas antikanker dari kapang Tf.7F 
Aktivitas antikanker payudara T47D ekstrak MTC, n-
heksan, etil asetat, n-butanol  dan MeOH kapang 
endofitik Tf.7F yang diisolasi dari tanaman Keladi 
tikus (Thyponium divaricatum Lodd) menunjukkan  
bahwa ekstrak etil asetat memiliki akt ivitas antikanker 
seperti yang terlihat pada Table 1. 

 
Tabel 1. Aktivitas antikanker ekstrak pelarut organik secara 

bertingkat. 
No. Ekstrak IC50 µg/mL 
1. Metilen klorid 55.70 
2. n-heksan 100.00 
3. Etil asetat 46.17 
4. n-butanol 80.04 
5. metanol 62.06 

 
Dari Tabel 1. dapat diketahui bahwa matabolit  

sekunder yang memilki sifat antikanker terdapat pada 
ekstak MTC dan etil asetat. Hal ini menunjukan  
bahwa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh  
kapang Tf.7F bersifar sedikit polar (etil asetat) dan 
semi polar (MTC). Ekstrak etil asetat secara fitokimia 
menunjukkan mengandung alkalo id. Alkaloid  
dominan ditemukan di dalam ekstrak etil asetat yang 
diisolasi dari tanaman Kelad i tikus sebagai salah satu 
komponen senyawa antikanker 9. Selanjutnya, 
ekstrak etil asetat difraksinasi dan dipurifikasi untuk 
mendapatkan identifikasi senyawa. Ekstrak 
difraksinasi dengan kromatografi vakum cair 
menggunakan eluen n-hexane, n-hexane: CHCl3, 
CHCl3, CHCl3: MeOH. Hasil fraksinasi spot tunggal 
diisolasi dengan kromatografi ko lom grav itasi dengan 
eluen n-hexane: acetone (10:1). Hasil pembacaan 
NMR 1D dan 2D menunjukkan bahwa struktur 
senyawa tersebut adalah eugenitin.  

Eugenitin sebagai metabolit sekunder dari kapang 
Tf.7F diu ji secara invit ro terhadap sel T47D 
menunjukkan IC50 30..33 µg/mL. Metabolit sekunder 
yang aktif tersebut dapat berasal dari senyawa aktif 
yang dihasilkan oleh tanaman tersebut, karena secara 
dominan tanaman Keladi t ikus telah diketahui sebagai 
obat kanker, khususnya kanker payudara. Tanaman  
dan endofitik sebagai sumber bahan obat antikanker 
serta keduanya memiliki hubungan mutualisme untuk 
menghasilkan senyawa antikanker 4. Hal ini 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
114 

 

diperkuat oleh Luis 8 yang mengemukakan bahwa 
mikroba endofitik yang diisolasi dari tanaman  
mangrove Talaromyces flavus mampu menghasilkan  
metabolit sekunder yang aktif terhadap sel kanker 
MCF-7, MDA-MB-435, Hep G2, HeLa dan PC-3.  
Senyawa antikanker tersebut adalah golongan 
norsesquiterpene peroxides (talaperoxides B dan D). 
Aktivitas lain eugenitin juga telah ditemukan oleh 
Andrioli,  dan Chomcheon 1 dan 2. 
 
3.2.Identifikasi kapang Tf.7F 

Berdasarkan hasil identifikasi moleku lar 
berdasarkan rDNA pada daerah Internal Transcribed 
Spacer diketahui bahwa isolat kapang Tf.7F adalah 
mirip 97% Mycoleptodiscus indicus UAMH 8520. 
Mycoleptodiscus indicus termasuk kapang 
Ascomycota dari kelas Sordariomycetes, ordo 
Magnaporthales dan famili Magnaporthaceae. Kapang 
Tf.7F adalah strain baru dari spesies Mycoleptodiscus 
indicus. Hal ini disebabkan karena genom kapang 
Tf.7F hanya sebagian yang diidentifikasi. Akan tetapi, 
daerah ITS sebagai daerah yang terkonservasi telah 
cukup mengidentifikasi sampai tingkat genus. Daerah 
ITS 1 dan ITS 2 mampu mengidentifikasi spesies yang 
tidak diketahui hingga level genus 7.  
Selain itu, kapang Tf.7F merupakan spesies baru 
yang ditunjukkan dengan skema pohon filogenetik 
seperti yang terlihat pada Gambar 1.  

Tf.7F
GU980696|  Mycoleptodiscus indicus strain UAMH 8520

GU980694|  Mycoleptodiscus indicus strain UAMH 8516

GU220382|  Mycoleptodiscus indicus strain UTHSCSA

FJ613801 | Fungal endophyte sp. ZY-2009

JQ759887|  Dothi deomycetessp. i so late FL 0011

G U98 0698|  My colep todiscus  ind icus strain UAMH 10746

HM537068 | Fungal endophyte sp. g95

EF41 9937| Fungal endophyte isolate 9219

G Q254690|  Botryosphaeriaceae sp. MA145

JN198 468| Magnaporthales sp. 1 WL-2011

EU054412|  Fungal endophyte sp. AiL 8

AF4 13034| Fungal endophyte MS1 IS2

JN71186 0| Myco leptod iscus ter re stris

EU3648 07| Myc oleptodiscus terr estris

FR7 51089| Leptod iscella africana isolate CBS 400.65

FR74 5398| Leptod iscella chlamydospora isolate MUCL 28859

JN943844|  Cetr elia cetrarioides strain MAF-Li ch 15552

AY611 117|  Me lanelixia fu liginosa vo ucher Robertson 7140

HM59298 6| Melanelixia fu liginosa voucher Sandler 09012

HM592985|  Mela nelixia fulig inosa voucher Sandler 0 901092

99

100

100

100

96

100

57

62

78

63

100

68

0.02

 
Pada filogenik menunjukkan hubungan 

kekerabatan antara kapang Tf.7F dengan spesies lain, 
dan terlihat kapang Tf.7F merupakan spesies yang 
berbeda dari lainnya. Pohon filogeni dibuat dengan 
software Mega 5.05,  multiple alignment 
menggunakan Muscle, statistic analysis menggunakan 
Neighbor-Joining (NJ). Phylogeny test bootstrap 
bernilai 1000 resampling, dan substusion model 
menggunakan Jukes-Cantormodel. 
 

Saat  in i, telah banyak penelitian yang berfokus 
pada mikroba endofitik dari berbagai tanaman obat.  
Mikroba endofitik (bakteri, kapang dan khamir) telah  
dieksplor kemampuannya menghasilkan senyawa aktif 
dan menjad ikannya sebagai sumber obat antikanker. 

 
4. KES IMPULAN 

 
Kapang endofitik dari tanaman Kelad i t ikus 

(Thyponium divaricatum Lodd) Tf.7F mampu 
menghasilkan senyawa eugenitin yang aktif terhadap 
sel kanker payudara T47D dengan nilai IC50 
30.33µg/mL. Kapang Tf.7F merupakan spesies baru 

Gambar 1.Pohon filogenetik Tf.7F 
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yang mirip dengan Mycoleptodiscus indicus UAMH 
8250.   
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 ( Ema )  :  
Aktivitas Eugin itin sama dengan dikelad i tikus, 
apakah pernah dibandingkan ? 
Jawaban : 
Dalam kelad i tikus tidak sama dengan euginitin tapi 
kapang untuk aktivitas sama sebagai antikanker. 
 
Pertanyaan 2 ( Suharwadji ) : 
Berapa lama sampai ke end produk ? 
Jawaban : 
102 tahun ke formulasi obat (2014) sudah produk obat 
anti kanker. 
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Perancangan Sistem Irigasi Tetes Tipe Ulir Plastik sebagai Substitusi 
Sistem Tetes Impor untuk Budidaya Tanaman Hortikultura dan Pangan 

 
R. Ismu Tribowo1) 

1)Balai Besar Pengembangan TTG-LIPI, K.S.Tubun No.5  Subang-Jawa Barat , 41213 
Tlp. 0260-411478, Fax. 0260-411239, 

E-mail is mu_tribowo@yahoo.com 
 
Abstrak. Irigasi tetes umumnya digunakan pada 
tanaman hortikultura ( buah-buahan, sayuran, 
tanaman obat dan tanaman hias ), dapat juga 
digunakan untuk budidaya tanaman pangan seperti 
jagung dan padi gogo. Modulus irigasi terbesar untuk 
tanaman cabai terjadi pada bulan Agustus sebesar 
0.32 liter/detik/hektar. Dengan efisiensi  ( ea ) 90% 
maka kebutuhan air irigasi yang diperlukan dari 
emitter adalah  0.36 liter/detik/hektar. Emitter/Penetes 
tipe ulir plastik  yang digunakan memiliki debit 
tetesan rata-rata 8 liter/jam pada tekanan 10 meter 
kolom air. Interval irigasi yang digunakan adalah 
setiap 2 hari sekali diberi air irigasi. Lama waktu 
pemberian air irigasi untuk tanaman Cabai pada 
bulan Agustus adalah 46 menit 30 detik. Luas lahan 
budidaya adalah 2 hektar yang terdiri dari 20 petak 
berukuran 1000 m2. Debit (Q) untuk 20 buah penetes 
sepanjang 20 meter pipa lateral adalah 165,5 
liter/jam. Debit (Q) Pipa header dengan 51 buah pipa 
lateral adalah 8440,5 liter/jam. Keperluan tenaga 
pompa  dengan efisiensi pompa 60% adalah 405 Watt. 
Biaya investasi system irigasi tetes tipe ulir plastik 
dapat menghemat lebih dari 50% dibandingkan 
dengan system irigasi tetes eximpor. Perhitungan 
kebutuhan air dan lama pemberian air irigasi untuk 
budidaya tanaman pangan seperti jagung dan padi 
gogo, dapat melihat pada perhitungan untuk budidaya 
cabai. 
 
Kata Kunci: Perancangan, Sistem Irigasi Tetes, Tipe 
Ulir Plastik 
 

1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Irigasi tetes masih tergolong langka 
penggunaannya di Indonesia. Kelangkaan ini 
dikarenakan tidak tersedianya peralatan dari sistem 
irigasi tetes itu sendiri, dengan perkataan lain bila kita 
ingin menggunakan sistem tetes maka peralatannya 
masih harus diimpor. Selain itu investasinya juga 
relatif cukup mahal. Untuk mengurangi 
ketergantungan pada peralatan impor maka perlu  
dibuatkan suatu sistem irigasi tetes secara lokal 
dengan kemampuan teknis yang tidak kalah dengan 
barang impor. 

Irigasi tetes umumnya digunakan pada tanaman 
hortikultura ( buah-buahan, sayuran, tanaman obat dan 

tanaman hias ), dapat juga digunakan untuk budidaya 
tanaman pangan seperti jagung dan padi gogo. Irigasi 
tetes digunakan bila air menjadi langka, topographi 
lahan yang tidak beraturan terutama bila tanahnya 
mempunyai kecepatan infiltrasi yang rendah seperti 
tanah liat, upah buruh menjadi tinggi, tanaman berada 
pada pelindung plastik, dan bila drainase mengalami 
kesulitan. 

Irigasi tetes merupakan salah satu teknik 
pemberian air untuk budidaya tanaman yang paling 
efisien dalam pemanfaatan airnya dibandingkan 
dengan system irigasi lainnya. Efisiensinya yang dapat 
mencapai 98% (Meijer, 1989) sangat mendukung 
gerakan hemat air yang dicanangkan pada tahun 1996 
( Anonim, 1996 dan Baharsjah, 1997)  yang 
dilanjutkan dengan Pencanangan Gerakan Hemat  
Energ i dan Air oleh Presiden R.I. pada 10 Agustus 
2008, khususnya menyangkut budidaya komoditi 
pertanian. 

Telah disampaikan di dalam Prosiding Seminar 
Optimasi Pemanfaatan Air Irigasi di Tingkat 
Usahatani Menuju Pertanian Modern (1997), tulisan 
mengenai Perancangan Sistem Irigasi Tetes untuk 
Budi Daya Cabai dengan referensi peralatan system 
tetes eximpor (German/Perancis). Pada 
perkembangannya telah dibuat peralatan system irigasi 
tetes tipe ulir plastic dengan semua bahan seluruhnya 
berasal dari local Indonesia seperti pipa plastic 
waterpas, pipa paralon, kawat seng dsb. Selanjutnya 
pada tulisan ini dibuat perancangan system irigasi 
tetes tipe ulir p lastic dengan bahan local tersebut 
dengan menggunakan referensi pada perancangan 
system irigasi tetes eximpor.  

 
1.2 Tujuan 

Merancang system irigasi tetes dengan penetes tipe 
ulir plastic yang dibuat sendiri dengan bahan local 
sebagai substitusi/pengganti system irigasi tetes 
eximpor dengan menggunakan referensi pada 
perancangan system irigasi tetes eximpor tersebut.  
 
1.3 Metodologi 

Penetes ulir plastik dibuat dari bahan slang 
level/waterpas berdiameter 3/18 inchi dengan dinding 
slang “tebal” yang dibuat/digulung dan dimasukkan ke 
dalam slang distribusi seperti pada Gambar 1 dan 2.  
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Penetes eximpor dapat dilihat pada Gambar 3.   Set 
system  irigasi  tetes   local  dan  eximpor dapat dilihat 

pada Gambar 4 dan 5.

 . 

Gambar 1.  Bentuk dan spesifikasi penetes ulir plastic 
 

 
  Gambar 2.  Penetes tipe ulir plastic beserta slang 

distribusi 
 

 

 
  Gambar 4.  Set system irigasi tetes bahan lokal 

 

 

 
Gambar 3. Penetes eximpor beserta 

slang distribusi 

 
 Gambar 5. Set system irigasi tetes 

eximpor (Sumber: 
Google.com) 
 

 

Perancangan irigasi sistem tetes terdiri dari 
perancangan kalender tanam dan pola tanam, 
perhitungan kebutuhan air irigasi pada tingkat 
tanaman (modulus irigasi), perhitungan maximum 
interval irigasi, perhitungan maximum lama 
penyiraman tiap emitter, perhitungan kebutuhan debit 

dan daya pompa untuk operasional sprinkler, dan 
pembuatan tata-kala rotasi pemberian air. 

Perhitungan kebutuhan air irigasi pada tingkat 
tanaman (modulus irigasi)  terdiri dari : penentuan 
kalender tanam, mendapatkan data klimatologi, 
mendapatkan besarnya keperluan air bagi tanaman, 
mengetahui suplai air secara alamiah, dan 
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mendapatkan besarnya keperluan air irigasi yang 
kemudian dinyatakan dalam istilah modulus irigasi 
dengan satuan liter/detik/hektar. 

Untuk mendapatkan maximum interval pemberian 
air irigasi memerlukan perhitungan rata-rata laju  
deplesi kandungan air tanah, dan menghitung total 
ketersediaan kandungan air dalam tanah yang siap 
digunakan. Untuk mengetahui maximum lamanya 
penyiraman setiap emitter diperlukan data dari 
modulus irigasi yang telah  diketahui dari hasil 
perhitungan sebelumnya dan data dari spesifikasi 
emitter itu sendiri. 

Besarnya kebutuhan debit dan daya pompa untuk 
dapat mengoperasionalkan penetesan dipengaruhi  
oleh besarnya kehilangan tekanan air pada pipa 
distribusi karena friksi dan debit pancaran airnya dari 
nozel emitter, besarnya kehilangan tekanan air pada 
pipa transmisi distribusi karena friksi dan debit aliran 
airnya, besarnya kehilangan tekanan air pada pipa 
transmisi karena friksi dan besarnya kehilangan 
tekanan air karena sambungan, belokan pipa dll yang 
sering disebut dengan istilah fittings.  

Penentuan Tata Kala rotasi pemberian air irigasi 
memerlukan data maximum lamanya penyiraman t iap 
emitter  yang mana data ini didapatkan pada saat 
tanaman mencapai puncaknya dalam pemenuhan 
kebutuhan airnya yang  terjadi pada saat musim 
kering. 

 
1.4 Lokasi Kegiatan 

Studi perancangan dilakukan untuk kebun UPT - 
Balai Bahan Olahan Kimia - LIPI Desa Purwotani 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 
Selatan, Propinsi Lampung. Pada lahan untuk 
budidaya tanaman hortikultura seluas 2 hektar 
mempunyai kemiringan lahan dari arah Selatan ke 
Utara rata-rata 2,7 %, sedangkan dari arah Barat ke 
Timur rata-rata 1,5 % . 

 
2. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
2.1 Kebutuhan Air Irigasi Pada  Tingkat  Tanaman 

(Modulus Irigasi ). 
Lahan tempat perancangan irigasi sistem tetes 

memiliki tekstur pasir sedang lempungan sampai 
kedalaman 5 meter (Ashadi dkk., 1994). Dengan 
demikian untuk lapisan atas (0 s/d 25 cm) diambil 
angka kadar air tit ik layu 18% dan kadar air kapasitas 
lapang 38%. Pada kedalaman 25 s/d 100 cm dimana 
akar tanaman masih dapat dijumpai d iambil angka 
kadar air tit ik layu 16% dan kadar air kapasitas lapang  
34% (Tribowo, 1998). Besarnya  kadar  air  tanah  
setiap  kedalaman  selang  25 cm  dapat   dilihat  pada 
Tabel 1.  

 
Tabel 1. Keadaan jumlah kadar air tanah sesuai dengan kedalamannya. 

 
Profil tanah 
      cm  

OWP 
V%  

OFC 
V% 

AM 
V% 

AM 
mm 

Oi 
V% 

Si 
mm 

   0     -      25  
 25     -      50     
 50     -      75 

 75     -      100 

18 
16 
16 
16 

38 
34 
34 
34 

20 
18 
18 
18 

50 
45 
45 
45 

18 
26 
34 
34 

50 
20 
- 
- 

    185  70 
Keterangan :      OWP  :  kadar air t itik layu   
  Oi :  kadar air awal 
  OFC   :  kadar air kapasitas lapang  
  Si :  awal pemberian air 

  AM  :  available moisture 
      

    

 
Sumber : Dikembangkan dari laporan penelitian air tanah di Lahan UPT-BBOK LIPI  Lampung (Ashadi dkk.,1994). 

       

2.1.1 Penentuan  Pola Dan Kalender  Tanam.   
Dari  kalender  tanam  dan  angka  faktor  

tanaman  (Kc)   (Tabel 2)  dapat  diketahui  kebutuhan  
air  yang  diperlukan.  

 

 
Table 2. Kalender tanam untuk Cabai termasuk fraksi perioda ( a: area ,  t: waktu ) 
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Keterangan :   Kc           : faktor tanaman 
   Spec.req. : kebutuhan air yang diperlukan
  

2.1.2  Modulus irigasi (qo) dimana ini merupakan 
jumlah keperluan air irigasi pada tingkat tanaman 
dengan satuan liter/detik/hektar seperti pada Tabel 3. 
  Tabel 3. Modulus irigasi dan kebutuhan air pada 

tingkat Emitter 

Perioda No Des Jan Feb Ma Ap Mei Jun Jul Ag Sep Ok 
qo          l/d/ha - - - - - - - .19 .14 .32 .13 .10 
ea               % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
qo fld.    l/d/ha - - - - - - - .21 .15 .36 .14 .11 

Keterangan : ea : efisiensi air irigasi  sistem  tetes  pada  tahap lahan  tanaman yang dikarenakan kehilangan air karena penguapan     
selama pencurahan  air, dan  kehilangan air karena tidak meratanya distribusi air di zona akar (Meijer, 1989) . 

    Qo fld.: kebutuhan air irigasi pada tingkat nozel Emitter/Penetes 
 

.Modulus irigasi terbesar terjadi pada bulan Agustus, 
dimana diperlukan air sebesar       0.32 
liter/detik/hektar atau 2.8 mm/ hari. Dengan efisiensi  
( ea ) 90% maka kebutuhan air irigasi yang diperlukan 
dari emitter adalah  0.36 liter/detik/hektar atau 3.10 
mm/ hari. 

 
2.2  Maximum Interval Irigasi 

 

Penentuan interval irigasi yang optimal sangat 
diperlukan terutama pada saat puncak musim kemarau 
dimana debit air irigasi yang diberikan mencapai 
puncaknya juga. Hasil perhitungan interval irigasi 
setiap perioda bulan disajikan pada Tabel 4. Dari 
angka interval irigasi didapatkan bahwa pada bulan 
Agustus terjadi interval yang paling pendek yaitu 16 
hari. Dengan demikian perancangan sistem irigasinya 
berdasarkan pada  16 hari interval irigasi tersebut atau 
lebih kecil. 

 
Tabel 4. Maximum interval irigasi 

 
Perioda No Des Jan Feb Ma Ap Mei Jun Jul Ag Sep Ok 
ni  max.     hari - - - - - - - - 32 16 46 78 

 

2.3. Maximum Lama Penetesan  Emitter 
Untuk perhitungan maximum lama penetesan 

emitter  perlu dibuat Peta Layout dari tata-letak p ipa 

lateral dan pipa header termasuk emitter. Peta Layout  
dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7.  
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Gambar 6. Layout pipa lateral dan pipa header pada sistem tetes tanaman Cabai 

 

 
Gambar 7. Ilustrasi instalasi jaringan system irigasi tetes tipe ulir plastic 

 
 
 
Emitter/Penetes tipe ulir plastik  yang digunakan 
memiliki debit tetesan rata-rata 8 liter/ jam pada 
tekanan 10 meter kolom air ( Tribowo, 2003). 
Keperluan air irigasi pada emitter adalah 3.10 
mm/hari. Dengan melihat pada Tabel 4 Maximum 
interval irigasi dan layout sistem tetes seperti pada 
Gambar 6 , d imana lahan seluas 2 hektar digunakan 
untuk budidaya cabai dengan system irigasi tetes, 
maka interval irigasi yang digunakan adalah setiap 2 
hari sekali diberi air irigasi. 

Dengan demikian tinggi air irigasi yang diberikan : 
3.10 mm/hari  x   2 hari =  6,2 mm. Dengan persentase 
kebasahan tanah akibat penetesan air oleh 
emitter/penetes rata-rata 100%  dan jarak penempatan 
emitter     1 m x 1 m,  maka volume air pada tanah 

basah karena penetesan adalah :  1 m2  x 6,2 mm =  
6,2  liter. Lama waktu pemberian air irigasi untuk 
tanaman Cabai pada bulan Agustus adalah :   6,2 liter : 
8 l/jam =  46 menit 30 detik.  
 
2.4  Kebutuhan Debit dan Daya Pompa untuk 

Operasinal Irigasi Tetes 
Bila lama waktu operasional pemberian air irigasi 

(termasuk waktu rotasi dari satu petak lahan ke petak 
lainnya) adalah 1 jam, waktu bekerja adalah 10 jam 
per hari, maka luasan setiap petak adalah = 2 hektar : 
10 (jam/hari) : 2 (interval) = 0,1 hektar atau 1000 m2.  
Ukuran setiap petak dibuat 50 meter x 20 meter. 

Debit (Q) untuk 20 buah penetes sepanjang 20 
meter pipa lateral adalah: 20 x 8 l/jam x 103,39% 
(Tribowo, 1998) = 165,5 liter/ jam. 
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Debit (Q) Pipa header dengan 51 buah pipa lateral: 
51 x 165,5 l/ jam= 8440,5 liter/ jam. Bila pemberian air 
melalui perpipaan dari sumber air menuju petak yang 
paling jauh dari sumber air mengalami friksi tekanan 
sebesar 0,60 meter (Tribowo, 1998), maka tekanan 
yang dibutuhkan untuk memompa air dari sumber 
menuju petak terakh ir adalah 10,60 meter. 

Keperluan tenaga pompa  dengan efisiensi pompa 
60% (Tribowo,1998) adalah 405 Watt dengan 
perhitungan sbb.::  

 
Daya (Hp) = Debit  (m3/jam)  x  Tekanan  (m)         (1) 

                        2.7  x   Efisiensi Pompa 
 

Daya = 8,44 (m3/jam) x10,6 (m)= 0,55 Hp atau  405,7 Watt 
                      2.7  x  60 

 
 
2.5  Analisis Tekno Ek onomi 

Berdasarkan referensi Tribowo (1998) dalam 
Analisis Titik  Impas Dalam Perancangan Irigasi 
System Tetes/Drip Untuk Lahan Multicrop Tanaman 
Hortikultura, secara perhitungan kasar, biaya investasi 
system irigasi tetes tipe ulir plastik dapat menghemat 
lebih dari 50% dibandingkan dengan system irigasi 
tetes eximpor. Perhitungan lebih detail dapat 
dilakukan pada tahap berikutnya. 

 
2.6  Irigasi Tetes untuk Tanaman Pangan 

Sistem irigasi tetes tipe ulir p lastic ini dapat pula 
digunakan untuk memberi air irigasi budidaya 
tanaman pangan seperti jagung dan padi gogo. 
Perhitungan kebutuhan air dan lama pemberian air 
irigasi dapat melihat pada perhitungan untuk budidaya 
cabai tersebut sebelumnya. 

 
3. KES IMPULAN DAN SARAN 

 
Irigasi tetes umumnya digunakan pada tanaman 

hortikultura ( buah-buahan, sayuran, tanaman obat dan 
tanaman hias ), dapat juga digunakan untuk budidaya 
tanaman pangan seperti jagung dan padi gogo. 

Modulus irigasi terbesar untuk tanaman cabai 
terjadi pada bulan Agustus sebesar 0.32 
liter/detik/hektar atau 2.8 mm/ hari. Dengan efisiensi  
( ea ) 90% maka kebutuhan air irigasi yang diperlukan 
dari emitter adalah  0.36 liter/detik/hektar atau 3.10 
mm/ hari. 

Emitter/Penetes tipe ulir plastik  yang digunakan 
memiliki debit tetesan rata-rata 8 liter/ jam pada 
tekanan 10 meter kolom air. Interval irigasi yang 
digunakan adalah setiap 2 hari sekali diberi air irigasi.  
Interval irigasi dapat dibuat kurang atau lebih dari 2 
hari. Penyesuaian dilakukan pada lamanya pemberian 
air irigasi. Bila interval leb ih cepat maka lama 
pemberian air menjad i lebih singkat, sebaliknya bila 
interval lebih lama maka lama pemberian air menjadi 
lebih lama. 

Lama waktu pemberian air irigasi untuk tanaman 
Cabai pada bulan Agustus adalah 46 menit 30 detik. 
Lama pemberian air irigasi pada waktu diluar bulan 
Agustus  akan lebih kecil. Bila lama waktu 
operasional pemberian air irigasi (termasuk waktu 
rotasi dari satu petak lahan ke petak lainnya) adalah 1 
jam, waktu bekerja adalah 10 jam per hari, maka 
luasan setiap petak adalah 0,1 hektar atau 1000 m2.  
Ukuran setiap petak dibuat 50 meter x 20 meter. Luas 
lahan budidaya adalah 2 hektar. 

Debit (Q) untuk 20 buah penetes sepanjang 20 
meter pipa lateral adalah 165,5 liter/ jam. Debit  (Q) 
Pipa header dengan 51 buah pipa lateral adalah 8440,5 
liter/ jam. Bila pemberian air melalui perp ipaan dari 
sumber air menuju petak yang paling jauh dari sumber 
air mengalami friksi tekanan sebesar 0,60 meter, maka 
tekanan yang dibutuhkan untuk memompa air dari 
sumber menuju petak terakh ir adalah 10,60 meter. 
Keperluan tenaga pompa  dengan efisiensi pompa 
60% adalah 405 Watt. Pompa di setiap beberapa petak 
lahan budidaya dapat diganti dengan Tower Air.                            

Secara perhitungan kasar, biaya investasi system 
irigasi tetes tipe ulir p lastik dapat menghemat lebih  
dari 50% d ibandingkan dengan system irigasi tetes 
eximpor. Perh itungan lebih detail dapat dilakukan 
pada tahap berikutnya. Perhitungan kebutuhan air dan 
lama pemberian air irigasi untuk budidaya tanaman 
pangan seperti jagung dan padi gogo dapat melihat 
pada perhitungan untuk budidaya cabai. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 ( Agustine ) : 
Pada saat percobaan, apakah mengesampingkan 
musim ? 
Jawaban : Irigasi tetes digunakan saat musim 
kemarau. 
 
Pertanyaan lanjutan : 
Lalu bagaimana tidak boleh lebih dari 16 hari ?  
Jawaban : 16 hari pas tanaman, tetapi tidak optimal. 
 
Pertanyaan lanjutan : lalu bagimana dengan jagung ? 
Jawaban : Jagung bias lebih lama lag i. 
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Abstrak- Makalah ini merupakan hasil kajian 
berbagai pustaka, dan pemikiran penulis yang 
membahas pengembangan makanan tradisional dalam 
rangka memperkuat ketahanan dan kemandirian 
pangan. Di Indonesia terdapat berbagai macam 
makanan tradisional, misal gudeg dari Yogyakarta, 
rendang daging sapi dari Padang, rawon dari Jawa 
Timur, pecel dari Madiun, rujak cingur dari 
Surabaya, pekmpek dari Palembang, sate dan gado-
gado di berbagai daerah.  
Makanan tradisional mempunyai potensi sangat besar 
untuk dikembangkan dikarenakan makanan tersebut 
pada umumnya menggunakan bahan baku dan bahan 
pendukung lokal dan teknologi yang diterapkan sudah 
dikuasai para pelaku usaha secara turun-temurun. 
Pada pihak lain, berbagai makanan tradisional 
hampir hilang dari peredaran dikarenakan kehadiran 
berbagai makanan asing, kurang menariknya 
penampilan produk, dan daya simpan produk yang 
rendah. Selain itu, pengemasan yang merupakan daya 
tarik, media promosi, dan pelindung produk belum 
ditangani secara profesional.  
Pelaku usaha makanan tradisional juga mengalami 
kesulitan dalam hal memperoleh modal, bahan baku 
yang konsisten dan berkualitas prima serta berbagai 
persyaratan yang harus dipenuhi. Pesyaratan tersebut 
antara lain adalah harus memiliki izin edar dari 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan 
sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Sanitasi/higiene selama proses pengolahan, keamanan 
pangan, dan kandungan gizi juga masih belum 
diperhatikan oleh sebagian besar pelaku usaha 
makanan tradisional. Berbagai produk makanan 
tradisional masih ada yang menggunakan bahan 
tambahan makanan yang membahayakan konsumen, 
misal pewarna tekstil dan pengawet mayat.   
Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan 
intervensi teknologi untuk mengatasi berbagai 
permasalahan tersebut. Beberapa langkah yang dapat 
dilakukan antara lain adalah penyediaan bahan baku 
yang bermutu bagus, perbaikan penampilan atau 
pengemasan, penganekaragaman, dan peningkatan 
atau pengurangan kehilangan gizi makanan 
tradisional.  
Perbaikan penampilan produk dapat dilakukan 
dengan teknologi pengemasan dan sosialisasi manfaat 
kemasan yang baik dan bagaimana cara menarik 
perhatian konsumen. Sedangkan penganekaragaman 

makanan tradisional diperlukan untuk memperkaya 
sumber gizi, dan menghindari terjadinya kejenuhan 
pasar. Hal ini memungkinkan sekali dilakukan karena 
tersedianya berbagai sumber daya alam sebagai 
bahan baku yang melimpah.  
Makanan tradisional kadang-kadang dipanaskan 
berkali-kali, sehingga merusak atau mengurangi 
kandungan gizinya. Oleh karena itu diperlukan 
peningkatan gizi, minimal pengurangan kehilangan 
gizi makanan tradisional. Namun demikian, 
pembahasan pada makalah ini akan ditekankan 
kepada pengemasan,umur simpan, 
penganekaragaman, dan peningkatan atau 
pengurangan kehilangan gizi makanan tradisional 
untuk menunjang ketahanan dan kemandirian pangan 
nasional. Pengemasan makanan tradisional dalam 
kaleng meningkatkan penampilan dan daya simpan.  

 
Kata kunci: Intervensi teknologi, pangan tradisional, 
penganekaragaman, pengemasan, peningkatan gizi. 

 
1. PENDAHULUAN 

 
Makanan tradisional pekat dengan tradisi setempat 
dan dibuat sejak zaman nenek moyang secara turun 
temurun [1], sehingga dapat mencerminkan budaya 
suatu bangsa [2, 3]. Makanan tradisional adalah 
makanan termasuk jajanan dan bahan campuran yang 
digunakan secara tradisional, yang telah lama 
berkembang secara spesifik di daerah tertentu dan 
diolah dari resep-resep yang telah lama dikenal  
masyarakat setempat dengan sumber bahan baku lokal 
serta memiliki citarasa sesuai dengan selera 
masyarakat setempat [4]. Makanan tradisional 
merupakan sumber kalori, protein, dan mineral [5, 6, 
7] dan diproses secara sederhana tanpa 
memperhatikan faktor sanitasi/higiene sehingga 
kontaminasi sering terjad i [5, 6, 8].  
Di Indonesia terdapat berbagai macam makanan 
tradisional, misal gudeg dari Yogyakarta, rendang 
daging sapi dari Padang, rawon dari Jawa Timur, 
pecel dari Madiun, rujak cingur dari Surabaya, 
pekmpek dari Palembang, sate dan gado-gado di 
berbagai daerah. Di Yogyakarta terdapat 116 jenis 
makanan tradisional [9] dengan kandungan gizi yang 
bervariasi [7, 10]. 
Akhir-akh ir ini makanan tradisional hampir hilang 
dari peredaran dikarenakan kalah bersaing dengan 
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kehadiran berbagai makanan asing, kurang 
menariknya penampilan, dan daya simpan produk 
yang rendah. Selain itu, pengemasan yang merupakan 
daya tarik, media promosi, dan pelindung produk 
belum d itangani secara profesional [7, 8, 10]. Pelaku  
usaha makanan tradisional juga mengalami kesulitan 
dalam hal memperoleh modal, bahan baku yang 
konsisten dan berkualitas prima serta berbagai 
persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut  
adalah harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM), dan sertifikasi halal dari 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). San itasi/higiene 
selama proses pengolahan, keamanan pangan, dan 
kandungan gizi juga masih belum d iperhatikan oleh  
sebagian besar pelaku usaha makanan tradisional. 
Bahkan berbagai produk makanan tradisional masih 
menggunakan bahan tambahan makanan yang 
membahayakan konsumen, misal pewarna tekstil dan 
pengawet mayat. 
Pada makalah ini akan diuraikan mengenai 
pengemasan, umur simpan, kandungan gizi, 
penganekaragaman, standardisasi dan izin edar dari 
BPOM dan sertifikasi halal dari MUI, d iakhiri dengan 
kesimpulan. 
 

2. KONDIS I MAKANAN TRADIS IONAL 
 

Makanan tradisional menggunakan bahan baku lokal, 
harganya murah dan pengerjaannya bersifat padat 
karya [8]. Sedangkan cara pengolahan, resep dan 
citarasanya sudah bersifat turun temurun, serta sedikit  
sekali adanya pengembangan. Cara pengolahan tidak 
bersih/tidak higienis, mudah terkontaminasi [5, 6, 8], 
penampilan dan pengemasan kurang menarik, umur 
simpan pendek, dan citarasa kurang sesuai dengan 
selera generasi muda [8]. Berikut akan diuraikan  
kondisi makanan tradisional saat ini lebih terinci. 

 
a. Pengemasan  
Tujuan pengemasan antara lain adalah untuk 
melindungi produk, mempermudah penanganan dan 
transportasi, menginformasikan serta sebagai sarana 
promosi produk [11, 12]. Kemasan yang bagus tentu 
akan mempercantik penamilan dan menarik perhatian 
konsumen. Pengemasan makanan tradisional ada 
berbagai macam, dari sederhana misal kertas, daun, 
besek atau kendil sampai dengan modern dan trendi, 
misal kaleng pop up atau pouch tergantung kepada 
jenis produknya. Namun demikian, pengemasan 
makanan tradisional pada umumnya kurang 
profesional [7, 8, 10, 13] sehingga mempunyai daya 
saing rendah, umur simpan pendek, dan penampilan  
tidak menarik [7, 8, 10].  
Masalah lain dalam pengemasan adalah bahan 
pengemas yang dipakai tidak sesuai dengan makanan 
yang dikemas, misal makanan panas atau asam 
dikemas dalam plastik atau dibungkus dengan kertas 
bekas. Hal ini membahayakan konsumen, karena 
komponen plastik atau timbal yang terkandung dalam 

tinta dan pemutih yang terdapat pada kertas dapat 
migrasi kepada makanan yang dikemas [14, 15]. 

 
b. Umur simpan  
Umur simpan suatu produk berhubungan erat dengan 
bahan dan cara pengemasannya. Semakin profesional 
pengemasan, semakin tinggi umur simpan produk dan 
semakin menarik. Makanan tradisional b iasanya 
mempunyai umur simpan pendek [7, 8, 10], misal 
gudeg hanya mempunyai umur simpan 2-3 hari, apa 
lagi gado-gado dan lotek lebih pendek lagi. Umur 
simpan yang pendek ini akan membatasi jangkauan 
pasar, dikarenakan produk yang mempunyai daya 
simpan rendah tentu saja tidak dapat dipasarkan lebih  
jauh yang jarak tempuhnya lebih dari 2-3 hari.  
 
c. Kandungan gizi 
Kandungan gizi makanan tradisional bervariasi dari 
rendah sampai dengan tinggi tergantung kepada bahan 
baku dan proses pengolahan [5, 7, 9]. Berbagai 
vitamin dapat hilang selama persiapan, pengolahan, 
dan penyimpanan pangan dengan tingkatan yang 
bervariasi tergantung kepada suhu, waktu dan cara 
pengolahan. Pada suhu tinggi dan kehadiran oksigen 
dapat terjadi keh ilangan Vitamin A dan karotenoid. 
Vitamin D dan E (tokoferol) juga dapat hilang selama 
proses pengolahan dan penyimpanan [16]. Vitamin C 
adalah vitamin yang paling tidak stabil dibandingkan 
dengan vitamin-vitamin lainnya, tembaga dan besi 
mempercepat kerusakan vitamin C [16]. Tiamin  
(vitamin B-1) juga tidak begitu stabil, mudah rusak 
oleh oksigen, panas dan basa. Berbagai vitamin yang 
mudah rusak oleh panas juga akan hilang selama 
pengalengan dan pembotolan, Dilaporkan bahwa 
vitamin C, A, D. E, K, B1, B2, B6, B12, n iacin, biotin, 
dan folacin akan hilang selama proses pengolahan dari 
10 hingga 100% [16]. 
d. Penganekaragaman  
Penganekaragam pangan bertujuan untuk memperoleh  
gizi dari berbagai sumber dan menghindari kejenuhan 
pasar, semakin bervariasi makanan yang dikonsumsi 
semakin baik untuk kesehatan tubuh. Namun demikian  
sebagian makanan tradisional mempunyai resep, 
formula, dan komposisi yang relatif konstan [8]. 
Padahal Indonesia mempunyai sumber daya alam 
yang beranekaragam jenisnya dan besar jumlahnya. 
 
e. Standardisasi dan Izin Edar  
Hingga saat ini belum ada standardisasi makanan 
tradisional. Sedang izin edar dari BPOM yang berupa 
PIRT atau MD merupakan syarat yang harus dipenuhi 
semua produk pangan untuk dapat dipasarkan di 
seluruh wilayah Indonesia dan ekspor. Sertifikasi halal 
dari MUI juga diperlukan untuk memperluas pasar ke 
segmen tertentu. Namun demikian para pelaku usaha 
makanan tradisional belum sepenuhnya memahami 
dan menyadari art i pentingnya kedua sertifikasi 
tersebut.  

 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
125 

 

3. PENGEMBANGAN MAKANAN 
TRADIS IONAL 

 
Makanan tradisional mempunyai potensi sangat besar 
untuk dikembangkan dikarenakan makanan tersebut 
pada umumnya menggunakan bahan baku dan bahan 
pendukung lokal dan teknologi yang diterapkan sudah 
dikuasai para pelaku usaha secara turun-temurun. 
Pengembangan makanan tradisional memungkinkan  
sekali untuk dilakukan karena tersedianya bahan baku 
yang melimpah tersebut.  
 
a. Pengemasan  
Pengemasan selain bertujuan untuk melindungi 
produk, mempermudah penanganan, dan merupakan 
sumber informasi produk yang bersangkutan, 
sekaligus merupakan a silent salesman, merupakan 
sarana promosi, maka harus berpenampilan prima dan 
eye catching agar menarik perhatian konsumen [21]. 
Kemajuan teknologi dan kehadiran ahli desain produk 
membantu sekali  untuk melakukan pengemasan suatu 
produk seindah mungkin agar tidak kalah bersaing 
dengan makanan modern dan impor. Inovasi dalam 
pengemasan merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan penampilan dan daya saing makanan 
tradisional [7, 17]. 

 
b. Umur simpan 
Umur simpan makanan tradisional yang pendek dapat 
ditingkatkan dengan perbaikan kemasan sekaligus 
perbaikan penampilan, misal dengan kaleng atau 
pouch. Gudeg yang dikemas dalam kaleng mempunyai 
umur simpan selama satu tahun [18] tanpa mengalami 
perubahan gizi yang bermakna [19].  Makanan 
tradisional yang dikemas dalam kaleng atau pouch 
mempunyai penampilan lebih menarik daripada 
dikemas dalam kendil apalag i besek dan 
meningkatkan jangkauan pasar, bahkan dapat 
diekspor. Berdasarkan pengalaman tersebut maka, 
makanan-makanan tradisional lain juga 
memungkinkan sekali untuk dikemas dalam kaleng 
atau pouch agar mempunyai umur simpan lebih  
panjang dan jangkauan pasar lebih luas. Dalam rangka 
pengalengan makanan tradisional tersebut maka 
diperlukan serangkaian penelitian yang intensif. 

 
c. Kandungan gizi 

Kandungan gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di 
antaranya proses pengolahan dan bahan baku. Bahan 
baku yang segar dan berkualitas bagus akan 
mengandung gizi lebih lengkap dan lebih tinggi 
daripada bahan baku yang sudah lama disimpan 
walaupun di dalam freezer, apalagi yang sudah rusak 
[16]. Selain itu, alasan pertama dan kedua dari sepuluh 
alasan utama mengapa konsumen mencoba produk 
baru adalah dikarenakan makanan tersebut 
difortifikasi oleh zat gizi ekstra dan memiliki zat gizi 
yang baik [20]. Menurut Brisset [21] saat ini 
konsumer mencari berbagai makanan yang lebih sehat 

dan lebik enak. Berbagai produk pangan dapat 
difortifikasi dengan teknologi yang tersedia saat ini, 
terutama pada rasa, tekstur, dan penampilan [22]. 
Bahan aktif yang biasa dipakai untuk fortifikasi antara 
lain adalah vitamin (vitamin B, C, dan D), kalsium, 
Omega-3 dan beta-karoten  [21].  
Kandungan gizi tiwul dapat ditingkatkan dengan 
penambahan kedelai dan jagung sebagai penyedia 
protein dan mineral. Bahkan tiwul instan di 
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta berhasil d iperkaya 
dengan Vitamin A, zat besi, protein, dan Iodium [23]. 
Inovasi pada makanan tradisional seyogianya 
diarahkan pada rasa dan kandungan gizi [21]. 
Sedangkan untuk mengurangi keh ilangan berbagai 
vitamin dapat dilakukan dengan blanching [16]. 
Dengan demikian keh ilangan gizi makanan tradisional 
dapat diperkecil dengan pemilihan bahan baku yang 
bagus dan proses pengolahan yang tepat atau dapat 
dipertahankan dengan fortifikasi. Keh ilangan vitamin  
juga dapat diatasi dengan mengatur keasaman atau 
kebasaan dari produknya serta proses pengolahan 
yang tepat. Semakin rendah suhu, semakin cepat 
waktu masak, semakin sedikit v itamin yang hilang.  

 
d. Penganekaragaman  
Makanan yang beraneka ragam akan menjamin  
keragaman sumber gizi dan menghindari kejenuhan 
pasar sehingga dapat menopang ketahanan dan 
kemandirian pangan nasional. Indonesia mempunyai 
sumber daya alam yang melimpah, baik jen is maupun 
jumlahnya. Dengan demikian penganekaragaman  
makanan tradisional mungkin sekali untuk dilakukan. 
Industri pangan memang seharusnya mampu membuat 
produk-produk eksotis khas Indonesia [25] yang unik, 
bukannya diekspor dalam bentuk bahan mentah [26] 
yang mempunyai nilai jual rendah. Selain itu 
diperlukan teknologi untuk membuat makanan 
tradisional yang tidak merepotkan dan meningkatkan  
efisiensi misalnya dengan penyiapan bumbu-bumbu 
yang bersifat instant [27], apalagi b ila dapat dilakukan  
inovasi pada rasa dan tekstur [17] Namun demikian, 
dalam penganekaragaman makanan tradisional perlu  
dikembangkan jen is pangan yang unik atau spesifik 
lokasi sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. 

 
e. Standardisasi dan Izin Edar  
Makanan yang dipasarkan secara domestik atau 
regional tidak akan menemui masalah walaupun tidak 
atau belum memenuhi standar. Hingga kini memang 
belum ada standardisasi untuk makanan tradisional. 
Walaupun demikian dengan adanya pasar global maka 
standardisasi makanan tradisional mungkin sekali 
harus memenuhi standar yang ditentukan. Minimal 
pengolahan makanan tradisional harus memenuhi Cara 
Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) yang telah 
ditetapkan oleh Badan POM.  
Bila produk pangan akan dipasarkan secara luas atau 
bahkan ke luar negeri maka standardisasi dan izin edar 
dari BPOM harus ada. Apalagi kalau sudah 
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memperoleh sertifikasi halal dari MUI maka 
jangkauan pasarnya akan lebih luas. Makanan yang 
belum memiliki izin edar dari Badan POM, misal 
PIRT atau MD tentu saja tidak boleh beredar di 
seluruh wilayah Indonesia, kecuali masih dalam 
bentuk sample. Sosialisasi sangat diperlukan untuk 
meningkatkan pemahaman para pelaku usaha 
makanan tradisional akan perlunya standardisasi dan 
izin edar dari BPOM dan MUI.  
Selain berbagai hal yang telah diuraikan di atas, 
berbagai faktor lain yang harus diperhatikan dalam 
pengolahan bahan pangan adalah: bahan baku, tata 
letak peralatan atau alur proses produksi, kebersihan, 
pengendalian kualitas, dan perawatan mesin. Daerah  
asal akan mempengaruhi kualitas produk, bila bahan 
baku berbeda maka akan berbeda pula kualitas 
produk. Tata letak atau alur proses produksi harus 
diatur sedemikian rupa agar memperkecil biaya dan 
meningkatkan kapasitas produksi. Kebersihan harus 
benar-benar diperhatikan dalam pengolahan pangan, 
baik alat/mesin produksi, tempat maupun kebersihan 
karyawan. Pengendalian mutu dalam pengadaan bahan 
baku harus dilakukan dengan cermat agar dapat 
menghasilkan produk berkualitas bagus dan konsisten. 
Perawatan berkala terhadap alat/mesin yang 
digunakan sangat diperlukan agar proses produksi 
dapat berjalan dengan baik [28]. 

 
4. KETAHANAN PANGAN 

 
Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya 
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun 
mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh seluruh 
rakyat yang memerlukan [29]. Ketahanan Pangan 
merupakan keseimbangan neraca pangan tanpa 
memperhatikan asal-usulnya/sumbernya. Dengan 
demikian ketahanan pangan terdiri atas tiga kata kunci 
atau komponen, yaitu ketersediaan pangan, 
keterjangkauan yang menyangkut pendistribusian 
pangan, dan tentu saja layak dikonsumsi [30, 31].  
Hampir setiap daerah di tanah air mempunyai 
makanan tradisional yang menggunakan bahan baku 
dan bahan pendukung lokal [1, 4, 8]. Dengan 
demikian bahan mentahnya akan tersedia secara 
berkelan jutan dan mudah dijangkau oleh pelaku usaha 
makanan tradisional. Selain itu, fo rmula, resep, dan 
teknologi makanan tradisional merupakan warisan 
turun temurun sehingga dikuasai oleh pelaku usaha  
makanan tradisional [1, 6, 8]. 
Makanan tradisional sudah terbukti bahwa sejak 
berabad-abad yang lalu sampai dengan saat ini tetap 
bertahan tanpa menimbulkan efek samping [8]. 
Makanan tradisional juga merupakan sumber energi, 
vitamin, dan mineral potensial [5, 6, 7]. Makanan 
tradisional yang merupakan bagian dari sektor 
agribisnis merupakan salah satu sektor yang mampu 
bertahan dan tumbuh dalam mengatasi krisis moneter 
baik pada tahun 1998 maupun tahun 2008.  

Berbagai kelebihan yang dimiliki makanan tradisional 
tersebut menunjukkan bahwa makanan tradional 
merupakan fondasi yang kokoh untuk menunjang 
ketahanan dan kemandirian pangan nasional. 

 
5. KES IMPULAN 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan  
sebagai berikut.  
a. Pengemasan makanan tradisional meningkatkan  

penampilan, daya simpan, dan jangkauan pasar. 
b. Makanan tradisional mempunyai potensi cukup 

besar untuk dikembangkan, misal dengan 
perbaikan pengemasan dan penganekaragaman. 

c. Kehilangan kandungan gizi makanan tradisional 
dapat diperkecil dengan cara pengolahan yang 
tepat dan atau dengan fortifikasi untuk 
meningkatkan kandungan gizi. 

d. Makanan tradisional mampu menunjang 
ketahanan dan kemandirian pangan nasional. 
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Abstract - Ekstrak etanol Selaginella plana mampu 
menghambat pertumbuhan sel kanker T47D secara 
invitro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh ekstrak etanol Selaginella plana terhadap 
pertumbuhan kanker payudara tikus yang diinduksi 
7,12-dimethylbenz(a) anthracene (DMBA). Tikus 
betina galur Sprague Dawley diberi perlakuan ekstrak 
uji dengan tiga variasi dosis selama 7 minggu sejak 2 
minggu sebelum pemberian DMBA (Preventif). 
Perlakuan DMBA diberikan selama  5 kali selama 
pengujian. Hasil uji menunjukan bahwa ekstrak etanol 
Selaginella plana (EES) dosis paling tinggi mampu 
menghambat pertumbuhan tumor payudara tikus 
dibandingkan kelompok kontrol DMBA dan kedua 
dosis lainnya.  

 
Kata-kunci: Ekstrak etanol Selaginella plana, kanker, 
tikus, DMBA. 

  
1. PENDAHULUAN 

 
Kanker payudara merupakan penyakit yang selalu 
menarik untuk dipelajari dari masa ke masa. Gejala 
kanker payudara telah tertulis di sebuah papyrus Mesir 
bertarikh 3000-1500 SM. Hingga kini, epidemiologi 
kanker payudara terus dipantau karena insidensinya 
yang terus meningkat  diberbagai belahan negara [1]. 
Faktor resiko penyakit payudara meliputi usia (>50 
tahun), riwayat kanker payudara keluarga, serta 
riwayat reproduksi pasien seperti menstruasi dini, 
tidak hamil atau kehamilan yang terlambat, terlambat  
menopause, serta penggunaan jangka panjang 
kontrasepsi oral atau hormone replacement therapy 
[2]. [3] melaporkan kemungkinan faktor makanan 
lebih berpengaruh dibanding riwayat keluarga.  
Bahan alam sebagai alternatif sumber obat menarik 
untuk dipelajari karena rendahnya efek samping dan 
kejad ian resistennya sel kanker oleh obat sintesis [4]. 
Selaginella meskipun banyak digunakan sebagai 
tanaman obat diberbagai belahan dunia dan tumbuh 
subur di Indonesia, penggunaannya di Indonesia masih 
kurang. Bag ian tanaman yang digunakan adalah herba 
dan digunakan antara lain sebagai penyembuh luka, 
luka setelah melah irkan, gangguan menstruasi, 
penyakit kulit, sakit kepala, demam, infeksi saluran 
napas dan saluran kencing, sirosis, kanker, rematik, 

dan patah tulang [5]. Senyawa bioaktif dalam 
Selaginella sp. antara lain flavonoid, alkaloid, dan 
terpenoid. Biflavonoid adalah senyawa bioaktif 
utamanya yang terdiri dari 13 senyawa, terutama 
amentoflavon dan ginkgetin [6]. Amentoflavon 
menghambat metastasis tumor in vivo dengan 
menurunkan ekspresi mRNA dari MMP-2, MMP-9, 
prolyl hydroxy lase, lysyl oxidase, VEGF, ERK-1, 
ERK-2, TNF-alpha, IL-1beta, IL-6, dan GM-CSF dan 
meningkatkan ekspresi mRNA dari STAT-1 dan nm23 
dalam jaringan paru sehingga melemahkan invasi 
tumor, p roliferasi dan angiogenesis [7]. Sementara, 
isoginkgetin menghambat invasi tumor dalam sel  
kanker mengatur PI3K sehingga menurunkan ekspresi 
MMP-9 [8]. Hasil penelit ian sebelumnya 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol Selaginella sp. 
(EES) dan fraksi aktifnya mampu menghambat 
pertumbuhan sel kanker T47D dan menginduksi 
apoptosis [9],[10].  Selain itu, Selaginella sp. 
memiliki senyawa fitoestrogen seperti apigenin [9] 
dan p-hydroxybenzoic acid [11] yang dapat bersifat 
anti kanker, meskipun efek anti kanker tersebut masih 
diperdepatkan [1].  
Penelit ian ini bertujuan untuk mengetahui apakah EES 
dapat berpengaruh terhadap tumor mammae yang 
diinduksi DMBA (7,12-dimethylbenz[α] anthracene) 
pada tikus galur SD. DMBA bersifat karsinogen 
melalui ikatannya dengan DNA di sel [12]. 
 

2. BAHAN DAN METODE 
 
1. Bahan 
Herba Selaginella sp. kering diperoleh dari Balitro  
(Bogor, Jawa Barat). DMBA dipero leh dari Tokyo 
Kasei dan Sigma. Etanol  p.a. dan  Diethyl ether p.a 
diperoleh dari Merck. Pakan diperoleh dari Indofeed 
(Bogor, Jawa Barat). Bahan lain yang belum 
disebutkan diperoleh dari supplier lokal dengan 
kualitas baik. EES disiapkan seperti disebutkan oleh 
[9]. Selanjutnya EES dilarutkan dalam aquadest 
dengan variasi dosis sedangkan DMBA dilarutkan  
dalam corn oil.  
2. Perlakuan Uji 
Tikus SD betina, 40 hari, dipero leh dari Fakultas 
Kedokteran Hewan IPB (Bogor), dan diaklimatisasi 
seminggu sebelum perlakuan, d ikandangkan dalam 
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ruangan dengan ventilasi cukup, makanan dan 
minuman secukupnya, dan pengaturan siklus cahaya 
12 jam terang dan 12 jam gelap. Berat badan diukur 
tiap minggu selama uji. Metode untuk uji tumor 
diperoleh dari [9] yang dimodifikasi. Tikus (30 ekor) 
dibagi dalam 6 kelompok sebagai berikut: 
Kelompok A: Kontrol Sehat 
Tikus diberi 1 ml aquadest secara per oral selama 7 
minggu (minggu ke 3 sampai 9). Pada minggu 5, 6, 7, 
16, dan 18 corn oil diberikan kepada tikus secara per 
oral (kontrol pelarut DMBA). Selanjutnya, dilakukan  
palpasi untuk mendeteksi tumor mammae selama 16 
minggu dari minggu ke 10 sampai 25.  
Kelompok B: Kontrol Kanker 
Tikus diberi 1 ml aquadest secara per oral selama 7 
minggu (minggu ke 3 sampai 9). Pada minggu 5, 6, 7, 
16, dan 18 DMBA dalam corn oil (15 mg/ekor, 15 mg/  
ekor, 10 mg/ ekor, 10 mg/ ekor, and 10 mg/ ekor) 
diberikan kepada tikus secara per oral. Selanjutnya, 
dilakukan palpasi untuk mendeteksi tumor mammae 
selama 16 minggu dari minggu ke 10 sampai 25. 
Kelompok C: Kontrol EES  (3 g/kgbb EES) 
Tikus diberi 1 ml EES 3g/kgbb dalam aquadest  secara 
per oral selama 7 minggu (minggu ke 3 sampai 9). 
Pada minggu 5, 6, 7, 16, dan 18 corn oil diberikan  
kepada tikus secara per oral (kontrol pelarut DMBA). 
Selanjutnya, dilakukan palpasi untuk mendeteksi 
tumor mammae selama 16 minggu dari minggu ke 10 
sampai 25. 
Kelompok D: Perlakuan Dosis Rendah  (750 mg/kgbb 
EES) 
Tikus diberi 1 ml EES 750 mg/kgbb dalam aquadest  
secara per oral selama 7 minggu (minggu ke 3 sampai 
9). Pada minggu 5, 6, 7, 16, dan 18 DMBA dalam 
corn oil (15 mg/ekor, 15 mg/ ekor, 10 mg/ ekor, 10 
mg/ ekor, and 10 mg/ ekor) diberikan kepada tikus 
secara per oral. Selan jutnya, dilakukan palpasi untuk 
mendeteksi tumor mammae selama 16 minggu dari 
minggu ke 10 sampai 25. 
Kelompok E: Perlakuan Dosis Sedang  (1,5 g/kgbb 
EES) 
Tikus diberi 1 ml EES 1,5 g/kgbb dalam aquadest  
secara per oral selama 7 minggu (minggu ke 3 sampai 
9). Pada minggu 5, 6, 7, 16, dan 18 DMBA dalam 
corn oil (15 mg/ekor, 15 mg/ ekor, 10 mg/ ekor, 10 
mg/ ekor, and 10 mg/ ekor) diberikan kepada tikus 
secara per oral.  Selanjutnya, dilakukan palpasi untuk 
mendeteksi tumor mammae selama 16 minggu dari 
minggu ke 10 sampai 25. 
Kelompok F: Perlakuan Dosis Tinggi  (3 g/kgbb EES) 
Tikus diberi 1 ml EES 3 g/kgbb dalam aquadest  
secara per oral selama 7 minggu (minggu ke 3 sampai 
9). Pada minggu 5, 6, 7, 16, dan 18 DMBA dalam 
corn oil (15 mg/ekor, 15 mg/ ekor, 10 mg/ ekor, 10 
mg/ ekor, and 10 mg/ ekor) diberikan kepada tikus 
secara per oral. Selan jutnya, dilakukan palpasi untuk 
mendeteksi tumor mammae selama 16 minggu dari 
minggu ke 10 sampai 25. 

Pada minggu ke 26, tikus dikorbankan dengan 
eutanasia eter dan dilakukan nekropsi serta 
penimbangan berat organ (jantung, paru, hati, g injal, 
ovarium) 
3. Analisis Statistik 
Data (berat badan, berat organ vital, dan jumlah t ikus 
penderita tumor) dianalisis dengan program statistik 
(SPSS® 12 fo r Windows® software) menggunakan 
Uji Kolmogorov-Smirnov dilanjutkan dengan uji 
Anova jika data terdistribusi normal untuk mengetahui 
bermakna atau tidaknya perbedaan masing-masing 
kelompok dengan taraf kepercayaan 95%. 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
Pemberian senyawa karsinogen, terutama DMBA, 
pada tikus merupakan model yang cukup baik untuk 
menggambarkan kanker payudara karena memiliki 
kemiripan pada pola histologi dan respon hormon 
[12]. DMBA adalah prekarsinogen yang menjadi 
karsinogen oleh aktiv itas sitokrom P450 [13].  
Beberapa penelitian induksi tumor dengan DMBA 
telah dilakukan pada berbagai galur tikus dengan hasil 
yang terbaik adalah pada tikus galur SD, dibanding 
galur Marshalls dan August [14]. [15] melaporkan  
bahwa estrogen memacu proliferasi sel sehingga tikus 
betina dewasa digunakan. Dosis EES (750 mg/kgbb, 
1,5 g/kgbb, dan 3 g/kgbb) dan DMBA (15 mg, 15 mg, 
10 mg) d ipilih berdasarkan studi sebelumnya [16]. 
Corn oil d igunakan sebagai pelarut DMBA karena 
dapat memicu pertumbuhan tumor yang diinduksi 
DMBA tetapi corn o il sendiri t idak karsinogen [17].  
Uji yang dilakukan pada penelitian ini adalah  
kemopreventif karena EES d iberikan terlebih dahulu 
sebelum pemberian senyawa karsinogen. Diharapkan 
dalam dua minggu pemberian, senyawa bioaktif telah 
sampai di sel dan dapat menekan pertumbuhan tumor.. 
Pemberian EES tetap dilanjutkan setelah pemberian  
DMBA untuk mengantisipasi terbentuknya metabolit 
DMBA yang karsinogen sesudah pemberian DMBA. 
Tumor baru dapat dipalpasi pada minggu ke 20 
dengan pemberian DMBA total sebanyak 60 mg/ekor.  
Pemantauan berat badan selama u ji diperlukan untuk 
mengamati kondisi fisik hewan uji. Data berat badan 
(Gambar 1) pada minggu ke 2, 15, dan 25 dianalisis 
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 
mengetahui distribusinya dan selanjutnya terdistribusi 
normal maka dilakukan uji Anova untuk melihat 
kerbermaknaan perbedaan pada data.  
 Minggu ke-2 menggambarkan kondisi sebelum 
uji. Dari semua kelompok, hanya kelompok E dan F 
saja yang berbeda bermakna dengan kelompok A. 
Adapun urutannya berat badan tikus adalah 
A>B>D>C>F>E. Minggu ke-7 menggambarkan  
kondisi hewan uji selama perlakuan. Tampak bahwa 
semua kelompok tidak berbeda bermakna dengan 
kelompok kontrol sehat dan kontrol kanker. Minggu 
ke 15 menggambarkan kondisi hewan uji selama masa 
palpasi. Kondisi kelompok hewan uji digambarkan  
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seragam dibanding kontrol kanker dan sehat. Minggu 
ke 25, semua hewan uji dalam kondisi seragam 
dibanding dengan kontrol sehat dan kontrol kanker. 
Hanya kelompok kontrol EES dan perlakuan dosis 
tinggi yang berbeda bermakna dimana berat badan 
kelompok  kontrol EES adalah paling tinggi dibanding 
kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa status 
fisik tikus kontrol EES dosis tinggi lebih baik bahkan 
dibanding kelompok kontrol sehat. Dengan kata lain, 
kontrol EES dosis tertinggi pada percobaan ini tidak 
menyebabkan kehilangan cairan akut, proteolisis dan 
lipolisis [18]. 
 Berat organ jantung, paru, hati, ginjal, dan 
ovarium (Gambar 2) d ianalisis menggunakan uji 
kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa semua data 
terdistribusi normal (p>0.05). Hasil analisis 
menggunakan uji Anova menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedan yang bermakna antar tiap kelompok 
pada semua organ (p>0.05). Hal in i menunjukkan  
bahwa pemberian DMBA dan EES meski berpengaruh 
pada berta badan, ternyata tidak berpengaruh pada 
organ vital ditin jau dari berat organ. Berat ovarium 
juga diperhatikan karena kandungan fitoestrogen pada 
Selaginella sp.  
 Hasil pengamatan insidensi tumor menunjukan 
bahwa persen insidensi tumor kelompok dosis rendah 
dan sedang tidak berbeda dengan kontrol DMBA yaitu 
sebesar 40%. Sedangkan kelompok perlakuan dosis 
tinggi tidak terjad i insidensi tumor dan pertumbuhan 
tumor mammae (Gambar 3;Tabel 1). Akan tetapi 
kelompok dosis tinggi  mengalami penurunan kondisi 
badan dengan terjadinya penurunan berat badan 
(Gambar 1.) dan kematian (tabel 1). Meskipun 
insidensi antara kelompok dosis rendah dan dosis 
sedang sama dengan kontrol tumor, ternyata dosis 
sedang justru memiliki persentasi tumor mammae 
lebih tinggi dari pada kelompok kontrol tumor. Hal ini 
dapat disebabkan oleh kandungan fitoestrogen dalam 
EES. Fitoestrogen dapat meningkatkan proliferasi sel 
kanker mammae manusia in vit ro maupun in vivo 
[1],[19].  

Namun pada dosis tinggi, fitoestrogen serta 
senyawa anti kanker lain dari EES mampu 
menekan pertumbuhan tumor. Hal in i sejalan  
dengan genistein, fitoestrogen dari kedelai, yang 
pada dosis tinggi mampu menekan pertumbuhan 
sel kanker mammae in vivo [20]. 
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Gambar 1. Grafik Berat Badan Tikus Selama Uji 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Grafik berat organ tikus 

 

 
 

Gambar 3. Grafik insidensi tumor mammae 
 
Tabel 1. Efek EES berbagai dosis pada tikus 
yang diinduksi kanker oleh DMBA 

Grup 
Insidensi 
Tumor 

(%) 

Tumor 
Mammae 

(%) 

Kematian  
(%) 

A 0 0 0 

B 40 11.7 0 

C 0 0 0 

D 40 5 0 

E 40 21.7 0 

F 0 0 20 
 

4. KES IMPULAN 
 

EES dosis 3 g/kgbb mampu menekan pertumbuhan 
tumor payudara.  Pemeriksaan mikroskopik organ 
vital dan darah diperlukan untuk evaluasi 
keamanannya.  
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 ( Julendra ) : 
Umur t ikus ketika diinduksi ? Ada jarak interval 
waktu ? 
Jawaban : 
Tiga bulan , terdapat 5 kali induksi. 
 
Pertanyaan lanjutan : 
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Pakan yang diberikan ?  
Jawaban : 
standard an dihitung pakar tikus, protein, d ll. 
 
Saran : 
Kedepannya pakan yang diberikan lebih baik buatan 
sendiri dibandingkan pakan komersial. 
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Pemanfaatan sampah organik untuk pembuatan kompos dengan 
menggunakan Komposter tipe Rotary Drum Skala Pilot  

 
Sriharti 
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 Jl. KS. Tubun No. 5 Subang  

Telp. (0260) 411478, Fax (0260) 411239 
E-mail : sriharti2002@yahoo.com 

 
Abstrak - Telah dilakukan percobaan pemanfaatan 
sampah organik yaitu sampah pasar untuk pembuatan 
kompos dengan menggunakan komposter tipe rotary 
Drum skala pilot. Dalam percobaan ini dilakukan 3 
perlakuan yaitu penggunaan bahan aktivator yaitu 
EM4, Agrisimba dan Bioaktivator Green Phosko 
Green Phosko. Parameter yang diamati adalah suhu 
pengomposan,, nilai pH,  penyusutan kompos yang 
dilakukan pada akhir pengomposan. Pengujian 
produk kompos dilakukan secara kimia dan fisik. 
Hasil pengujian dibandingkan dengan  standar 
kualitas kompos menurut Standar Nasional Indonesia 
nomor 19-7-30-2004 . Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa penggunaan ketiga bahan aktivator tidak 
berpengaruh signifikan terhadap suhu pengomposan, 
maupun kualitas kimia dan fisik kompos. Kualitas 
kimia dan fisik kompos pada ketiga bahan aktivator 
pada umumnya memenuhi standar kualitas kompos 
menurut SNI Nomor 19-7-30-2004.  
 
Kata kunci : pemanfaatan sampah organik, 
pembuatan kompos, komposter rotary drum, skala 
pilot 
 
1. PENDAHULUAN 
Sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami 
perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambi bagian 
utamanya atau karena pengolahan dan dianggap sudah 
tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomi 
tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat 
menyebabkan pencemaran atau gangguan kesehatan 
(Hadiwiyoto, 1993). Sampah dapat dibagi menjadi dua 
jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. 
Sampah organik terdiri dari bahan-bahan yang dapat 
dikomposkan, diantaranya sisa tumbuhan, hewan dan 
bahan organik lainnya. Sedangkan sampah anorganik 
terdiri dari bahan-bahan yang tidak dapat 
didekomposkan, seperti plastik, kaca atau gelas, 
alumunium dan karet. 
Sumber sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, 
peternakan dan perikanan, perdagangan, industri, 
Di indonesia , sebagian besar sampah merupakan 
sampah organik. Data menunjukkan bahwa rata-rata 
komposisi sampah di beberapa kota besar di indonesia 
adalah : organik (25 %), kertas (10 %), plastik (18 %), 
kayu (12 %), logam (11 %), kain (11 %), gelas 911 
%), lain-lain (12 %) 

Usaha penanganan dan pemanfaatan sampah belum 
dapat mengimbangi jumlah yang dihasilkan, sehingga 
terjadi penimbunan sampah. Sampah yang tertimbun 
akan mengakibatkan gangguan terhadap 
keseimbangan lingkungan, sumber penularan dan 
habitat bagi patogen penyakit serta mengganggu 
kebersihan dan keindahan lingkungan. Selain itu, 
volume sampah yang terus bertambah menyebabkan 
kesulitan dalam mencari lahan baru untuk Tempat 
pembuangan Akhir sampah. 
Salah satu upaya penanggulangan sampah padat 
organik adalah dengan memanfaatkannya menjadi 
bahan baku kompos.  Teknik pengomposan 
merupakan alternatif yang tepat untuk mereduksi 
volume sampah organik dan memanfaatkannya 
kembali sebagai pupuk tanaman. 
Kompos merupakan hasil fermentasi atau dekomposisi 
dari bahan-bahan organik oleh mikroorganisme, 
sehingga berubah bentuk dan sudah tidak dikenali lagi 
bentuk aslinya, berwarna kehitaman dan tidak berbau. 
Pengomposan adalah proses dimana bahan organik 
mengalami penguraian secara biologis, khususnya 
oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan 
organik sebagai sumber energi. Pada prinsipnya semua 
bahan-bahan organik padat dapat dikomposkan, 
seperti limbah organik rumah tangga, sampah organik 
pasar. Mikroba yang aktif pada kondisi in i adalah  
mikroba termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada 
suhu tinggi. Organisme yang terlibat dalam proses 
pengomposan yaitu mikroflora : bakteri, 
Actinomicetes, kapang, mikrofauna ; protozoa, 
makroflora : jamur tingkat tinggi, makrofauna : cacing 
tanah, rayap, semut, kutu. Setiap zat atau bahan yang 
dapat mempercepat dekomposisi bahan organik dalam 
tumpukan kompos disebut sebagai aktivator. 
Penambahan aktivator dapat menyumbangkan 
mikroorganis me dekomposer dan nitrogen ke dalam 
tumpukan kompos. Pada percobaan ini d ilakukan  
pengomposan sampah organik dari pasar 
menggunakan beberapa jenis aktivator. 
Penelit ian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa 
jenis aktivator terhadap kecepatan proses 
pengomposan dan mutu kompos dari sampah pasar. 
 

2. METODE PENELITIAN 
Komposter. 
           Pembuatan kompos dilakukan secara aerobik 
didalam Komposter Tipe Rotary Drum seperti terlihat 
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dalam gambar 1, yang merupakan Komposter tertutup 
berbentuk silinder horisontal dengan kapasitas 2 M3 
atau 600 kg bahan baku. Komposter tebuat dari kayu 
dengan rangka dari besi St 37. Ukuran silinder adalah  
panjang 1.958 meter dan diameter 1,198 meter. 
Komposter dilengkapi dengan pengaduk dan blower 
(diameter 14 ”, 150 W, 220 V) untuk memasukkan  
udara. Komposter diputar dengan menggunakan mesin   
2 HP.  

 

 
Gambar 1 : Komposter Rotary Drum pandangan samping 

 
Gambar 2 : Komposter Rotary Drum pandangan depan 

 
Pembuatan kompos. 

Bahan yang digunakan dalam pengomposan adalah 
sampah pasar berasal dari pasar inpres yang berlokasi  
di belakang terminal kabupaten Subang. Proses 
pembuatan kompos adalah sebagai berikut : sampah 
pasar  pencacahan (menggunakan alat pencacah 
kapasitas 100 kg/jam)  pencampuran dengan 
material lain yaitu kotoran kambing, serbuk gergaji 
(untuk mencapai C/N ratio yang optimum dan 
menggemburkan)  inoku lasi starter (untuk 
mempercepat terjadinya pengomposan)  
pengomposan (untuk memperoleh campuran yang 
homogen setiap hari reaktor diputar 3 kali selama 1/2 
jam, dengan menggunakan mesin 2 HP, setelah 1 hari  
akan terjadi reaksi panas. Pada saat terjadi reaksi 
panas udara dihembuskan melalu i kipas angin)  
pemanenan  (kompos dikeluarkan dengan cara 
memutar reaktor dengan pintu mengarah ke bawah/ 
lantai)  pengeringan  (kompos yang dikeluarkan dari 
komposter masih dalam keadaan basah, lengket dan 
lembab, sehingga perlu diangin-anginkan terlebih  
dahulu ditempat yang teduh ( tanpa sinar matahari ) 

selama beberapa hari sampai kering dan gembur /  
remah)  KOMPOS.  Pembuatan kompos dilakukan  
dengan 3 perlakuan bahan aktivator yaitu EM4, 
Agrisimba dan Bioaktivator Green Phosko Green 
Phosko. 
 

Pengujian kualitas kompos. 

Parameter yang dipantau adalah suhu, suhu kompos 
dan suhu ruang dalam komposter.  Suhu kompos 
diukur pada 3 tempat, pengukuran dilakukan setiap 
hari. Suhu diukur dengan menggunakan termometer. 
Pengujian produk kompos meliputi  pengujian kualitas 
kimia dan fisik. Pengujian kualitas kimia  meliputi 
nilai pH, kadar abu, silika, kadar air, Nitrogen total, C-
organik, P2O5, K2O, MgO, S, Fe, Mn, Zn  dan Al. Nilai 
pH diukur dengan pH meter, kadar air dianalisa 
dengan metoda  gravimetri dengan pengeringan 
menggunakan oven pada suhu 105 o C, kadar abu 
diukur dengan menggunakan furnace pada suhu 600 
oC, kadar Nit rogen total dianalisa dengan metoda 
kjedahl, C-organik, P2O5, Al, S, Cl, B, A l dianalisa 
dengan metoda spektrofometri, K2O dianalisa dengan 
flame, CaO, MgO, Na, Fe, Mn, Cu, Zn dianalisa 
dengan metoda  AAS. Pengujian kualitas kimia 
dilakukan di laboratorium Kimia Balai Penelitian  
Tananan Sayuran Lembang. Pengamatan lainnya 
adalah penyusutan kompos yang dihasilkan yang 
dilakukan pada akhir proses pengomposan. 

Hasil pengujian kualitas kompos dibandingkan dengan 
standar kualitas kompos menurut Standar Nasional 
Indonesia nomor 19-7-30-2004 (BSN, 2004) . 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN  
Karakteristik sampah pasar 
Pengomposan adalah proses penguraian bahan organik 
secara biologis, khususnya oleh mikroba yang 
memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. 
Untuk menguraikan senyawa-senyawa yang 
terkandung dalam bahan kompos, diperlukan kondisi 
ideal agar proses pengomposan  berlangsung optimal. 
Untuk itu dilakukan karakterisasi terhadap sampah 
pasar, seperti terlihat dalam tabel 1. 
 

Tabel 1 : Karakteristik sampah pasar 
Parameter Nilai 

pH 6,8 
Kadar air 66,7 % 
C-Organik 14,43 % 
N total 0,43 % 
Nisba C/N  34 

Sampah pasar memiliki nisba C/N yang optimal untuk 
pengomposan yaitu 34, d imana menurut Isroi (2003) 
nisba C/N yang ideal untuk pengomposan adalah 30 – 
40, dimana mikroba mendapatkan cukup Carbon 
untuk energi dan Nitrogen untuk sintesa protein. 
Kadar air  sampah pasar menunjukkan nilai 66,7 %. 
Menurut Indriani (2002), kadar air pada proses 
pengomposan harus dipertahankan 60 %. Kadar air 
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yang kurang dari 60 % akan menyebabkan aktivitas 
mikroorganis ma akan terhambat, sedangkan bila lebih  
dari 60 % akan menyebabkan kondisi anaerob. Kadar 
air 60 % d icirikan dengan bahan terasa basah bila 
diremas, tetapi air t idak menetes. 
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Gambar 3 : Pengaruh bahan aktivator terhadap perubahan 

suhu 
Gambar 3 menunjukkan pengaruh bahan aktivator 
terhadap suhu pengomposan. Pada hari kedua sampai 
hari ke 4 terjad i peningkatan suhu pengomposan pada 
penggunaan ke 3 bahan aktivator, yang menunjukkan  
bahwa terjadinya proses dekomposisi oleh ke tiga 
bahan aktivator tersebut. Pada proses dekomposisi 
akan menghasilkan energi dalam bentuk panas, CO2 
dan uap air,  yang mengawali fase termofilik d i dalam 
bahan kompos. Panas yang terbentuk akan tersimpan , 
sementara bagian permukaan akan terpakai untuk 
penguapan. Pada fase ini yang perperan adalah 
mikroorganis me termofilik yang mampu hidup pada 
suhu 40 – 60 oC (Djuarnani, et al, 2005). Pada hari ke 
6 mulai terjadi penurunan  suhu yang menandai 
berkurangnya aktifitas mikroorganis me termofilik, 
karena bahan makanan yang berkurang. Fasa tersebut 
disebut fasa pendinginan dan kemudian kompos 
matang siap dipanen. Perubahan suhu pada ketiga 
bahan aktivator menunjukkan pola yang hampir sama, 
hal ini d isebabkan pada ketiga bahan aktivator 
mengandung mikroorganisme yang hampir sama. 
Aktivator EM-4 mengandung mikroorganisme yang 
didominasi oleh bakteri asam laktat (Lactobacillus sp) 
, disamping mengandung ragi, bakteri fotosintetik 
(Rhodopseudomonas sp), Actinomysetes sp, 
Streptomycetes sp. (Hadijaya, 1994). Sedangkan 
Agrisimba mengandung bakteri Lactobacillus, 
Bacillus, ragi, Azotobacter dan Acetobacter. 
Bioaktivator Green Phosko mengandung mikroba 
seperti bakteri akt inomycetes, ragi dan jamur. 
Aktivator tersebut mempengaruhi tumpukan kompos 
melalui dua cara, yaitu inokulasi strain 
mikroorganis me yang efektif dalam menghancurkan 
bahan organik dan meningkatkan kadar n itrogen yang 
merupakan makanan tambahan bagi mikroorganisme 
tersebut. Actinomicetes mampu mendegradasi polimer 
selulosa, hemiselu losa dan lignin, namun kemampuan 
degradasinya lebih rendah dibanding fungi. Bakteri 
mampu memutuskan ikatan rantai C penyusun 

senyawa lignin, selu losa dan hemiselulosa yang 
merupakan komponen penyusun bahan organik pada 
sampah pasar, nemun proses perombakannya lebih 
lambat bila dibanding senyawa polisakarida sederhana 
(amilum, disakarida dan monosakarida). Fungi 
mempunyai kemampuan yang lebih baik dibanding 
bakteri dalam mengurai sampah pasar 9selulosa, 
hemiselulosa dan lignin). Mikroba menggunakan 
enzim tersebut untuk menghidrolisis selulosa menjadi 
gula terlarut yang selanjutnya digunakan sebagai 
sumber karbon dan nutrisi bagi pertumbuhannya. 
Enzim selulase hanya dapat dihasilkan oleh fungi dan 
bakteri selu lotik. Fungi menunjukkan akt ivitas 
selulotik lebih tinggi dibandingkan bakteri dan 
aktinomisetes. Mikroba selulotik seperti bakteri dan 
fungi selulotik menghasilkan enzim selulase yang 
menghidro lisis selulosa kristal menjado oligoaskarida 
yang lebih kecil dan akh irnya menjad i g lukosa yang 
berfungsi sebagai sumber karbon dan unsur hara bagi 
pertumbuhan mikroba tersebut, juga mampu 
menyerang patogen tumbuhan atau fungi antagonis. 
Mikroba tersebut mampu mempercepat prose 
pengomposan, kemudian tetap bertahan hidup dalam 
kompos dan aktif berperan sebagai agen pengendali 
hayati untuk mengendalikan patogen tanah saat 
diberikan ke tanah.  

Kematangan kompos terjadi pada waktu yang 
bersamaan yaitu hari ke 15,  pada kompos dengan 
bahan  aktivator Agrisimba, EM4 maupun 
Bioaktivator Green Phosko. Kematangan kompos 
ditandai dengan menurunnya temperatur, tidak ada 
aktifitas serangga dan larva pada produk akhir, 
hilangnya bau tak sedap, produk akhir berwarna coklat  
tua hingga hitam, remah dan mudah hancur, sementara 
bau kompos seperti bau tanah, keadaan tersebut 
biasanya mempunyai nisbah C/N 10 – 15 (Anonim, 
1995). 

Pada proses pengomposan dilakukan pengadukan 
bahan, hal ini bertujuan untuk mengatur aerasi 
sekaligus untuk homogenasi bahan. Pada proses 
dekomposisi, oksigen harus tersedia cukup di dalam 
komposter, jika aerasi terhambat, maka akan terjadi 
proses anaerob yang akan menghasilkan bau tidak 
sedap. 
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Gambar 4 : Pengaruh bahan aktivator terhadap 

perubahan nilai pH 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pH kompos 
pada ke 3 perlakuan yaitu Bioakt ivator Green Phosko, 
EM4 dan Agrisimba pada awal pengomposan 
mengalami penurunan, karena sejumlah  
mikroorganis me tertentu  mengubah  sampah  organik  
menjadi  asam  organik.   Dalam  proses  selanjutnya, 
mikroorganis me jen is lainnya akan memakan asam 
organik yang menyebabkan pH menjadi naik kembali 
mendekat i netral.  

Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian kualitas kimia 
kompos pada ke 3 bahan aktivator dibandingkan 
dengan kriteria kualitas kompos menurut Standar 
Nasional Indonesia (Badan Standardisasi Nasional, 
2004). 

 
Tabel 1.  Hasil pengujian kualitas kimia kompos  

Parameter Bioakt
ivator  

Agri 
simba 

EM4 SNI 

Min 

 

Ma
ks 

pH 7,5 7,5 7,4 6,8
0 

7,4
9 

Kadar air 
(%) 

40,50 43,85 48,3
6 

 50 

C-organik 
(%) 

17,24 14,8 15,8 27 58 

N total (%) 0,92 0,74 0,79 0,4
0 

 

Nisba  C/N 19 20 25 10 20 

P2O5 (%) 0,65*  0,56*  0,40
* 

0,1
0 

- 

K2O (%) 1,3* 1,25*  0,98
* 

0,2
0 

 

CaO (%) 1,30 1,04 0,84 ** 25,
5 

MgO (%) 0,42 0,3 0,28 ** 0,6
0 

S (%) 0,24 0,23 0,16  
0,0
1*) 

 
0,0
2**

) 
Na (%) 0,06 0,06 0,04   

Fe (%) 5,164 9,285 4,21
8 

** 2,0
0 

Mn (%) 0,044
9 

0,0796 0,03
82 

** 0,1
0 

Zn (mg/kg) 59 54 41 ** 500 

Al (%) 2,977
* 

5,874*  6,35
6* 

** 2,2
0 

Keterangan :  

* Tidak memenuhi satandar kualitas kompos menurut SNI 

** Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari 
maksimum  

*) Nilai yang dipersyaratkan berdasarkan kriteria kompos 
Internasional  

Nilai pH kompos pada EM4 dan Agrisimba memenuhi 
standar kualitas kompos menurut SNI, dimana pH 
minimum 6,80 dan maksimum 7,49. Sedangkan nilai 
pH pada Bioakt ivator Green Phosko tidak memenuhi 
kriteria kualitas kompos, dimana pH Bioakt ivator 
Green Phosko 7,5 , dan Agrisimba 7,5, sedangkan 
nilai pH pada EM4 7,4 . 

Kadar air kompos pada ke 3 bahan  aktivator 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, 
dimana kadar maksimum yang diperbolehkan 50 %.  
Kadar air kompos pada Bioaktivator Green Phosko 
40,50 %, Agrisimba 43,85 % dan EM4 48,36 %. 

Kadar C-organik kompos pada ke 3 bahan aktivator 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI. 
Kadar C organik  pada Bioaktivator Green Phosko 
17,24 %, Agrisimba 14,8 % dan EM 4 – 15,8 %. 
Kadar yang dipersyaratkan SNI adalah min imal 27 
dan maksimal 58 %.  

Kadar Nitrogen total kompos pada ke 3 bahan 
aktivator memenuhi standar kualitas kompos menurut 
SNI, d imana kadar minimal 0,40 %. Kadar Nitrogen 
total pada Bioakt ivator Green Phosko 0,92 %, 
Agrisimba 0,74 % dan EM4 – 0,79 %. Unsur Nitrogen 
ini dalam tanaman diperlukan mempercepat 
pertumbuhan vegetatif, membentuk klorofil, 
meningkatkan kadar protein dalam buah, 
meningkatkan kadar vitamin dan membentuk enzim-
enzim dan asam amino (Anonim, 1995). 

Nisbah C/N kompos pada ke 3 bahan aktivator 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, 
dimana nisbah C/N pada Bioaktivator Green Phosko 
19, Agrisimba 20 dan  EM4 20, sedangkan nilai yang 
dipersyaratkan SNI minimal 10 dan maksimal 20. 
Nisbah C/N digunakan untuk mendapatkan degradasi 
biologis dari bahan-bahan organik. 

Kadar P2O5 kompos pada ke 3 bahan aktivator tidak 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, pada 
Bioaktivator Green Phosko 0,65 %, Agrisimba 0,56 % 
dan EM4 0,40 %, kadar yang dipersyaratkan minimal 
0,10 %. Fosfat dibutuhkan tanaman untuk merangsang 
pembentukan dan pertumbuhan akar, sehingga 
tanaman menjadi kokoh, cepat berbunga dan berbuah, 
untuk pembentukan protein dan enzim serta untuk 
proses metabolis me yang menghasilkan energi panas 
(Anonim, 1995). 

Kadar K2O kompos pada ke 3 bahan aktivator 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, pada 
Bioaktivator Green Phosko 1,3 %, Agrisimba 1,25 % 
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dan EM4 0,98  %, kadar yang dipersyaratkan minimal 
0,20 %. Kalium dalam tanaman berfungsi mengurangi 
efek negatif dari unsur N, mempercepat batang 
tanaman, dan meningkatkan pembentukan klo rofil dan 
karbohidrat pada buah, meningkatkan kualitas buah 
dan ketahanan tanaman terhadap penyakit, 
merangsang  pembentukan bunga dan buah, dan 
mengatur keseimbangan unsur N dan P (Anonim, 
1995). 

Kadar CaO kompos pada ke 3 bahan aktivator 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, pada 
Bioaktivator Green Phosko 1,30 %, Agrisimba 1,04 % 
dan EM4 0,84 %, kadar yang dipersyaratkan maksimal 
25,5 %. Fungsi Ca untuk membentuk dinding sel yang 
dibutuhkan dalam proses pembentukan sel baru 
(Novizan, 1999). 

Kadar MgO kompos pada ke 3 bahan akt ivator 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, pada 
Bioaktivator Green Phosko 0,42 %, Agrisimba 0,3 % 
dan EM4 0,28 %, kadar yang dipersyaratkan maksimal 
0,60 %. Mg termasuk hara makro esensial yang 
berperan dalam proses fotosintesis dan pembentukan 
klorofil bersama besi (Anonim, 1995). 

Kadar S kompos pada ke 3 bahan aktivator memenuhi 
standar kualitas kompos menurut Internasional, pada 
Bioaktivator Green Phosko 0,24 %, Agrisimba 023 % 
dan EM4 0,16 %, kadar yang dipersyaratkan  lebih 
besar dari 0,01 %. S sangat berperan dalam 
pembentukan klorofil dan meningkatkan ketahanan 
tanaman terhadap serangan jamur (Novizan, 1999). 

Kadar Na kompos pada  Bioakt ivator Green Phosko  
0,06 %, Agrisimba 0,06 % dan EM4 0,04 %. Natrium 
mempengaruhi pengikatan air oleh tanaman dan 
menyebabkan tanaman tahan kekeringan ( 

Kadar Fe kompos pada ke 3 bahan aktivator tidak 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, pada 
Bioaktivator Green Phosko 5,164 %, Agrisimba 9,285 
% dan EM4 4,218 %, kadar yang dipersyaratkan 
maksimal 2,20 %. Unsur Fe dalam tanaman berfungsi 
sebagai aktivator dalam proses biokimia seperti 
fotosintesa dan respirasi, juga untuk pembentuk 
beberapa enzim (Anonim, 1995). 

Kadar Mn kompos pada ke 3 bahan aktivator 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, pada 
Bioaktivator Green Phosko 0,0449 %, Agrisimba 
0,0796 % dan EM4 0, 0383 %, kadar yang 
dipersyaratkan maksimal  0,10 %. Unsur Mn dalam 
tanaman berfungsi sebagai katalisator berbagai enzim 
yang berperan dalam proses perombakan karbohidrat 
dan metabolisme N. Mn bersama Fe membentuk 
terbentuknya sel klorofil (Anonim, 1995). 

Kadar Zn kompos pada ke 3 bahan akt ivator 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, pada 
Bioaktivator Green Phosko 59 mg/kg, Agrisimba 54 
mg/kg dan EM4  41 mg/kg ,  kadar yang 

dipersyaratkan maksimal   500 mg/kg. Unsur Zn  
berfungsi sebagai katalisator dalam pembentukan 
protein, mengatur pembentukan asam  indoleasetik 
(asam yang berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh 
tanaman), dan berperan aktif dalam t ransformasi 
karbohidrat (Anonim, 1995). Sedangkan menurut 
Anonimous (2011), Zn berfungsi untuk metabolisme 
auxin, meliputi sintesa tryptofan dan metabolisme 
tryptamin, dehydrogenase enzym, fosfodiesterase, 
carbonic anhydrase, superoksida dismutase, 
mendorong pembentukan cytochrome dan 
menstabilkan fraksi ribosom. 

Kadar Al kompos pada ke 3 bahan aktivator tidak 
memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI, pada 
Bioaktivator Green Phosko 2,977 %, Agrisimba 5,874 
% dan EM4  6,356 %,  kadar yang dipersyaratkan 
maksimal   2,20 %. Unsur Al mempunyai peranan 
dalam transformasi dan nasib hara dan bahan toksik 
bagi lingkungan. Menurut Huang dan violante (1983) 
dalam   terdapat 4 spesies ion Al sebagai hasil reaksi 
hidrolisis, yaitu AlOH2+, Al(OH)2

+, Al(OH)3
0 dan 

Al(OH)4
-. Oleh karena itu, bentuk ketersediaan Al 

tergantung pH. pH larutan < 4,5 didominasi Al3+, pH 
larutan 4,5 – 6,5 didominasi Al (OH)2+ dan Al(OH)+, 
pH larutan 5,0 – 5,5 d idominasi Al3+. Pengaruh 
langsung Al terhadap pertumbuhan tanaman yaitu a). 
mengakibatkan keracunan terhadap tanaman, terutama 
menyebabkna kerusakan pada akar, sehingga efisiensi 
akar dalam menyerap hara dan air menjadi rendah. Hal 
ini akan mengganggu sistem translokasi hara : b). 
terjadinya penimbunan / pengendapan fosfat dalam 
jaringan akar, sehingga dapat menghalangi translokasi 
unsur Ca dan P ke berbagai bagian tanaman. Dengan 
demikian menyebabkan tanaman kekurangan unsur P, 
c). Al mencegah penetrasi akar ke lap isan tanah 
bagian bawah. 

Hasil analisa kualitas kimia menunjukkan bahwa 
berbagai bahan aktivator tidak berpengaruh signifikan  
terhadap kandungan unsur hara kompos atau kualitas 
kompos. Hal in i kemungkinan disebabkan pada ke 3 
bahan aktivator mengandung mikroorganisme yang 
hampir sama yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus, 
aktinomycetes dan jamur fermentasi yang 
berkemampuan mendegradasi bahan organik. Bakteri 
fotosintetik mendegradasi bahan organik menjadi gula 
dan karbohidrat lain seperti lignin dan selulosa. Bahan 
tersebut dimanfaatkan oleh bakteri Lactobacillus 
untuk menghasilkan asam laktat dan dimanfaatkan  
pula ole ragi untuk membentuk asam amino dan 
senyawa bioaktif diantaranya hormon dan enzim. 
Aktinomicetes (Streptomyces)  menghasilkan zat anti 
mikroba dari asam amino. Jamur fermentasi seperti 
Aspergillus dan Penicillium menguraikan bahan 
organik untuk menghasilkan alkohol, ester dan zat anti 
mikroba.  
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Tabel 2 : Hasil pengujian kualitas fisik kompos 
dibandingkan dengan kriteria kualitas fisik kompos 

menurut SNI 
Parameter Bioakti

vator  
Agrisi
mba 

EM4 SNI 

Suhu    Suhu 
air 
tanah 

Warna Coklat 
kehita
man  

Coklat 
kehita
man  

Cokla
t 
kehita
man  

Coklat 
kehita
man  

Bau Berbau 
tanah 

Berbau 
tanah 

Berba
u 
tanah 

Berbau 
tanah 

 
Tabel 2 menunjukkan kualitas fisik kompos pada 
berbagai bahan aktivator. Ke 3 bahan aktivator tidak 
berpengaruh nyata terhadap warna maupun bau 
kompos yang dihasilkan. Warna yang dihasilkan  
coklat keh itaman dan berbau tanah, suhunya kurang 
lebih sama dengan suhu pada tanah. Kualitas fisik 
kompos pada ke 3 bahan aktivator memenuhi kriteri 
kualitas kompos menurut SNI. 

49,6 49,8 50 50,2 50,4 50,6 50,8

Bioakt

Agsimba

EM4

Ba
ha

n 
ak

tiv
ato

r

Penyusutan (%)

Penyusutan

 
Gambar 5 : Pengaruh bahan aktivator terhadap penyusutan 

kompos 

Gambar 5 menunjukkan penyusutan hasil kompos 
pada beberapa bahan aktivator. Penyusutan tertinggi 
ditemui pada bahan aktivator EM4 yaitu sebesar  
50,71 %, kemudian  diikuti oleh Bioakt ivator Green 
Phosko 50,19 % dan  Agrisimba 50,1 %. Terjadinya 
penyusutan ini disebabkan adanya proses pencernaan, 
dimana bahan organik diurai menjad i unsur-unsur 
yang dapat diserap oleh mikroorganis me, sehingga 
ukuran bahan organik berubah menjadi partikel-
partikel kecil, yang menyebabkan volume kompos 
menyusut. Selain itu proses pencernaan menghasilkan  
panas yang menguapkan kandungan air dan CO2 
dalam sampah pasar dan menyebabkan berat kompos 
menyusut. 

 
 
 
 

4. KES IMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penetian ini 
adalah sebagai berikut  pengomposan dengan berbagai 
bahan aktivator menghasilkan kualitas kompos yang 
memenuhi standar kualitas kompos menurut Standar 
Nasional Indonesia nomor 19-7030-2004, kecuali 
untuk Al. .  Berbagai bahan aktivator tidak 
berpengaruh nyata terhadap suhu pengomposan dan 
waktu pengomposan dan besarnya penyusutan bahan. 
Pengomposan pada ke 3 bahan aktivator berlangsung 
selama 15 hari.  
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 ( Ema ) : 
Harga komposter ? Berapa lama umurnya ? Komposisi 
dedak dan kotoran ? 
Jawaban : 
Harga Alat komposter 15 Juta, Umurnya 15 hari, 
perbandingan dedak : sampah : kotoran adalah ½ : 1 : 
1. Belum dilakukan teknoekonomi, harga masih 
mahal.  
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Mi Jagung 
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Abstrak - Jagung merupakan komoditi serealia yang 
mempunyai potensi sebagai bahan pangan pokok 
maupun pangan kesehatan. Sebagai bahan pokok 
karena mengandung karbohidrat yang tinggi yaitu 
sekitar 73,7% dan sebagai bahan pangan kesehatan 
terutama bagi penderita kencing manis, jagung 
mempunyai nilai indeks glikemik sedang, yaitu sekitar 
59. Untuk meningkatkan nilai kesukaan konsumen, 
jagung dapat diolah menjadi mi jagung, baik dalam 
bentuk mi kering atau mi instan.  Dalam pembuatan 
mi jagung, bahan baku berupa biji jagung harus 
diproses menjadi tepung kemudian diproses lanjut 
menjadi mi. Penepungan biji jagung menjadi tepung 
yang dapat digunakan  menjadi mi jagung, 
mempunyai ukuran partikel (tepung) berkisar 40 mesh 
sampai dengan 100 mesh.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel tepung 
jagung terhadap sifat organoleptik mi jagung.  Bahan 
yang digunakan meliputi tepung jagung ukuran 40, 60 
dan 100 mesh, tepung tapioka, garam, telur, air bersih 
dan guar gum.  Metodologi percobaan dimulai 
penggilingan biji jagung menjadi tepung, 
pencampuran  bahan, pengukusan, pemadatan, 
pemipihan, pemotongan, pengorengan, rehidrasi dan 
uji sifat organoleptik, serta analisa hasil. Setiap 
perlakuan ukuran pertikel diulang 3 kali.  Uji si fat 
organoleptik meliputi rasa, warna, aroma, kekenyalan 
dan penerimaan keseluruhan. Analisa hasil uji 
organoletik menggunakan uji hedonik dan analisa 
variansi, serta pemilihan perlakuan terbaik 
menggunakan spider diagram.  Hasil percobaan 
menunjukkan sifat uji rasa, kekenyalan dan 
keseluruhan mi jagung dengan ukuran tepung 100 
mesh paling berbeda nyata.  Sedang untuk sifat uji 
warna dan aroma mi jagung dengan bahan tepung 
ukuran 60 mesh dan 100 mesh tidak berbeda nyata. 
Nilai uji organoleptik pada kisaran 3.47-5.09 (pada 
skala 1-7).  Mi jagung berbahan baku tepung jagung 
40 mesh, menunjukkan tidak disukai panelis untuk 
seluruh parameter uji organoleptik, dengan nilai 3.47,  
3.44,  3.79, 3.62 dan 3.56.  Dari spider diagram dapat 
diketahui bahwa mi jagung berbahan baku tepung 
jagung dengan ukuran 100 mesh, mempunyai nilai uji 
organoleptik paling tinggi untuk seluruh parameter, 
sehingga merupakan perlakuan terbaik dan terpilih. 
 
Kata kunci: jagung, ukuran tepung, mi jagung.     
 

1. PENDAHULUAN 

 
Mi jagung adalah produk mi berbahan dasar tepung 
jagung 100% atau substitusi dengan tepung terigu 
hingga  35%.  Penggunaan bahan baku jagung dalam 
pembuatan mi sebagai upaya untuk mengurangi 
penggunaan terigu yang selama ini merupakan bahan 
baku utama dalam pembuatan mi.  Tepung terigu 
merupakan bahan pangan import, sehingga 
menyebabkan ketergantungan bagi Indonesia.  
Tepung jagung berpotensi menggantikan terigu dalam 
pembuatan mi dengan memanfaatkan kandungan pati 
dalam tepung jagung, termasuk rasio fraksi amilosa 
dan amilopektin dalam pati.  Tepung jagung memiliki 
kandungan pati 60.07% dengan kandungan amilosa 
22.88% dan amilopektin 37.16% (Ekafitri dkk 2011). 
Tepung jagung dibuat dari biji jagung kering yang 
digiling atau dihaluskan menggunakan alat penggiling 
hingga dihasilkan ukuran  tepung yang diinginkan.  
Jagung dalam bentuk tepung lebih tahan disimpan, 
mudah dicampur, dapat diperkaya dengan zat gizi dan 
lebih prakt is serta mudah untuk proses pengolahan 
lanjutan. 
Dalam pembuatan mi jagung, tepung jagung 
merupakan bahan baku utama, karena itu kualitas 
tepung jagung yang digunakan akan sangat 
berpengaruh pada kualitas mi yang dihasilkan.  
Kualitas mi yang baik antara lain mempunyai  tekstur 
mi dengan reologi (seperti kekerasan dan kelengketan 
mi) yang baik. Tekstur mi dipengaruhi oleh sifat  
amilografi dari tepung yang digunakan. Sifat  
amilografi tepung meliputi suhu awal gelatinisasi, 
suhu gelatinasi maksimum, viskositas maksimum, 
viskositas balik dan viskositas suhu dingin.  (Be 
Miller, Wishler and Paschal, 1995 dalam Tjahya 
Muhandiri, 2007).   Hasil penelitian Tjahya 
Muhandiri, 2007, menunjukkan bahwa semakin besar 
ukuran partikel tepung jagung akan meningkatkan  
suhu awal gelatinisasi dan suhu gelatinisasi 
maksimum, namun menurunkan  viskositas 
maksimum. 
Untuk mendapatkan hasil olahan pangan seperti mi 
jagung, yang dapat diterima oleh konsumen, terhadap 
hasil olahan harus dilakukan  uji produk meliputi uji 
fisik, kimia, mikrobilogi dan uji organoleptik.  Dalam 
uji organoleptik produk diukur dengan penginderaan 
manusia, seperti mata, hidung, lidah, ujung jari dan 
telinga.  Uji mutu dengan uji organoleptik mudah 
dilakukan, sederhana, praktis dan hasilnya merupakan 
reaksi fisikopsikogik, sehingga sangat subjektif.  
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Perbedaan bahan baku (ukuran partikel tepung) yang 
digunakan dalam pembuatan mi berakibat pada 
perbedaan kualitas mi yang dihasilkan. Salah satunya 
berpengaruh pada kualitas organoleptik (penerimaan  
konsumen) yang dihasilkan.  
Dalam tulisan ini, diuraikan hasil penelitian yang 
bertujuan mengetahui pengaruh ukuran partikel tepung 
jagung terhadap sifat organoleptik mi jagung.  Hasil 
terbaik dari uji organoleptik akan menjadi bahan 
pertimbangan dalam pemilihan produk mi jagung 
secara keseluruhan. 
 

2. METODOLOGI 
 
Bahan dan Alat 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan mi instan 
jagung adalah tepung jagung dengan ukuran partikel 
40 mesh, 60 mesh dan 100 mesh,  tepung tapioka, air, 
guar gum dan garam, serta bahan kimia yang 
digunakan dalam analisa mi jagung. Alat-alat yang 
digunakan dalam pembuatan mi instan jagung adalah 
timbangan, mixer, pengukus, alat pemadat adonan, 
alat pencetak mi manual, dan deep fat fryer, serta alat-
alat yang digunakan untuk analisa.    
Lokasi dan Waktu Kegiatan 
Penelit ian dilakukan di Laboraturium Pengolahan 
Pangan B2PTTG-LIPI di Subang. Kegiatan 
percobanan dilaksanakan pada bulan Februari-Mei 
2012.  
Metode 
Percobaan diawali dengan pembuatan tepung jagung 
yang dibuat dari biji jagung kering varietas P21. 
Proses pembuatan tepung jagung dilakukan melalui 
tahap perendaman, penggilingan, pemisahan, 
pengeringan, penepungan, dan pengayakan.  
Pengayakan menggunakan 3 tingkat ukuran, untuk 
menghasilkan tepung jagung dengan ukuran partikel 
40 mesh, 60 mesh dan 100 mesh.  Pembuatan tepung 
jagung berdasarkan metode yang dihasilkan dari 
penelitian Ekafitri (2009).  Tepung jagung yang 
dihasilkan kemudian dianalisa kandungan gizinya 
menggunakan analisa proksimat.   
Percobaan pembuatan mi jagung dengan variasi 
ukuran partikel tepung jagung dilakukan dengan 3 
perlakuan yaitu ukuran part ikel tepung jagung 40 
mesh, 60 mesh dan 100 mesh.  Masing-masing 
perlakuan diu lang 3 kali.  Respon yang diamati 
meliputi sifat fisik, kimia dan organoleptik dari mi 
yang dihasilkan.  Pada pemaparan kali in i karena 
keterbatasan jumlah halaman yang disediakan maka 
hanya diuraikan hasil u ji organoleptik dari mi masak.   
Uji organoleptik d ilakukan  menggunakan uji kesukaan 
atau hedonik yang dilakukan o leh 30 orang panelis 
dengan tingkat tidak terlatih.  Respon yang diberikan  
panelis menggunakan nilai dengan skala 1 (sangat 
tidak d isukai) sampai 7 (sangat disukai). Sifat  
organoleptik yang diujikan meliputi warna, rasa, 
aroma, kekenyalan dan keseluruhan.  Hasil u ji tersebut 
kemudian disajikan dalam bentuk histogram dan 

didiskripsikan.  Untuk pemilihan produk terbaik 
disajikan dalam spider d iagram. 
Proses pembuatan mi jagung diawali dengan proses 
penimbangan bahan baku utama yaitu tepung jagung 
40 mesh, 60 mesh atau 100 mesh (sesuai perlakuan) 
dan tapioka serta bahan baku tambahan guargum, 
garam, dan air. Proses selanjutnya adalah 
pemcampuran pertama, yaitu mencampurkan 70% dari 
bahan tepung jagung dan 70% dari tapioka, guargum 
dan larutan garam (garam dilarutkan lebih dahulu 
dalam air). Proses pencampuran dilakukan  
menggunakan alat mixer. Adonan yang sudah 
tercampur kemudian dikukus selama 15 menit. Setelah  
pengukusan, dilakukan pencampuran kedua, yaitu 
adonan awal dicampurkan dengan 30% tepung jagung 
(tersisa) dan 30% tapioka yang tidak d ikukus. 
Pencampuran dilakukan menggunakan mixer. Setelah  
adonan tercampur merata kemudian dilakukan proses 
pemadatan adonan. Tahap selanjutnya adalah 
pembentukan lembaran dan pemotongan menjadi 
untaian mi. Tahap in i biasa disebut sheeting-slitting 
dan dilakuan menggunakan alat pencetak mi. Pada 
proses pembentukan lembaran, adonan ditipiskan 
dengan menggunakan roll press secara berulang-ulang 
dengan pengaturan jarak roll press secara bertahap 
hingga diperoleh ketebalan 1-2 milimeter. Menurut 
Astawan (2005), serat yang halus dan searah akan 
menghasilkan mi yang halus, kenyal, dan cukup 
elastis. Proses pembuatan mi menjadi instan 
menggunakan metode dehidrasi penggorengan. 
Penggorengan untaian mi mentah menggunakan 
mentega putih pada suhu 160oC selama 50 detik. 
Selama proses penggorengan ini air dalam produk 
akan menguap dan digantikan oleh minyak sehingga 
dihasilkan tekstur produk mi instan yang porous dan 
mudah direh idrasi. Produk mi instan berbahan baku 
tepung jagung dan tapioka in i sudah dapat direhidrasi 
dalam waktu 4 menit sesuai dengan SNI mi instan.  
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil analisa proksimat tepung jagung disajikan pada 
Tabel 1.  Sebagai pembanding pada Tabel 1 disajikan  
kandungan tepung gandum. 
 

Komponen Tepung Jagung 
P21(% berat) 

Tepung 
Gandum *) (%) 

 Air 4,11 10-14 
 Abu 0,90 0,40-0,55 
 Lemak 8,23 1,30 
 Protein  11,10 8,9-14,0 
 Karbohidrat  73,86 72,3 

 
*)  Daftar Komposisi Makanan (2000) 
 
Warna 
Warna memegang peran penting dalam penerimaan  
makanan oleh panelis. Selain itu, warna dapat member 
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petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan, 
seperti pencoklatan atau pengkaramelan (John M 
deman, 1997). 
Hasil u ji hedonik terhadap warna d isajikan pada 
Gambar 1. 
  
 

 
Gambar 1. Histogram hubungan ukuran partikel 
tepung dengan nilai warna mi 
 
Pada Gambar 1 dapat dilihat, bahwa semakin kecil 
ukuran partikel tepung jagung, maka semakin tinggi 
nilai kesukaan warna mi jagung atau panelis semakin  
menukai pada mi dengan bahan tepung yang lebih 
lembut.  Ukuran partikel yang semakin kecil maka 
homogenitas partikel dan kesempurnaa proses lebih 
merata sehingga sinar yang dipantulkan lebih baik 
(kuning cerah).  Nilai paling disukai adalah 5,23 yang 
berarti suka. 
Nur Aini, 2009, menyimpulkan bahwa semakin kecil 
ukuran partikel tepung jagung, maka semakin besar 
nilai derajat putih tepung.  Sehingga mi jagung dengan 
bahan ukuran tepung jagung lebih kecil, kesukaan 
panelis terhadap warna lebih besar. 
 
Rasa 
Rasa adalah salah satu hal yang paling penting dalam 
penilaian terhadap suatu produk makanan. Komponen 
yang dapat menimbulkan rasa yang diinginkan 
tergantung dari senyawa penyusunnya. Rasa yang 
ditimbulkan oleh bahan itu sendiri atau ditambahkan 
pada saat proses dengan zat yang lainnya sehingga 
rasa aslinya dapat berkurang atau bertambah.  Selain  
cerminan rasa bahan, rasa juga dapat dipengaruhi oleh 
proses perubahan padan bahan.  Dalam hal ini proses 
gelatinisasi yang baik (sempurna) akan mempengaruhi 
cita mi jagung.  Hasil uji hedonik untuk parameter 
rasa mi jagung dengan bahan berbagai ukuran partikel 
tepung jagung, disajikan pada Gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Histogram hubungan ukuran partikel 
tepung dengan nilai rasa mi jagung. 
 
Semakin kecil ukuran partikel tepung jagung yang 
digunakan sebagai bahan baku, rasa mi jagung 
semakin disukai. Menurut Nur Aini, 2009, semakin  
kecil ukuran tepung jagung berakibat suhu gelatinisasi 
menurun, tetapi kapasitas penyerapan air dan 
kelengketan gel meningkat.  Adanya perbedaan sifat 
amilografi  karena perbedaan ukuran partikel tepung, 
diduga juga mempengaruhi penilaian panelis terhadap 
rasa mi jagung. Kapasitas penyerapan air meningkat, 
artinya saat proses pemasakan adonan air yang diserap 
lebih banyak.  Sehingga pada saat penggorengan 
dengan waktu dan suhu yang sama, maka kadar air mi 
dari tepung lebih halus lebih tinggi dan ini 
mempengaruhi proses rehidrasi.  
Nilai rasa mi jagung yang diberikan oleh panelis yaitu 
3,47 (agak disukai) untuk ukuran tepung 40 mesh, 
nilai 4,21 untuk tepung 60 mesh dan 5,09 (disukai) 
untuk ukuran tepung 100 mesh. 
 
Aroma    
Aroma merupakan salah satu faktor yang dapat 
membangkitkan selera seseorang.  Aroma (bau-bauan) 
dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati 
dengan indera pembau. Dalam pengujian inderawi bau 
lebih komplek daripada rasa. Aroma dapat diamati 
dengan dua cara yaitu melalu i indera pembau dimana 
rangsangan akan diterima oleh reg io alfactoria bagian 
atas rongga hidung, serta melalu i indera mulut yang 
ditujukan bagi mereka yang sukar mengamati lewat  
hidung (Kartika, dkk, 1988). 
Hasil pengamatan terhadap aroma mi jagung, dari 
hasil perlakuan perbedaan ukuran partikel tepung 
jagung yang digunakan, menunjukkan bahwa mi 
jagung dari tepung jagung 60 mesh dan 100 mesh 
lebih d isukai dari pada dari tepung jagung 40 mesh.  
Perbedaan ini significant dari hasil uji Duncan’s.  
Sedang tepung jagung 60 mesh dan 100 mesh tidak 
menunjukkan pengaruh yang significant terhadap nilai 
aroma mi jagung.  
Ukuran tepung jagung yang lebih besar (40 mesh) 
tingkat kematangannya (gelatinisasi) kurang sempurna 
dibanding tepung ukuran kecil (60 atau 100 mesh), 
karena panas ataupun air lebih lambat merata pada 
tepung dengan ukuran besar.  Tingkat kematangan 
yang berbeda berpengaruh terhadap aroma mi jagung.  
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Sementara untuk 60 mesh dan 100 mesh tidak berbeda 
nyata dengan nilai kesukaan 4,64 dan 4,62.  Hasil 
pengamatan aroma d isajikan pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Histogram hubungan ukuran partikel 
tepung dengan nilai aroma mi jagung 
 
Kekenyalan 
Kekenyalan merupakan respon dari bahan pangan 
yang dapat diamati dari indera jari tangan atau mulut 
atau dengan gigitan gigi.  Kekenyalan mendekati sifat  
tekstur dari bahan pangan. Tekstur merupakan sensasi 
tekanan yang dapat diamati dengan mulut (pada waktu 
digigit, d ikunyah dan ditelan) ataupun perabaan 
dengan jari.  Kriteria tekstur yang baik pada setiap 
produk akan berbeda dengan kriteria tekstur bahan 
lainnya (Kart ika, dkk, 1988).  Tekstur kenyal dari mi 
disebabkan oleh sifat amilografi dari pati jagung, baik 
dari fraksi amilosa maupun fraksi amilopektin.  Proses 
gelatinisasi yang sempurna dan disertai dengan 
pemadatan terhadap pati dapat menyebabkan bahan 
menjadi kenyal.  Kekenyalan yang baik merupakan 
salah satu sifat penting dari produk mi. 
 Hasil pengamatan sifat kekenyalan mi jagung 
disajikan pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Histogram hubungan ukuran partikel 
tepung dengan nilai kekenyalan mi jagung 
  
Ukuran part ikel tepung jagung 100 mesh memperoleh  
nilai kesukaan kekenyalan mi jagung sebesar 4,96 dan 
nilai ini leb ih tinggi dari pada mi jagung dengan bahan 
tepung jagung 60 mesh maupun 40 mesh.  Dari 
Gambar 4, terlihat bahwa semakin kecil ukuran  
partikel tepung jagung, sifat organoleptik kekenyalan 
mi jagung semakin disukai.  
Hasil penelitian Nur A ini, 2009, menyimpulkan  
bahwa semakin kecil ukuran partikel tepung jagung, 

berakibat semakin kecil kadar serat kasar, loose 
density, packed density, suhu gelatinisasi dan 
kekuatan gel, namun meningkatkan kadar protein, 
kadar lemak, sudut curah, derajat putih, kapasitas 
penyerapan air, kapasitas penyerapan minyak, 
viskositas puncak, break down viscosity, dan 
kelengketan gel.  Dari seluruh parameter yang diteliti 
Nur A ini, parameter v iskositas puncak,  break down 
viscosity, dan kelengketan gel serta kekuatan gel, 
diduga berpengaruh terhadap kekenyalan mi jagung.  
Pendapat ini juga dikuatkan oleh hasil penelitia Tjahja 
Muhandiri, 2007, bahwa ukuran tepung jagung 
berpengaruh terhadap respon suhu awal gelatin isasi, 
suhu gelatinisasi maksimum dan viskositas 
maksimum.  
Pada tepung kasar sebagian besar pati masih terjebak 
dalam satu pecahan biji (Nishita dan Bean, 1982 
dalam Munarso 1998), sehingga pati sulit mengalami 
gelatinisasi. Semakin halus dan semakin seragan 
ukuran partikel tepung jagung, proses gelatinisasi 
terjadi dalam waktu hampir bersamaan, sehingga 
viskositas maksimum tepung dengan ukuran lebih 
kecil akan leb ih tinggi dibanding tepung kasar, dan 
faktor ini akan mempengaruhi kekenyalan mi jagung 
yang dihasilkan. 
 
Penerimaan Keseluruhan (overall) 
Penerimaan keseluruhan adalah nilai yang diberikan  
oleh panelis terhadap produk mi jagung secara 
keseluruhan, baik atribut (parameter) yang telah 
dinilai seperti warna, rasa dan aroma, maupun faktor-
faktor lain yang tersembunyi dan relatif subyektif.  
Hasil uji terhadap penerimaan keseluruhan 
menunjukkan bahwa mi jagung dengan bahan tepung 
jagung dengan ukuran partikel 100 mesh (paling kecil) 
menunjukkan respon paling disukai dengan nilai 5,12.  
Dari Gambar 5, terlihat bahwa semakin kasar ukuran 
partikel tepung jagung, nilai penerimaan keseluruhan 
mi jagung semakin kecil atau semaki tidak disukai. 
  

 
Gambar 5. Histogram hubungan ukuran partikel 
tepung dengan penerimaan keseluruhan mi jagung. 
 
Pemilihan Produk Terbaik 
Untuk melihat dan memilih perlakuan terbaik dari 
ketiga perlakuan yang telah mendapat nilai dari 
masing-masing atribut (respon) organoleptik, 
digunakan metode spider diagram. Metode ini secara 
grafis dapat menunjukkan perlakuan yang mendapat 
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nilai terbaik dari keseluruhan respon organoleptik. 
Hasil penggambaran pengaruh tiga perlakuan ukuran  
partikel tepung jagung sebagai bahan baku mi jagung 
disajikan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Spider Diagram Nilai Organoleptik Mi 
Jagung variasi Ukuran Part ikel Tepung Jagung 
 
Pada Gambar 6, terlihat bahwa nilai organoleptik mi 
jagung dari tepung jagung ukuran 100 mesh  (terkecil) 
tergambar pada garis titik-tit ik yang berada pada 
jaringan terluar spider diagram. Pada atribut aroma 
nilainya sedikit berhimpitan dengan ukuran tepung 60 
mesh.  Sedang nilai organoleptik mi jagung dari 
tepung jagung ukuran 40 mesh tergambar pada 
jaringan terdalam.  Untuk itu dapat dipilih bahwa 
perlakuan terbaik mi jagung yang dinilai dari faktor 
sifat organoleptik adalah mi jagung yang diproses 
menggunakan tepung jagung dengan ukuran partikel 
100 mesh. 
 

4.  KES IMPULAN 
 

1. Dalam pembuatan mi jagung, bahan utama 
yang digunakan adalah biji jagung yang sudah digiling 
menjadi tepung jagung.  
2. Ukuran partikel tepung jagung berpengaruh 
secara nyata terhadap sifat organoleptik mi jagung 
yang dihasilkan. 
3. Semakin kecil ukuran partikel tepung jagung, 
semakin tinggi n ilai organoleptik untuk seluruh 
paramater yang meliputi warna, rasa, aroma, 
kekenyalan dan penerimaan keseluruhan. 
4. Dari seluruh parameter atau atribut 
organoleptik yang diamati ukuran partikel 100 mensh 
menghasilkan mi jagung yang paling disukai oleh 
panelis (konsumen). 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Jagung apa yang digunakan? 
Jawaban : Jagung asli Indonesia B21 
 
Pertanyaan 2 : Bagaimana pemasarannya disbanding 

dengan mi tepung terigu? 
Jawaban : Harga dari mi jagung lebih mahal 

disbanding dan mi dari jagung 
merupakan hal yang baru. 

 
Pertanyaan 3 : Apakah ada pengujian elastisitasnya?

  
Jawaban : Ada, pengujiannya dilkukan  

menggunakan alat. 
 
Pertanyaan 4 : Apakah mi yang diuji menggunkan mi 

yang sudah matang? 
Jawaban : Iya, untuk panelisnya menggunkan 

panelis yang tidak terlat ih. 
 
Pertanyaan 5 : Apaka mi dari tepung terigu 

digunakan sebagai kontro uji?  
Jawaban : Iya. 
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Abstrak - Kacang tanah dan kacang mete 
mengandung protein di atas 18% per 100 g, 
mengandung berbagai vitamin, mineral, dan biasa 
diolah menjadi makanan ringan yang sangat disukai 
masyarakat. Kacang tanah dipercaya dapat 
menurunkan kandungan kolesterol darah hingga 14%, 
sedang kacang mete dapat menurunkan resiko 
penyakit jantung hingga 35%.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh penyimpanan 
terhadap kualitas empat komoditas kacang tanah dan 
kacang mete. Kacang mete goreng, kacang bawang, 
kacang tanah oven tanpa kulit, dan kacang bangkok 
goreng dikemas dalam plastik mika dengan ketebalan 
0,08 mm kemudian disimpan selama empat bulan 
pada suhu kamar. Sebelum dan setelah disimpan 
dilakukan analisis proksimat terhadap komposisi 
kimia empat macam kacang tersebut. Selain itu, 
sebelum empat komoditas tersebut disimpan, setiap 
bulan selama disimpan, dan setelah disimpan 
dilakukan analisis sensori (Hedonic Test) terhadap 
rasa, bau, flavor, warna, dan tekstur oleh 15 panelis 
dengan tiga ulangan. Skor yang digunakan adalah: 
(1) sangat tidak suka, (2) tidak suka, (3) netral, (4) 
suka, dan (5) sangat suka. Komoditas dengan skor di 
atas atau sama dengan 3,5 diasumsikan masih 
disukai, sedang skor < 3,5 tidak disukai. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada aspek flavor 
kacang bangkok setelah disimpan selama empat bulan 
mulai tidak disukai  (skor = 3,4). Sedang kacang 
bawang dan kacang mete setelah disimpan selama 
tiga bulan mulai tidak disukai (skor = 3,4), bahkan 
kacang tanah oven baru disimpan selama satu bulan 
mulai tidak disukai (skor = 3,4). Pada aspek rasa, 
kacang tanah oven setelah disimpan selama empat 
bulan mulai tidak disukai (skor = 3,3). Sebaliknya 
kacang mete, kacang bawang, dan kacang bangkok 
masih disukai. Pada aspek bau, kacang tanah oven 
setelah disimpan selama dua bulan mulai tidak 
disukai (skor = 3,4). Sedang kacang bawang dan 
kacang mete setelah disimpan selama empat bulan 
mulai tidak disukai (skor = 3,4). Pada aspek warna 
semua komoditas kacang masih disukai walaupun 
telah disimpan selama empat bulan (skor > 3,5). Pada 
aspek tekstur, kacang mete, kacang bawang, dan 
kacang tanah oven baru disimpan dua bulan mulai 
tidak disukai (skor = 3,4).  

Sebaliknya kacang bangkok hingga disimpan 
selama empat bulan masih disukai (skor = 3,6). 

Berdasarkan analisis proksimat kadar air mengalami 
peningkatan, sedang komponen lainnya mengalami 
penurunan, akan tetapi hasil uji t-test (p = 0,05) 
menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna. 
Dapat disimpulkan bahwa pada aspek warna semua 
kacang masih disukai walaupun telah disimpan 
selama empat bulan. Pada aspek flavor, hanya kacang 
bangkok yang dapat disimpan selama tiga bulan. 
Sedang kacang tanah oven hanya dapat disimpan 
selama satu bulan. Berdasarkan analisis kandungan 
gizi, walaupun semua komponen gizi mengalami 
perubahan selama penyimpanan, tetapi hasil uji t-test 
(p=0,05) tidak menunjukkan perbedaan yang 
bermakna. Dengan demikian kacang bangkok dapat 
disimpan selama tiga bulan, sedangkan kacang mete, 
kacang bawang dan kacang tanah oven hanya dapat 
disimpan selama satu bulan. 
 
Kata kunci: Analisis sensori, kacang bawang, kacang 
bangkok goreng, kacang mete, kacang tanah oven, 
perubahan kandungan kimia.    
 

1. PENDAHULUAN 
 
a. Kacang Tanah  

Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) berasal 
dari Brazil [1]. Kacang tanah merupakan salah satu 
sumber protein nabati yang cukup penting di 
Indonesia [2] dan biasa diolah menjad i bumbu pecel, 
kue cake, kacang mentega (peanut butter), kacang 
bawang, kacang oven baik dengan maupun tanpa kulit, 
dan minyak.  

Pada bulan Puasa dan Hari Raya penjualan 
makanan kecil, misal biskuit meningkat, bahkan 
penjualan wafer pada tahun 2010 meningkat hingga 
25% dibandingkan pada tahun 2009 [3]. Demikian  
pula makanan ringan sejenis kacang-kacangan 
meningkat 1-2 kali lipat pada setiap bulan Ramadhan 
dan Hari Raya. 

Kacang tanah mengandung 553 kalori, 4 g  
air, 25,3 g protein, 40,8 g lemak, 21,1 g karbohidrat, 
8,6 g mineral, 58 mg kalsium, 335 mg fosfor, 1,3 mg 
besi, 0,3 mg tiamin, dan 3 mg v itamin C per 100 g [4].  

Kacang tanah membantu mempercepat 
perkembangan hormon laki-laki dan perempuan, 
mengandung bioflavonoid resveratrol yang dapat 
mencegah penyumbatan arteri pada jantung, dan 
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dipercaya dapat menurunkan kandungan kolesterol 
jahat (HDL) dalam darah hingga 14% [5]. Kacang 
tanah dipercaya dapat mengurangi resiko serangan 
penyakit jantung sebesar 21% [6].  

Kacang tanah banyak dibudidayakan di P. 
Jawa [2]. dengan luas panen, produktivitas, dan 
produksi kacang tanah di Indonesia pada tahun 2011 
berturut-turut adalah 539.459 ha, 12,81 ku/ha, dan 
691.289 ton [7].  
 
b. Jambu Mete 

Jambu mete (Anacardium occidentale L.) 
dipercaya berasal dari Brazil dan tersedia sepanjang 
tahun.  Tanaman jambu mete banyak tumbuh di Jawa 
Tengah (Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Bangkalan, 
Sampang, Sumenep, Pasuruan. Ponorogo), 
Yogyakarta (Gunungkidul, Bantul, Sleman), Bali 
(Karangasem), Sulawesi Selatan, Su lawesi Tenggara, 
dan Nusa Tenggara Barat [8].  

Kacang mete  yang merupakan buah sejati 
dari jambu mete mengandung 5,9 g  air, 601 kal, 21,2 g  
protein, 46,9 g lemak, 23,6 g karbohidrat, 50 mg 
kalsium, 2,4 g mineral, dan 450 mg fosfor, 5 mg besi, 
60 mcg ret inol, dan 0,20 mg t iamin per 100 g [4]. 
Kacang mete dapat mengurangi berat badan secara 
efektif, kaya akan asam o leat yang bagus untuk 
kesehatan jantung, mampu menurunkan kadar 
trigliserida dalam darah [9]. Kacang mete dapat 
mengurangi resiko penyakit jantung sebesar 35% [6]. 
Akan tetapi kacang mete juga mengandung asam 
oksalat tinggi yang dapat mengganggu penyerapan 
kalsium dan membahayakan ginjal. Buah/kacang 
jambu mete biasa dijual mentah, diolah menjadi 
berbagai makanan ringan yang sangat disukai 
masyarakat [5] Kacang mete biasa dicampur dengan 
coklat, digoreng baik gurih maupun asin, atau diolah 
menjadi berbagai produk, misal abon, anggur, dodol, 
selai, sirup, dan  nata de cashew dengan bantuan 
bakteri Acetobacter xylinum [9] serta CNSL (cashew 
nut shell liquid). 

Kebutuhan jambu mete di dalam dan luar 
negeri masing-masing adalah sebesar 54% dan 46% 
dari produksi [9] dan dilaporkan terus meningkat. 
Ekspor kacang mete berupa gelondong (94,4%) dan 
kacang mete (5,6%). Kulit gelondong jambu mete 
biasa digunakan untuk bahan cat, anti karat, dan suku 
cadang kendaraan, yaitu rem. Gelondong dapat 
disimpan sampai dua tahun tanpa mengalami 
kebusukan dan belum ada substitusinya sehingga 
prospeknya bagus [9]. Sebaliknya impor kacang mete 
dari India sebanyak sekitar 15,876 kg.  

Luas areal, produktivitas, dan produksi jambu 
mete d i Indonesia pada tahun 2009 berturut-turut 
adalah 572,870 ha, 463,00 kg/ha, dan 147.43 ton. Pada 
tahun 2011 produksi jambu mete diperkirakan 
sebanyak 148.144 ton  [10].  
 
c. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penyimpanan terhadap 
kandungan gizi dan kesukaan empat komoditas 
kacang tanah dan kacang mete, yaitu kacang bangkok 
(goreng), kacang bawang, kacang mete (goreng), dan 
kacang (tanah) oven (tanpa kulit). 

2. METODOLOGI 
 

Penelit ian dilakukan selama empat bulan di 
UPT Balai Pengembangan Proses dan Teknologi 
Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
Gunungkidul, Yogyakarta pada bulan Juni - 
September 2012 dengan menggunakan bahan dan 
peralatan sebagai berikut. 
 
a. Bahan   

- Kacang tanah 
- Kacang mete 
- Bumbu-bumbu (kacang bangkok: bawangputih, 

garam, tepung, cabe, kencur, daun jeruk; 
kacang mete: bawang putih, garam; kacang 
bawang: bawang putih, garam, kemiri; kacang 
oven: bawang putih dan garam). 

- Bahan pengemas plastik mika tebal 0,08 mm 
 
b. Alat 

- Peralatan masak 
- Standed sealer 
- Oven  
- Neraca 
- Peralatan analisis kimia 

 
c. Metode 

Kacang mete, kacang bawang, kacang  oven, 
dan kacang bangkok dekemas di dalam p lastik mika 
dengan ketebalan 0,08 mm kemudian disimpan selama 
empat bulan pada suhu kamar. Sebelum dan setelah 
disimpan dilakukan analisis terhadap kandungan 
energi, gizi (kadar air, kadar abu, protein, lemak, 
karbohidrat) dengan analisis proksimat  [11], 
kandungan kalsium menurut Sudarmadji  dkk. [12] 
dan kandungan fosfor menurut Apriyanto dkk. [13] 
dari empat macam kacang tersebut. Selain itu, 
sebelum empat komoditas tersebut disimpan, setiap 
bulan selama disimpan, dan setelah disimpan 
dilakukan analisis sensori (Hedonic Test Scales) 
menurut Larmond [14]. Parameter yang diuji meliputi 
rasa, bau, flavor, warna, dan tekstur oleh 15 panelis 
yang terdiri atas enam wanita dan sembilan pria 
dengan tiga ulangan. Skor yang digunakan adalah: (1) 
sangat tidak suka, (2) tidak suka, (3) netral, (4) suka, 
dan (5) sangat suka. Parameter dengan skor di atas 
atau sama dengan 3,5 diasumsikan bahwa komoditas 
diterima, sebaliknya parameter dengan skor di bawah 
3,5 berarti produk tidak d isukai/tidak diterima oleh  
panelis. Perubahan kandungan gizi ke empat produk 
sebelum dan setelah disimpan diuji dengan t-test [15] 
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untuk melihat perubahan kandungan nutrisinya. Hasil 
uji sensori empat macam kacang tersebut sebelum 
disimpan dan pada saat ke empat kacang  tidak 
diterima/d isukai oleh panelis juga dibandingkan 
dengan t-test [15]. 

 
 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

a. Parameter Flavor 
Flavor merupakan perpaduan antara rasa dan 

bau, tetapi parameter lainnya ikut berperan juga, misal 
kehalusan dan kekentalan [16]. Pada aspek flavor 
kacang bangkok setelah disimpan selama empat bulan 
mulai tidak disukai  (skor = 3,4). Sedang kacang 
bawang dan kacang mete setelah disimpan selama tiga 
bulan mulai tidak disukai (skor = 3,4), bahkan kacang 
tanah oven baru disimpan selama satu bulan mulai 
tidak disukai (skor = 3,4). Kacang bangkok dapat 
disimpan paling lama mungkin dikarenakan  
bumbunya mengandung tepung, cabe, dan kencur 
sehingga lebih terlindung daripada komoditas lain 
yang bumbunya tidak mengandung cabe yang 
berfungisi sebagai antioksidan.  Cabe besar 
mengandung 20 mg/100 g vitamin C, sedang cabe 
rawit mengandung 70-125 mg/100g v itamin C [4]. 
Telah diketahui secara luas bahwa vitamin C berfungsi 
sebagai antioksidan. Sebaliknya kacang oven mulai 
tidak d isukai walaupun baru disimpan selama satu 
bulan dikarenakan mulai timbul bau tengik (rancid) 
dikarenakan kadar lemaknya yang tinggi yaitu 48,45% 
(Tabel 6). Mungkin sekali p lastik mika tidak cukup 
kedap terhadap udara sehingga dapat masuk ke dalam 
pengemas sehingga mengakibatkan terjad inya oksidasi 
lemak. 

Hasil u ji sensori parameter flavor pada ke 
empat komoditas sebelum, selama, dan setelah 
disimpan selama empat bulan disajikan pada Tabel 1 
berikut ini. 

 
Tabel 1. Parameter flavor pada kacang bangkok, kacang 
mete, kacang bawang, dan kacang oven  
 

Bulan ke Bangkok Bawang Mete Oven 
0 4,2a  4,1a  4,2a  4,0a  
1 3,7 3,6 3,8 3,4b 
2 3,6 3,5 3,6 3,4 
3 3,6 3,4b 3,4b 3,3 
4 3,4b 3,3 3,3 3,2 

 
Catatan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
ada beda nyata (p= 0,05) 
 
b. Parameter Rasa 

Rasa yang merupakan persepsi dari sel 
pengecap mencakup rasa asam, asin, manis, dan pahit 
yang diakibatkan oleh bahan-bahan yang terlarut 
dalam rongga mulut[16]. Pada aspek rasa, kacang 

tanah oven setelah disimpan selama empat bulan 
mulai tidak disukai (skor = 3,3). Mungkin hal ini 
dipengaruhi oleh bau tengik dikarenakan bumbu 
kacang oven hanya garam dan bawang, yang mungkin 
tidak cukup untuk melindungi dari perubahan rasa. 
Sebaliknya kacang mete (skor = 3,6), kacang bawang 
(skor = 3,5), dan kacang bangkok (skor – 3,9) masih 
disukai oleh panelis. Sebelum disimpan kacang mete 
memiliki kadar aiar paling tinggi, yaitu 2,3% (Tabel 6) 
dibandingkan komoditas lainnya. Sedang kacang oven 
mempunyak hadar lemak paling tinggi, yaitu 48,45% 
(Tabel 6) dibandingkan kacang bawang dan kacang 
bangkok sehingga cepat menjadi tengik. 

 Hasil uji sensori parameter rasa pada ke 
empat komoditas sebelum, selama, dan setelah 
disimpan selama empat bulan disajikan pada Tabel 2 
berikut ini. 

 
Tabel 2. Parameter rasa pada kacang bangkok, kacang mete, 
kacang bawang, dan kacang oven  

Bulan ke Bangkok Bawang Mete Oven 
0 4,5 4,1 4 4,2a  
1 4,5 3,7 3,9 3,6 
2 4,5 3,7 3,9 3,5 
3 4,1 3,6 3,7 3,5 
4 3,9 3,5 3,6 3,3b 

Catatan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
ada beda nyata (p= 0,05) 

 
c. Parameter Bau 

Mekanisme penciuman lebih rumit dan lebih 
peka daripada proses perasaan. Kemampuan untuk 
mencium dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti 
selesma, dan obat seperti penisilin. Bau biasanya 
akibat dari adanya beberapa/banyak campuran 
senyawa yang berbau. Efek gabungan menciptakan 
kesan yang dapat sangat berbeda dengan bau 
komponen satu persatu [16]. Pada aspek bau, kacang 
tanah oven setelah disimpan selama dua bulan mulai 
tidak disukai (skor = 3,4) dikarenakan mulai t imbul 
bau tengik. Hal ini mungkin dikarenakan kacang oven 
mempunyai kadar lemak tert inggi, yaitu  48,5% (Tabel 
6).  Plastik mika mungkin tidak cukup kedap udara. 
Sedang kacang bawang dan kacang mete setelah 
disimpan selama empat bulan mulai tidak disukai 
(skor = 3,4). Sebaliknya, kacang bangkok masih tetap 
disukai (skala = 3,6) walaupun sudah disimpan selama 
empat bulan. Mungkin sekali hal ini dikarenakan  
bumbu kacang bangkok mengandung tepung, cabe dan 
kencur. Cabe mengandung vitamin C yang tinggi [4] 
sehingga berfungsi sebagai antioksidan dibandingkan 
dengan produk lainnya yang bumbunya tidak 
mengandung cabe. 

Hasil u ji sensori parameter bau pada ke 
empat komoditas sebelum, selama, dan setelah 
disimpan selama empat bulan disajikan pada Tabel 3 
berikut ini. 
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Tabel 3. Parameter bau pada kacang bangkok, kacang mete, 
kacang bawang, dan kacang oven  

Bulan ke Bangkok Bawang Mete Oven 
0 4,3 4,0a  4,2a 4,1a  
1 4,2 3,6 3,7 3,6 
2 4,0 3,5 3,6 3,4b 
3 3,7 3,5 3,6 3,3 
4 3,6 3,4b 3,4b 3,2 

 
Catatan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
ada beda nyata (p= 0,05) 
 
d. Parameter Warna 

Parameter warna sangat penting bagi 
sebagian besar makanan termasuk makanan ringan. 
Bersama-sama dengan bau, rasa, dan tekstur warna 
pegang peran penting dalam penerimaan suatu jenis 
makanan. Warna juga dapat memberikan petunjuk 
terjadinya perubahan kimia pada makanan misal 
pencoklatan [14]. Pada aspek warna semua komoditas 
kacang masih disukai walaupun telah disimpan selama 
empat bulan (skor > 3,5). Dengan demikian kacang 
bangkok, kacang mete, kacang bawang, dan kacang 
oven sesuai untuk dikemas dengan plastik mika yang 
dapat mempertahankan warna ke empat komoditas 
tersebut.  

Hasil uji sensori parameter warna pada ke 
empat komoditas sebelum, selama, dan setelah 
disimpan selama empat bulan disajikan pada Tabel 4 
berikut ini. 

 
Tabel 4. Parameter warna pada kacang bangkok, kacang 
mete, kacang bawang, dan kacang oven  
 

Bulan ke Bangkok Bawang Mete Oven 
0 4,3 4,3 4,5 4,2 
1 4,3 4,1 3,8 3,8 
2 4,0 3,9 3,7 3,6 
3 3,7 3,8 3,6 3,5 
4 3,6 3,6 3,6 3,5 

 
Catatan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
ada beda nyata (p= 0,05) 

 
e. Parameter Tekstur 

Tekstur merupakan parameter penting pada 
suatu makanan, kadang-kadang lebih penting daripada 
bau, rasa, dan warna, sehingga mempengaruhi citra 
makanan. Tekstur paling penting pada makanan lunak 
dan makanan renyah. Ciri yang paling sering diacu 

adalah kekerasan, kekohesifan, dan kandungan air 
[16]. Pada aspek tekstur, kacang mete (skor = 3,4), 
kacang bawang (skor = 3,4), dan kacang oven (skor = 
3,4)  setelah disimpan selama dua bulan mulai t idak 
disukai panelis. Hal in i mungkin dikarenakan tekstur 
kacang mete dan kacang oven sudah mulai 
lunak/lembek sehingga tidak renyah dan tidak disukai 
lagi. Sedang kacang bawang mungkin dikarenakan  
teksturnya sudah mulai mengeras sehingga tidak 
disukai. Mungkin plastik mika t idak kedap udara. 
Sebaliknya kacang bangkok hingga disimpan selama 
empat bulan masih d isukai (skor = 3,6). Hal ini 
mungkin dikarenakan kacang bangkok dilapisi dengan 
tepung, kencur, dan cabe  yang mengandung vitamin  
C cukup tinggi [4] sehingga dapat berfungsi sebagai 
antioksidan [17].  
 Hasil uji sensori parameter tekstur pada ke 
empat komoditas sebelum, selama, dan setelah 
disimpan selama empat bulan disajikan pada Tabel 5 
berikut ini. 

 
Tabel 5. Parameter tekstur pada kacang bangkok, kacang 
mete, kacang bawang, dan kacang oven  
 

Bulan ke Bangkok Bawang Mete Oven 
0 4,5 4,2a  4,3a 4,0a  
1 4,2 3,5 3,9 3,6 
2 4,1 3,4b 3,4b 3,4b 
3 3,9 3,4 3,4 3,4 
4 3,6 3,2 3,3 3,4 

 
Catatan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
ada beda nyata (p= 0,05) 
 

Dengan demikian, pada aspek warna semua 
kacang masih disukai walaupun telah disimpan selama 
empat bulan. Pada aspek bau, rasa, dan tekstur kacang 
bangkok dapat disimpan selama empat bulan sedang 
pada aspek flavor, hanya dapat disimpan selama tiga 
bulan. Pada aspek bau, kacang bawang dan kacang 
mete dapat disimpan selama tiga bulan juga, sedang 
kacang tanah oven hanya dapat disimpan selama satu 
bulan. Pada segi flavor dan tekstur, kacang mete dan 
kacang bawang dapat disimpan selama dua bulan. 
Sebaliknya kacang oven berdasarkan pada aspek 
flavor dan bau hanya bertahan selama satu bulan. 
 
f. Kandungan Gizi  

Perubahan kandungan gizi ke empat 
komoditas kacang setelah disimpan selama empat 
bulan dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah in i 

 
Tabel 6. Perubahan kandungan gizi ke empat komoditas kacang setelah disimpan selama empat bulan 

 Kandungan Gizi  Kacang Mete K. Bangkok Kacang Bawang Kacang Oven 
B T B T B T B T 

Air (%) 2,3 2,9 1,9 2,8 1,5 2,4 1,4 2,7 
Abu (%)  3,3 3,1 3,4 3,0 3,7 3,4 3,6 3,0 
Protein (%) 18,2 17,5 18,8 18,0 29,7 28,8 30,8 30,2 
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Lemak (%)  51,2 50,7 47,1 46,7 49,6 44,5 48,5 48,2 
Karbohidrat (%) 24,2 20,9 24,5 23,5 19,3 18,7 12, 7 11,7 
Serat pangan (%) 4,1 2,3 5,7 4,2 5,7 4,8 5,0 4,8 
Energi (kal/100 g) 627,3 617,3 599,2 593,3 611,6 599,2 616,9 609,4 
Calsium (%) 1,2 0,7 1,2  0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 
Phosphor (%) 0,8 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,8 0,6 

Catatan: 
B: Sebelum disimpan 
T: Setelah Disimpan 
Hasil uji t  –test menunjukkan tidak ada beda nyata antara kandungn gizi ke empat komoditas sebelum dan setelah disimpan. 

 
Berdasarkan analisis proksimat terhadap ke 

empat komoditas, kadar air mengalami peningkatan, 
sedang kandungan gizi lainnya mengalami penurunan, 
namun demikian setelah dianalisis dengan t-test (p= 
0,05) ternyata tidak berbeda nyata. 
 

4. KES IMPULAN 
 

Berdasarkan analisis sensori dan analisis 
proksimat terhadap kacang bangkok, kacang mete, 
kacang bawang, dan kacang oven yang dikemas di 
dalam plastik mika dengan ketebalan 0,08 mm 
kemudian disimpan selama empat bulan pada suhu 
kamar dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut.  
1. Pada aspek warna semua kacang masih disukai 

walaupun telah disimpan selama empat bulan. 
Pada aspek flavor, hanya kacang bangkok yang 
dapat disimpan selama tiga bulan. Sedang kacang 
tanah oven hanya dapat disimpan selama satu 
bulan.  

2. Berdasarkan analisis kandungan gizi, walaupun 
semua komponen gizi mengalami perubahan 
selama penyimpanan, tetapi hasil uji t-test tidak 
menunjukkan perbedaan yang bermakna.  

3. Kacang bangkok dapat disimpan selama tiga 
bulan, sedangkan kacang mete, kacang bawang 
dan kacang tanah oven hanya dapat disimpan 
selama satu bulan. 

4. Kacang bangkok sesuai dikemas dengan plastik 
mika dengan ketebalan 0,08 mm dan disimpan 
pada suhu kamar, sedang kacang mete, kacang 
bawang, dan kacang oven tidak sesuai. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 ( Ade C) : 
Skala organoleptik ? Jumlah Panelisnya ? 
Jawaban : 

Skala 1-5 ( 1 sangat tidak suka, 5 sangat suka), Jumlah  
penulis 15 orang paling tidak harusnya 30 orang, 
tetapi karena keterbatasan orang, dari pada muncul 
data ekstrim diputuskan 15 o rang saja. 
 
Pertanyaan 2 (Agustine ~ P2KIMIA) : 
Akan terjadi penurunan komposisi dengan 
penyimpanan, antisipasinya apa? Uji flavor apa yang 
pernah dilakukan ? 
Jawaban : 
Tidak melakukan u ji flavor, karena perlu kerjasama. 
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Sintesis dan Karakterisasi Kitosan Larut Air (HCMCH) 
 

Khoirun Nisa, Hernawan, Septi Nurhayati, Cici Darsih, A.W Indrianingsih
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1) Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia LIPI 

Jl. Jogja-Wonosari km. 32 Gading Playen Gunungkidul Yogyakarta – INDONESIA 
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Abstract – Kitosan, suatu biopolimer yang dihasilkan 
dari cangkang udang, mempunyai berbagai manfaat 
terutama di bidang kesehatan dan farmasi. Kitosan 
memiliki keterbatasan dalam penggunaannya sebagai 
biomaterial, dikarenakan sifat kitosan yang tidak larut 
air dan hanya larut pada pelarut yang bersifat asam. 
Pada penelitian ini, kitosan dimodifikasi menjadi 
suatu karboksi metil kitosan (CMCH) untuk 
meningkatkan kelarutannya dalam air. Pada kitosan 
ditambahkan NaOH untuk mendapatkan bentuk 
NaCMCH. NaCMCH yang terbentuk kemudian di 
ubah menjadi HCMCH dengan menambahkan asam 
klorida (HCl). Hasil modifikasi kitosan ini 
dikarakterisasi menggunakan spektroskopi FTIR dan 
AAS.  Hasil analisis FTIR menunjukkan  proses 
karboksi metilasi telah berlangsung  yang ditunjukkan 
dengan serapan pada 1735 dan 1070-1242 cm-1 yang 
merupakan karakteristik  gugus karboksi metil. 
Analisis derajat deasetilasi (DD) menunjukkan DD 
sebesar 93.5 %. Analisis cemaran  logam berat 
dengan AAS menunjukkan  tidak terdeteksinya logam 
Cr dan Pb. 
 
Kata Kunci: kitosan, karboksi metal kitosan, larut air 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kitosan merupakan suatu biopolimer yang banyak 
digunakan dalam b idang medis maupun farmasi, 
karena memiliki sifat biodegradabel, biokompatibel, 
antimikroba, non-toksik serta anti tumor. Kitosan yang 
sering digunakan untuk aplikasi biomedis dan farmasi 
biasanya berbentuk nanopartikel, mikrokitosan, 
hidrogel, film dan fiber. Aplikasi b iomedis tersebut 
meliputi nasal, okular, oral, parenteral dan obat 
pengahantar transdermal [1]. 

Kitosan memiliki struktur menyerupai selulosa 
yang terdiri atas satu monomer g lukosa [2]. 
Reakt ivitas, kemampuan degradasi maupun kelarutan 
kitosan tergantung pada jumlah gugus amino yang 
terprotonasi dalam rantai polimernya serta proporsi 
dari satuan D-glukosamin yang terasetilasi dan tidak 
terasetilasi [3]. Kitosan tidak larut dalam air, pelarut 
organik maupun larutan basa. Kitosan akan larut jika 
diaduk dalam larutan asam seperti asam asetat, asam 
nitrat, asam klorida, asam perklorat dan asam fosfat. 
Kitosan larut dalam larutan asam disebabkan gugus 
amino kitosan yang terprotonasi sempurna pada 

larutan asam dengan pKa 6,2 [4,5]. Keberadaan gugus 
amino yang memebatasi kelarutan kitosan tersebut, 
menjadikan banyak dilakukan sintesis turunan kitosan 
tersebut [6,7]. 

Kelarutan kitosan dapat ditingkatkan melalui 
depolimerisasi dan modifikasi secara kimia. Kitosan 
mempunyai gugus amino yang reaktif, gugus hidroksi 
primer dan sekunder  yang dapat digunakan untuk 
modifikasi kimia melalui reaksi yang lunak untuk 
meningkatkan sifatnya. Beberapa turunan telah dibuat 
seperti melalui kuarternisasi [8], memasukkan gugus 
hidroksi etil, hidroksilalkilamin [9, 10, 11], sulfat [12], 
fosfat atau karboksialkil seperti karboksimetil, 
karboksibutil atau melau i reaksi graft ing dengan 
polimer yang larut air kedalam rantai kitosan [13]. 
Dibandingkan dengan turunan yang lain, 
karboksimet il kitosan banyak dipelajari karena mudah 
dibuat, berkarakter ampholytik dan kemudahan 
aplikasinya. 

Karboksimet il kitosan (CMCH)  dapat dibuat 
dengan mereaksikan kitosan yang telah dibasakan 
terlebih dahulu dalam pelarut alkohol dengan asam 
monokloroasetat selama beberapa jam. Proses 
pengubahan kitosan ke sifat basa melalu i proses 
pelarutan dalam asam organik encer dilanjutkan  
dengan penambahan natrium hidroksida. Faktor yang 
mempengaruhi pembuatan karboksimet il kitosan 
adalah tingkat kemurn ian kitosan, kadar basa NaOH 
yang digunakan, rasio kitosan dan asam 
monokloroasetat, serta suhu eterifikasi [14].  
 

2. METODOLOGI PENELITIAN 
  
Alat. Alat yang digunakan dalam penelit ian ini yaitu 
alat gelas, neraca analitik, pengaduk, penyaring, hot 
plate, magnetik stirrer, spray dryer dan homogenizer. 
Sedangkan alat untuk analisis digunakan spektroskopi 
FT-IR Shimadzu 8201 PC, Spektrofotometer Serapan 
Atom (AAS) Perkin Elmer 3101serta TG/DTA  
 
Bahan.  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain : kitosan dengan DD 90 %, NaOH, HCl 
37% , isopropanol, asam monokloroasetat, etanol 
80%, akuades, akuabides. 
 
Metode penelitian  
a. Pembuatan garam kitosan (NaCMCH) 

Karboksi met il kitosan dipreparasi berdasarkan  
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metode Liu et al [15]. Kitosan sebanyak  10 gram dan 
NaOH sebanyak 13,5 gram d itambahkan dalam 100 
ml campuran pelarut air dan isopropanol sambil 
diaduk selama 1 jam pada suhu tertentu. Sebanyak 15 
gram asam monokloroasetat dilarutkan dalam 20 ml 
isopropanol dan ditambahkan tetes demi tetes selama 
30 menit. Kemudian direaksikan selama 4 jam pada 
suhu yang tertentu. Reaksi dihentikan dengan 
menambahkan 200 ml  etil alkohol 70%. Padatan yang 
terbentuk disaring dan dicuci menggunakan etil 
alkohol 70-90%.  Keringkan pada suhu kamar. Produk 
berupa garam Na-CMCH.  

 
b. Pembuatan kitosan larut air (HCMCH) 

Garam Na-CMCH sebanyak 1 gram dimasukkan  
ke dalam 100 ml etil alkohol 80 %. Kemudian  
ditambahkan 1 ml HCl 37% ke dalam campuran dan 
diaduk selama 30 menit. Padatan disaring dan dicuci 
dengan etil alkohol 70-90%  hingga netral kemudian  
dikeringkan menggunakan spray dryer. Hasil sintesis 
(HCMCH) dikarakterisasi menggunakan spektroskopi 
FTIR, AAS dan termogravi TG/DTA  

 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

Karakterisasi fisika kitosan termodifikasi 
(HCMCH) meliputi analisis kadar air, kadar abu dan  
analisis cemaran  logam berat. Kadar air dan kadar 
abu kitosan masing-masing sebesar 10 % dan 0,03 %. 
Pada analisis cemaran logam berat, menunjukkan  
bahwa pada HCMCH t idak terdeteksi adanya logam 
berat Cr dan Pb sedangkan Cl terdeteksi sebesar 
70,593 ppm 
 
Karakterisasi dengan s pektrofotometer FTIR 

Kitosan sebelum dimodifikasi maupun kitosan 
setelah dimodifikasi (HCMCH) dikarakterisasi 
menggunakan spektroskopi Infra Red. Spektrum IR 
yang disajikan untuk mengidentifikasi gugus-gugus 
fungsional. 

 

 
 
Gambar 1: Spektrum IR karboksi metil kitosan 

 
Serapan karakteristik kitosan pada bilangan 

gelombang 3441 cm-1 menunjukkan adanya gugus –

OH yang tumpang tindih dengan rentangan gugus –
NH. Vibrasi pada bilangan gelombang 2931,8 cm-1 
menunjukkan adanya rentangan gugus –CH. Serapan 
pada bilangan gelombang 1635,3 cm-1 merupakan 
serapan dari gugus karbonil amida (R-NH-C=O). 
Gugus ini dapat dijad ikan sebagai indikator 
keberhasilan proses deasetilasi kitin menjadi kitosan. r 
mendekat i sempurna. Pada kitosan, serapan gugus 
fungsional ini akan leb ih kuat dibandingkan pada 
kit in. Vibrasi tekuk –CH muncul pada bilangan 
gelombang 1388,7 cm-1. Serapan polisakarida yang 
karakteristik muncul pada bilangan gelombang 1072,4 
cm-1 yang menunjukkan vibrasi rentangan C-O. 
Keberhasilan proses sintesis karboksi metil kitosan 
ditunjukkan dengan adanya serapan pada 1735 dan 
1072-1242 cm-1 yang merupakan karakteristik gugus 
karboksi metil. 

 
Penentuan derajat deasetilasi kitosan 

Derajat deasetilasi (DD) menunjukkan  
berkurangnya gugus asetil dari kitin menjad i gugus 
amino pada kitosan. Penentuan DD dapat dilakukan  
dengan beberapa metode antara lain titrimetri HBr, 
spektroskopi IR [6], FD UV-spektrofotometri, x-ray  
diffraction [16] dan spektroskopi 1H NMR [17]. 
Penentuan DD dengan spektroskopi IR pada penelitian  
ini dilakukan berdasarkan metode base line dari 
Domszy & Robert [6].  
Perhitungan DD menggunakan rumus : 
 

DD = 100 x [(A1655/A3450) x 100/1,33] 
 

Dimana DD adalah derajat deasetilasi, A1655 adalah 
absorbansi pada bilangan gelombang 1655 cm-1 yang 
menunjukkan serapan karbonil dari amina, A3450 
merupakan absorbansi bilangan gelombang 3450 cm-1 
yang menunjukkan serapan hidroksil dan digunakan 
sebagai standar internal. Faktor 1,33 merupakan 
perbandingan antara A1655 dan A3450 untuk kitosan 
yang terdeasetilasi 100 %. Analisis IR nenunjukkan  
HCMCH yang terbentuk memiliki DD sebesar 93.5 %. 
 
Analisis kitosan menggunakan TG/DTA 

Analisis termogravimetri menggunakan  TG / 
DTA dilakukan untuk menunjukkan perubahan massa 
materi karena pemanasan. Perubahan massa kitosan 
dan modifikasinya (HCMCH) pada tiap-tiap daerah 
disajikan dalam kurva termogram TG dan DTA 
berikut.  
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Gambar 2: Kurva perubahan massa kitosan (a), NaCMCH 
(b) dan HCMCH (c) pada termogram TG 

 
Perubahan massa dimulai pada suhu 60-100 0C 

yang menandakan hilangnya moleku l air dari ketiga 
materi d i atas. Kemiringan kurva pada HCMCH lebih  
kecil dibandingkan pada kitosan maupun NaCMCH. 
Hal ini menunjukkan bahwa air yang terhidrat pada 
HCMCH lebih sedikit. Perubahan massa relatif t idak 
terjadi sampai suhu 2500 C untuk kitosan dan 
NaCMCH dan 2000C untuk HCMCH.  

Perubahan massa pada suhu antara 250-270 0C 
untuk NaCMCH dan suhu 250-340 0 C untuk kitosan 
kemungkinan adalah perubahan karena h ilangnya 
gugus asetil dari kit in dan gugus amino yang tidak 
termodifikasi. Sedangkan pada HCMCH gugus asetil 
terlepas lebih awal yaitu pada suhu 200-240 0C.  
Perubahan  massa yang terjadi lebih cepat dan tajam 
pada HCMCH disebabkan oleh jumlah  gugus asetil 
maupun amino yang dimiliki HCMCH leb ih sedikit  
dibandingkan yang terdapat dalam kitosan maupun 
NaCMCH. Hal ini yang menjadikan HCMCH mudah 
larut dalam air. NaCMCH merupakan senyawa transisi 
yang terbentuk sebelum sintesis akhir HCMCH 
sehingga proses perubahan massa yang terjadi pada 
NaCMCH memiliki rentang suhu medium, yaitu 
antara rentang suhu kitosan dan rentang suhu 
HCMCH. Hal ini juga yang menyebabkan NaCMCH 
sedikit larut dalam air akan tetapi harus diikuti dengn 
pengadukan yang kuat.  

Perubahan massa materi berikutnya terjadi pada 
suhu lebih dari 350 0C untuk kitosan, > 270 0C untuk 
NaCMCH serta >240 0C kemungkinan menunjukkan  
proses degradasi dan pemutusan rantai polimer kitosan 
maupun turunannya menjadi oligomer atau 
homopolimer. Proses perubahan massa pada kitosan, 
NaCMCH maupun HCMCH menjadi gas-gas 
komponen penyusunnya tidak bisa diamati karena 
suhu pemanasan hanya dilakukan sampai 400 0C. 
Padahal untuk mengubah kitosan menjadi gas 
membutuhkan suhu di atas 600-700 0C. Setelah itu 
terbentuk garis mendatar pada kurva DTA dan garis 
mencapai t itik nol pada kurva TGA. 

 

 
Gambar 3: Kurva perubahan massa kitosan (a), NaCMCH 

(b) dan HCMCH (c) pada DTA 
 

Pada gambar 3, kurva DTA membentuk 
cekungan ke atas yaitu pada suhu 60-100 0C. Pada 
suhu tersebut terjadi perubahan massa dimana molekul 
air hilang secara eksotermis. Kurva DTA HCMCH 
cenderung lebih cekung dibandingkan dengan kurva 
DTA kitosan maupun NaCMCH karena lebih banyak 
mengikat air. Hal ini mengindikasikan bahwa kitosan 
termodifikasi HCMCH yang larut air berhasil 
disintesis. Sedangkan pada suhu 250-350 0C terdapat 
dua kurva DTA HCMCH endotermis yang 
mengindikasikan bahwa komponen penyusun polimer 
tersubstitusi mulai terdekomposisi.  

Berdasarkan perubahan massa yang terjadi dari 
analisis kurva TG/DTA menunjukkan bahwa proses 
sintesis modifikasi kitosan larut air (HCMCH) telah  
berjalan dengan baik. 
  

4. KES IMPULAN 
  

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa sintesis karboksi met il kitosan 
(HCMCH) berhasil d ilakukan sesuai dengan standar 
mendekat i grade farmasi dengan DD sebesar 93,5 % 
dan tidak terdeteksi adanya cemaran logam berat. 
Kurva TG/DTA HCMCH, kitosan dan NaCMCH 
menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan yang 
dari masing-masing analisis perubahan massanya 
akibat pemanasan. Dekomposisi senyawa penyusun 
dari HCMCH terjad i lebih cepat dibandingkan dengan 
kitodan dan NaCMCH. Profil kurva TG/DTA juga 
menunjukkan bahwa air terh idrat pada HCMCH lebih  
banyak dibanding pada NaCMCH maupin kitosan 
sebelum modifikasi. Dengan demikian dimungkinkan  
HCMCH akan lebih mudah larut air d ibandingkan 
kitosan sebelum modifikasi.  
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Abstract. Kakao merupakan salah satu komoditas 
unggulan di kabupaten Poso sehingga   dikembangkan 
produk olahan kakao dark chocolate  di  unit produksi 
Banua Coklat sebagai upaya untuk meningkatkan 
nilai ekonomi kakao pada masyarakat Poso. Umur 
simpan merupakan salah satu kriteria yang harus 
dicantumkan pada kemasan produk yang diedarkan. 
Oleh karena itu dilakukan penelitian pendugaan umur 
simpan dark chocolate menggunakan metode 
Arrhenius dengan parameter pengujian adalah kadar 
air. Peningkatan kadar air dapat menurunkan mutu 
dark chocolate yaitu menyebabkan terjadinya 
blooming. Pendugaan umur simpan dark coklat 
dilakukan metode Arrhenius menggunkana tiga 
kondisi suhu yaitu 20 oC, 28 oC, dan 35oC. Selanjutnya 
di uji nilai kadar air per 5 hari selama 30 hari. 
Pendugaan umur simpan dark chocolate dilakukan 
dengan menduga laju peningkatan kadar air 
menggunakan persamaan Arrhenius. Hasil 
perhitungan diperoleh  model atau persamaan untuk 
laju penurunan mutu dark coklat  berdasarkan 
peningkatan kadar air  dengan perlakuan suhu 
penyimpanan (20 oC, 28 oC, dan 35oC) dan lama 
penyimpanan (30 hari)  ialah k = 1,19 x 103 . e46, 42/T. 
Kata kunci : dark chocolate, umur simpan, kadar air, 
metode Arrhenius 
 

1. PENDAHULUAN 
2.  

Kabupaten Poso merupakan salah satu penghasil 
kakao yang menyumbang 4,8% terhadap produksi 
kakao nasional [1].  Pemerintah Daerah Kabupaten 
Poso bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan 
teknologi Tepat Guna dalam membangun dan 
mengembangkan unit pengolahan Kakao Banua 
Coklat di desa Masamba. Salah satu produk yang 
dihasilkan adalah dark chocolate yang dikenal dengan 
merek “Poso Queen” .  

Dark chocolate  termasuk produk olahan 
sekunder kakao. Produk sekunder adalah produk yang 
diolah dengan memanfaatkan produk intermediate 
menjadi produk akhir yang dihasilkan umumnya dapat 
digunakan/dikonsumsi langsung. Dark chocolate yang 
diproduksi oleh unit pengolahan kakao Banua Coklat  
merupakan chocolate couverture yaitu  coklat yang  
diproses dari kakao massa (cocoa liquor) dan lemak 
kakao (cocoa butter)  sehingga menghasilkan flavor 
yang sangat baik. Sebagai bahan penunjang 

ditambahkan lesitin, gula dan vanili. Coklat jenis ini 
mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan 
Chocolate Compound. Chocolate Compound dibuat 
dari coklat bubuk (pengganti cocoa liquor), lemak 
nabati (pengganti cocoa butter), lesitin, gula dan 
vanili. Biasanya flavor jen is coklat in i kurang baik dan 
memiliki titik leleh yang relatif tinggi [6] 

Produk dark chocolate “Poso Queen” telah dinanti 
oleh konumen khususnya masyarakat kabupaten Poso 
dan sekitarnya namun belum dilakukan uji masa 
simpan produk. Masa simpan merupakan salah satu 
hal yang harus dicantumkan  pada label produk yang 
dipasarkan. Hal ini sesuai dengan peraturan mengenai 
penentuan umur simpan bahan pangan terdapat dalam 
UU Pangan No. 7 tahun 1996 dan PP No. 69 tahun 
1999 serta peraturan pelabelan BPPOM. Menurut [5] 
Penentuan umur simpan di tingkat industri pangan 
skala usaha kecil menengah sering kali terkendala oleh  
faktor biaya, waktu, proses, fasilitas, dan kurangnya 
pengetahuan produsen pangan. 

Menurut [4], umur simpan produk pangan adalah 
selang waktu antara saat produksi hingga konsumsi di 
mana produk berada dalam kondisi yang memuaskan 
berdasarkan karakteristik penampakan, rasa, aroma, 
tekstur, dan nilai gizi. Sementara itu, [3] menyatakan 
bahwa umur simpan adalah waktu yang diperlukan 
oleh produk  pangan dalam kondisi penyimpanan 
tertentu untuk dapat mencapai tingkatan degradasi 
mutu tertentu. 

Untuk produk pangan yang masih dalam tahap 
penelitian dan pengembangan, analisis untuk 
menentukan umur simpan produk dilakukan sebelum 
produk dipasarkan menggunakan accelerated storage 
studies (ASS) atau  Berdasarkan hasil pengujian, akan 
diperoleh nilai umur simpan produk akhir dan produk 
siap dipasarkan. 

Penentuan umur simpan produk dengan metode 
ASS dilakukan dengan menggunakan parameter 
kondisi lingkungan yang dapat  mempercepat proses 
penurunan mutu (usable quality) produk pangan. 
Faktor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan 
mutu produk pangan adalah perubahan kadar air 
dalam produk [2]. 

Menurut [7] Suhu merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap perubahan mutu bahan pangan. 
Semakin tinggi suhu penyimpanan maka laju reaksi 
berbagai senyawaan kimia akan semakin cepat. Oleh  
karena itu suhu menjadi faktor yang diperhitungkan 
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dalam pendugaan kecepatan mutu selama 
penyimpanan. Jika suhu penyimpanan dianggap tetap 
selama penyimpanan maka untuk menduga laju  
penurunan mutu cukup menggunakan persamaan 
Arrhenius : 

K = ko  . e –E/RT ..............................(1)   
Dimana : 
K : konstanta laju penurunan mutu 
Ko : konstanta (tidak tergantung pada suhu) 
E : energi aktivasi 
T : suhu mutlak (C + 273) 
R : Tetapan gas, 1.986 kal/mol 
 

Dalam penelitian in i dilakukan pendugaan umur 
simpan produk dark chocolate dengan metode 
Arrhenius dengan parameter uji adalah kadar air yang 
diangap sebagai parameter krit is terhadap mutu 
produk coklat. Keberadaan air menyebabkan 
kerusakan yang disebut sugar blooming (rusaknya 
sistem emulsi produk coklat) yang terlihat seperti 
kristal gula dalam coklat. 

3. METODOLOGI 
Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan adalah satu line 
production pengolahan kakao di unit pengolahan 
kakao Banua Coklat skala 2 kg/batch dan satu set alat 
uji kadar air . 

Adapun bahan yang digunakan adalah biji kakao 
terfermentasi, emulsifier, gula, dan pengawet 
 
Diagram Alir Proses Pembuatan Dark Chocolate 

 
Pengujian Produk 

Produk dark chocolate yang disampling dari 2 
proses produksi yang dimaksudkan sebagai 2 ulangan  
lalu disimpan   pada 3 suhu penyimpanan yaitu 20 oC, 
28 oC dan 35 oC. Penyimpanan dilakukan  
menggunakan tiga inkubator sesuai suhu yang  
dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan pengujian kadar air 
setiap 5 hari selama 30 hari atau 6 t itik pengujian. 
Selanjutnya hasil pengujian diolah dengan metode 
Arrhenius sehinga diperoleh persamaan laju  
peningkatan kadar air. Persamaan in i yang akan 
digunakan dalam pendugaan umur simpan produk 
dark chocolate. 

4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengujian nilai kadar air pada uji pendugaan 

masa simpan dark chocolate yang disimpan dalam 3 
kondisi suhu adalah sebagai berikut dimana niai ini 
adalah rata-rata hasil pengujian : 

 

Gambar 1 . Diagram alir pembuatan dark chocolate 
dan milk chocolate 
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Tabel 1.  Kadar air dark chocolate selama masa 

penyimpanan 

Hari  
Kadar air (% ) 

Suhu 
20oC 

Suhu 
28oC 

Suhu 
35oC 

0 1,66 1,66 1,66 
5 1,69 1,72 1,58 

10 1,81 1,79 1,52 
15 1,88 1,92 1,80 
20 1,93 1,83 1,82 
25 1,88 1,78 1,67 
30 2,15 1,89 1,72 

 
Selanjutnya nilai kadar air dan waktu penyimpanan 

diplotkan dalam kurva linear seperti pada gambar 1 
dibawah in i: 

 

 
Gambar 1. Kurva kadar air selama penyimpanan 

 
Berdasarkan gambar 1, diperoleh persamaan 

regresi linier pada masing-masing suhu adalah : 
Suhu 20oC : y = 0,014x + 1,643 r = 0,858 
Suhu 28oC : y = 0,004x + 1,606 r = 0,229 
Suhu 35oC : y = 0,006x + 1,701 r = 0,534 

Selanjutnya  nilai k diterapkan pada persamaan (1)  
maka d iperoleh persamaan  berikut : 

k = ko . e –E/RT  .................................................(1) 
ln k = ln ko –E/RT ..............................................(2) 

karena ln ko dan (-E/R) adalah b ilangan konstanta, 
maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut 
: 

ln k = A + B.1/T ....................................(3) 
sehingga apabila setiap nilai k dan 1/T pada masing-
masing suhu seperti dalam tabel 2 lalu diplotkan  
dalam grafik, maka akan d iperoleh grafik berikut : 

 
Tabel 2. Data persaman regeresi linier 

suhu 
(T) 1/T R2 

slope 
(K) ln K 

20 0,050 0,858 0,014 -4,269 

28 0,036 0,229 0,004 -5,521 
35 0,029 0,584 0,006 -5,116 

 

 
Gambar 2. Grafik  hubungan antara ln K dan 1/T  

 
Dari grafik d iatas diperoleh: 

-E/R = B 
-E/R  =  46,42 
          R   = 1, 986 kal/mol. K 
          E   = -23,3736 kal/mol 

 
Dan nilai ko dipero leh : 

ln ko = A  
ln ko = -6,737 

jadi  ko     = 0,00119 
         = 1,19 x 103 
 
Dengan demikian dipero leh model atau persamaan 
laju peningkatan kadar air dark chocolate “Poso 
Queen” sebagai berikut : 
 

k = 1,19 x 103 . e46, 42/T ...................................(4) 
 
Dari persamaan (4) diperoleh konstanta laju 

peningkatan kadar air pada masing-suhu adalah 
sebagai berikut: 

suhu 20oC (293 K) k = 1,19 x 103 . e46, 42/293 

   k = 1,390 x 103 

suhu 28oC (301 K) k = 1,19 x 103 . e46, 42/301 

   k = 1,384 x 103 

suhu 35oC (308 K) k = 1,19 x 103 . e46, 42/308 

   k = 1,378 x 103 

 
Pendugaan umur simpan produk dapat 

menggunakan persamaan : 
umur simpan =  (5) 

Kadar air kritis pada yang digunakan dalam 
perhitungan pendugaan masa simpan dark chocolate 
adalah 3%. Proses penyimpanan dark coklat dengan 
pengkondisian tiga suhu dilakukan ketika produk 
berumur 70 hari sejak dip roduksi sehingga hari ke-0 
pada pengukuran kadar air adalah hari ke-70 maka 
pendugaan umur simpan dark chocolate adalah hasil 
perhitungan dengan persamaan (5) ditambah 70 hari. 
Sehingga diperoleh pendugaan umur simpan pada 
tiap-tiap suhu sebagai berikut: kondisi sebenarnya 
adalah : 
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Tabel 3. Pendugaan Umur Simpan Dark Chocolate 

“Poso Queen” 
Suhu 
penyimpanan 

Umur simpan 
Hari  Bulan Tahun  

suhu 20oC 
(293 K) 1037 34,5 2,9 

suhu 28oC  
(301 K) 1041 34,7 2,9 

suhu 35oC 
(308 K) 1045 34,8 2,9 

 
Berdasarkan tabel 3 d iatas, umur simpan dark 

chocolate cukup lama dan dapat meningkatkan daya 
saing produk untuk dipasarkan karena tidak mudah 
rusak. Umur simpan pada ketiga kondisi suhu relatif 
sama. Namun pendugaan umur simpan dengan faktor 
kadar air belumlah cukup untuk menetapkan umur 
simpan yang sebenarnya. Harus dilakukan pengujian 
terhadap faktor-faktor lain yang termasuk parameter 
kritis dalam penentuan kerusakan dark chocolate. 

5. KES IMPULAN 
Konstanta penurunan mutu dark chocolate 

dihitung dari laju kenaikan kadar air selama 
penyimpanan pada suhu (20oC, 28oC dan 35oC) adalah 
k = 1,19 x 103 . e46, 42/T . Persamaan ini yang 
digunakan dalam pendugaan umur simpan dark 
chocolate produksi unit olahan kakao Banua Coklat  
kabupaten Poso. pada nilai yang maka pendugaan 
umur simpan  
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Tanya jawab: 
 
 
Pertanyaan 1 ( Ema ~ LIPI Jogja) : 
Apa arti erduasi mikrobiologi yang minus (-) ? SNI 
bagaimana ? 
Jawaban : 
Kita kamarin memilih analisa yang menurut kita 
penting (priortitas) seperti cemaran logam, analisa 
masa simpan dsb. 
 
Pertanyaan 2 ( W illy ~ KIMIA LIPI) : 
Mungkin SNI yang digunakan terlalu lama (1956) 
Sebaiknya mencari referensi yang lebih baru. 
Penentuan cemaran logam menggunakan metode apa? 
Jawaban : 
Uji Arsen diluar Balai karena tidak ada 
Willy : Tolong ditambahkan metodenya apa ? setahu 
saya uji arsen memang berbeda. 
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Evaluasi Mutu Produk Olahan Kakao (Dark Chocolate dan Milk Chocolate) 
di Unit Pengolahan Kakao Banua Coklat  Desa Masamba Kabupaten Poso 
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Abstrak - Kabupaten  Poso berkontribusi 4,8% 
terhadap produksi kakao nasional, namun pemasaran 
masih dalam bentuk biji kakao. Oleh karena itu 
Pemerintah Daerah Poso bersama Balai besar 
Pengembangan Tepat Guna – LIPI mendirikan Unit 
Pengolahan Kakao Banua Coklat  Desa Masamba 
sebagai upaya mendorong tumbuhnya unit 
pengolahan kakao skala kecil untuk meningkatkan 
nilai tambah komoditi juga membantu meningkatkan 
pendapatan masyarakat/petani, serta dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk 
meningkatkan daya saing produk olahan kakao yang 
dihasilkan maka perlu dilakukan evaluasi mutu 
produk yang dihasilkan. Dalam penelitian ini 
dilakukan evaluasi mutu produk secara organoleptik, 
kimia dan mikrobiologi. Produk yang diuji adalah 
permen coklat/coklat butir yang terdiri dari 2 varian 
yaitu dark chocolate dan milk chocolate. Pengujian 
dilakukan terhadap 3 batch proses produksi, tiap 
produk selanjutnya diuji secara organoleptik dengan 
parameter warna, aroma, rasa, tekstur dan 
penerimaan keseluruhan, kimia meliputi analisa 
proksimat, FFA, dan cemaran logam, serta 
mikrobiologi yang terdiri atas Total Bakteri/TPC dan 
kapang-khamir. Evaluasi mutu produk dibandingkan 
dengan SNI 01-4292-1996 : coklat butir. Hasil 
pengujian organoleptik menunjukkan bahwa produk 
dark chocolate batch 1-3 secara keseluruhan 
mendapatkan nilai kesukaan 4 dari skala 1-5. Mutu 
kimia dan mikrobiologi dark chocolate batch 1-3 
sesuai dengan SNI 01-4292-1996 : coklat butir. Hasil 
pengujian milk chocolate secara organoletik secara 
keseluruhan mendapatkan nilai kesukaan 4 dari skala 
1-5 untuk MC-1 dan MC-2, sedangkan MC-3 
mendapat nilai 5. Mutu kimia dan mikrobiologi milk 
chocolate batch 1-3 sesuai dengan SNI 01-4292-1996 
: coklat butir. 
Kata Kunci : kakao, dark chocolate, milk chocolate, 
evaluasi mutu 
 

1. PENDAHULUAN 
Kakao d i Indonesia merupakan salah satu potensi 

nasional dan sumber devisa nasional setelah karet dan 
kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen kakao 
urutan ke-3 dunia setelah Ghana dan Pantai Gad ing 
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah  
berkontribusi 4,8% terhadap produksi  kakao nasional. 
Potensi kakao belum didukung dengan adanya industri 
pengolahan dan  manajemen distribusi yang mumpuni 

agar bisa mendatangkan nilai tambah yang berlipat-
lipat bagi masyarakat [2].  

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Poso 
bersama Balai besar Pengembangan Tepat Guna – 
LIPI mendirikan Unit Pengolahan Kakao UKM Banua 
Coklat  Desa Masamba sebagai upaya mendorong 
tumbuhnya unit pengolahan kakao skala kecil untuk 
meningkatkan nilai tambah komoditi juga membantu 
meningkatkan pendapatan masyarakat/petani, serta 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
Beberapa produk berbasis kakao telah dihasilkan  
diantaranya adalah dark chocolate dan milk chocolate. 
Menurut Standar Nasional Indonesia[1], produk   dark 
chocolate dan milk chocolate termasuk produk coklat 
butir (SNI 01-4292-1996) dengan definisi sebagai 
berikut: 
 Coklat butir adalah produk makanan yang 

berbentuk butir atau kepang yang diperoleh dari 
salah satu atau campuran dari (kakao nib, kakao 
massa, kakao bubuk termasuk kakao bubuk yang 
dikurangi lemaknya) dengan atau tanpa 
penambahan lemak kakao, bahan makanan lain  
dan bahan tambahan makanan yang 
diizinkan.Yang termasuk coklat butir adalah : 

 Coklat butir tanpa susu : berbentuk butir 
(vermicelli) atau keping (flakes), tanpa 
penambahan padatan susu 

 Coklat butir susu  : berbentuk butir (vermicelli) 
atau keping (flakes), tanpa penambahan padatan 
susu 

Salah satu usaha untuk megembangkan usaha 
pengolahan kakao di Unit Pengolahan Kakao UKM 
Banua Coklat  Desa Masamba adalah dengan  
meningkatkan daya saing produk olahan kakao yang 
dihasilkan dengan melakukan  evaluasi mutu produk 
dark chocolate dan milk chocolate. Mutu atau kualitas 
dari suatu produk pangan sangat menentukan 
penerimaan konsumen terhadap produk tersebut, baik 
dari segi jaminan makanan, jaminan kesehatan 
maupun jaminan mutu gizi. Pada dasarnya mutu 
merupakan hal-hal tertentu yang membedakan produk 
satu dengan yang lainnya, terutama yang berhubungan 
dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Evaluasi 
mutu produk  dark chocolate dan milk chocolate  
mengacu pada parameter/kriteria mutu yang 
ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam 
SNI 01-4292-1996 seperti dalam tabel berikut[2]:  
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Tabel 1. Syarat Mutu Coklat Butir 
No Kriteria 

Uji 
Satuan Persyaratan 

Coklat butir 
tanpa 

penambahan 
susu 

Coklat butir 
dengan 

penambahan 
susu 

1. Keadaan: 
Bau 
Rasa 
Warna 

 
- 
- 
- 

 
Normal 
Normal 
Normal 

 
Normal 
Normal 
Normal 

2. Lemak 
kakao, 
(b/b) 

% Min. 12  

3. Padatan 
kakao 
tanpa 
lemak 

% Min. 14 Min. 2,5 

4. Total 
padatan 
kakao 
(b/b) 

% Min. 32 Min. 20 

5. Lemak 
susu, 
(b/b) 

%  Min. 3,5 

6. Padatan 
susu 
tanpa 
lemak 

%  Min. 10,5 

7. Lemak 
total 

%  Min. 12 

8. Jumlah 
gula 

(dihitung 
sebagai 

sukrosa) 

%  Maks. 60 

9. Bahan 
tambahan 
pangan: 
Pewarna 

tambahan 
Pemanis 

buatan 

 
 
 
 
Sesuai SNI 01-222-1995 
 
Tidak boleh ada 

10. Cemaran 
logam: 

   

10.1 Timbal 
(Pb) 

mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0 

10.2 Tembaga 
(Cu) 

mg/kg Maks. 15 Maks. 15 

11. Cemaran 
Arsen 
(As) 

mg/kg Maks. 0,5 Maks. 0,5 

12. Cemaran 
mikroba: 

   

12.1 Kapang koloni/g Maks. 50 Maks. 50 
12.2 Khamir mg/kg Maks. 50 Maks. 50 

 
2. METODOLOGI 

 

Penelit ian in i dilakukan dalam dua tahapan yaitu 
proses produksi dark chocolate dan milk chocolate 
serta pengujian mutu produk. 
a. Proses Pembuatan Produk Olahan Kakao 

(dark chocolate dan milk chocolate)[3][4] 
 Penyangraian 
Biji kakao kering terfermentasi di sangrai terlebih  
dahulu dengan roaster.  Penyangraian bertujuan 
membentuk aroma dan citarasa khas coklat dengan 
bantuan panas.   Suhu sangrai yang umum berkisar 
antara 105– 120oC, lamanya waktu penyangraian  ± 15 
- 20 menit. Diperlukan blower pada proses 
penyangraian sehingga proses gosong setelah 
penyangraian tidak terjadi.  Kontaminasi asap dari 
pembakaran harus dihindari agar coklat t idak smoky.  
Pengecekan perlu dilakukan untuk mencegah biji 
coklat menjadi gosong. 
 Pemecahan biji kakao  

Pemecahan biji kakao menggunakan alat Desheller 
untuk memisahkan kulit ari dengan nib. Prinsip 
pemisahannya berdasarkan perbedaan densitas antara 
nib dengan kulit. Proses deshelling sendiri d ilakukan  
dengan cara memecah biji kakao menjadi bagian-
bagian yang lebih kecil yang terdiri dari pecahan inti 
biji dan kulit yang kemudian d ipisahkan dengan 
memanfaatkan sifat fisik kedua bahan tersebut yang 
berbeda satu sama lain.  
 Penggilingan kasar (pemastaan kasar) 

Nib yang dihasilkan dari proses pemecahan biji 
kakao selanjutnya digiling dengan pemasta kasar 
(grinder). Nib sedikit demi sedikit dimasukkan ke 
corong/inlet. Prinsip kerja alat ini adalah screw yang 
fungsinya menghancurkan nib. Pasta kasar (liquor) 
akan keluar dan ditampung di outlet. 
 Pengempaan (Pressing) 

Pengempaan bertujuan untuk memisahkan lemak 
kakao (cocoa butter) dari liquor menggunakan 
dongkrak hidro lik dengan cara di p ress. 
 Conching 

Proses penghalusan (conching) bertujuan untuk 
melapisi part ikel-part ikel coklat oleh molekul lemak 
sehingga pasta coklat memiliki sifat dapat mengalir 
pada suhu diatas titik lebur lemak kakao. Pada proses 
ini semua bahan dicampur dan saling menyelimuti 
selama ± 20 jam sehingga menghasilkan coklat  
dengan citarasa khas yang umum d ikonsumsi.  
 Tempering 
 Tempering adalah pengkondisian suhu adonan 
pada suhu cetak. Tempering bisa dilakukan dengan 
bantuan alat khusus tempering atau secara manual 
dengan bantuan penangas air. Tempering berfungsi 
mendapatkan adonan coklat dengan kristal lemak yang 
stabil. Coklat yang tidak melalui p roses tempering 
yang baik akan mudah blooming.  Blooming dapat 
mengurangi ketertarikan konsumen karena 
penampakannya yang mirip produk yang ditumbuhi 
jamur.  Blooming adalah kristal lemak atau gula yang 
terdifusi keluar d i permukaan coklat.  
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 Pencetakan 
Pencetakan dilakukan dalam ruang ber-AC dengan 

suhu  200C, untuk mempercepat proses pendinginan 
dan pembekuan coklat. Pencetakan dilakukan secara 
manual  menggunakan cetakan yang terbuat dari 
plastik.  Setelah dicetak, kemudian coklat didinginkan  
di lemari pendingin (cooler) dengan suhu kurang lebih 
100 C selama kurang lebih 10-15  menit. Setelah coklat  
membeku, dituangkan dalam loyang-loyang plastik 
dan disimpan dalam ruang ber-AC selama semalam. 
 Pengemasan  

Produk yang telah didiamkan selama semalam siap 
untuk dikemas menggunakan alumunium foil. 
Sebelum dikemas perlu ditelit i ada atau tidaknya 
blooming (kerusakan) baik fat blooming atau sugar 
blooming. Jika terjad i blooming maka produk tidak 
dikemas melainkan diproses ulang. 

Berikut diagram alir proses pembuatan dark 
chocolate dan milk chocolate : 

 
 
b. Analisa Mutu Produk  

Masing-masing produk dark chocolate dan milk 
chocolate diambil contoh (sampling) dari tiga proses 
produksi. Selan jutnya dilakukan  analisa mutu produk 
meliputi parameter organoleptik, kimia dan 
mikrobio logi. Parameter organoleptik meliputi warna, 
aroma, rasa, tekstur dan penerimaan keseluruhan. 
Jumlah panelis adalah 20 orang dewasa pria dan 
wanita. Dalam uji organoleptik d igunakan skala 
tingkat kesukaan 1-5 dimana (1) tidak suka, (2) agak 
tidak suka, (3) biasa, (4) agak suka dan (5) suka. Hasil 
penilaian penelis diolah untuk memperoleh nilai yang 
sering muncul (modus) sebagai acuan penerimaan 
panelis secara organoleptik dan fisik. 

Gambar 1 . Diagram alir pembuatan dark chocolate 
dan milk chocolate 
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Pengujian mutu kimia meliputi parameter 
proksimat (air, abu, lemak, protein dan karbohidrat) 
dan cemaran logam timbal (Pb), tembaga (Cu), dan 
arsen (As). Sedangkan parameter uji mikrobiologi 
meliputi total bakteri, kapang dan khamir. 

 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
Evaluasi Mutu Secara Organoleptik 

Dark chocolate yang telah disampling dari 3 batch 
proses produksi disajikan kepada panelis untuk dinilai 
tingkat kesukaan secara organoleptik pada parameter 
uji warna, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan 
keseluruhan. Hasil pengujian d isajikan dalam tabel 2 
dan gambar 1 dibawah in i: 

Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik Dark Chocolate 
Parameter DC-1 DC-2 DC-3 

Warna 5 5 5 
Aroma 4 4 4 
Rasa 3 4 5 
Tekstur 4 4 5 
Keseluruhan 4 4 4 

Keterangan : 
DC-1 : dark chocolate batch pertama 
DC-2 : dark chocolate batch  kedua 
DC-3 : dark chocolate batch ketiga 

 

 
Gambar 2.  Diagram hasil organoleptik dark chocolate 

Tabel 2 dan gambar 1 menunjukkan modus 
tingkat kesukaan ketiga produk dark chocolate pada 
nilai 4 dan 5,  kecuali pada DC-1 untuk parameter rasa 
memperoleh nilai 3. Penerimaan secara keseluruhan 
ketiga produk dark chocolate sama yaitu (4) agak 
suka. Hasil o rganoleptik menunjukkan mutu secara 
fisik baik dan dapat diterima o leh konsumen. Namun 
adanya perbedaan penerimaan terhadap rasa 
menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam proses 
produksi yang perlu untuk dilakukan evaluasi dan 
pengawasan  terhadap tahapan proses dan ketepatan 
dalam formulasi. Hal ini d imaksudkan untuk 
mempertahankan kualitas yang sama pada setiap 
proses dan memastikan semuanya berjalan sesuai 
dengan SOP (Standard Operation Procedure) yang 
telah ditetapkan.  

Dalam keg iatan evaluasi dan pengawasan 
perlu dilakukan pemantauan dari waktu ke waktu 
untuk melihat apakah metoda yang digunakan masih 
tepat dan apakah karyawan melakukannya dengan 
baik, sehingga setiap tahapan pengolahan harus 
diawasi secara reguler dan berkelanjutan agar pada 
saat terjadi penyimpangan dapat segera diambil 
tindakan koreksi yang tepat sasaran[4]. 

 Adapun hasil uji mutu secara organoleptik untuk 
produk milk chocolate ditampilkan dalam tabel 3 dan 
gambar 2 berikut:  

Tabel 3. Hasil Uji Organoleptik Milk Chocolate 
Parameter MC-1 MC-2 MC-3 

Warna 5 5 4 
Aroma 4 4 4 
Rasa 4 5 5 
Tekstur 3 5 4 
Keseluruhan 4 5 4 
Keterangan : 
MC-1 : milk  chocolate batch pertama 
MC-2 : milk chocolate batch  kedua 
MC-3 : milk chocolate batch ketiga 

 
Gambar 3.  Diagram hasil organoleptik milk chocolate 
 Hasil pengujian organoleptik milk chocolate 
menunjukkan bahwa produk milk chocolate dapat 
diterima o leh konsumen yang ditandai tingkat 
kesukaaan bernilai 4-5, hanya pada MC-1 untuk 
parameter tekstur memperoleh n ilai 3 (biasa saja).  
Evaluasi Mutu Kimia dan Mikrobiologi 
 Selain diterima secara organoleptik, suatu 
produk perlu dievaluasi mutu secara kimia dan 
mikrobio logi untuk mengetahui kualitas produk dan 
keamanan produk untuk dikonsumsi baik secara kimia 
dan mikrobiologi. Produk dark chocolate dan milk 
chocolate dianalisa secara kimia dan mikrobiologi 
dengan mengacu pada SNI 01-4292-1996 : coklat  
butir.  Hasil analisa ditampilkan dalam tabel 4 berikut:
  

Tabel 4. Hasil analisa kimia dan mikrobio logi dark 
chocolate dan milk chocolate 

No Para 
meter Satuan 

Dark  
chocolate Milk chocolate 

SNI Produk 
Poso SNI Produk 

Poso 
1 Kadar air % - 1.29 - 1.60 
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No Para 
meter Satuan 

Dark  
chocolate Milk chocolate 

SNI Produk 
Poso SNI Produk 

Poso 
2 Abu % - 1.75 - 2.08 
3 Lemak % Min. 

12 
37.77 Min. 

12 
33.34 

4 Protein % - 7.77 - 7.88 
5 Karbohidrat/ 

Gula 
(sukrosa) 

% maks. 
66 

51.43 maks. 
66 

55.15 

6 FFA % - 0.98 - 0.47 
 Cemaran 

logam 
     

7. Timbal (Pb) mg/kg Maks. 
1.0 

<0.042 Maks. 
1.0 

<0.042 

8. Tembaga 
(Cu) 

mg/kg Maks. 
15 

11.6 Maks. 
15 

3.47 

9. Arsen (As) mg/kg Maks. 
0.5 

<0.003 Maks. 
0.5 

<0.003 

 Cemaran 
mikrobiologi 

     

10. TPC cfu/g - 3 x 102 - 2.8 x 
102 

11. Kapang & 
khamir 

cfu/g Maks. 
100 

10 Maks. 
100 

8.33 

       
 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil analisa 
proksimat dark chocolate memenuhi standar SNI. 
Demikian juga untuk cemaran logam dan 
mikrobio logi. Dark chocolate yang diproduksi oleh 
unit pengolahan kakao Banoa sesuai syarat mutu yang 
ditetapkan  oleh BSN sehingga aman untuk 
dikonsumsi dan layak untuk dipasarkan. 

Adapun hasil analisa kimia dan mikrobio logi 
produk milk chocolate menunjukkan bahwa produk 
tersebut telah memenuhi syarat mutu SNI 01-4292-
1996 : coklat butir. Hal in i menegaskan bahwa milk 
chocolate yang diproduksi oleh  unit pengolahan 
kakao Banua-Poso aman dan layak untuk dikonsumsi 
masyarakat. 

Kesesuaian mutu kedua produk dengan yang 
dipersyaratkan dalam SNI 01-4292-1996 : coklat butir 
menunjukkan bahwa unit pengolahan kakao Banoa-
Poso telah mengolah kakao hasil perkebunan 
masyarakat Poso dengan baik atau sesuai dengan Cara 
Produksi Pangan yang Baik (CPPB) sehingga 
menghasilkan produk yang berdaya saing dan layak 

untuk dikembangkan agar dapat meningkatkan nilai 
tambah kakao bagi masyarakat Poso. 

 
4. KES IMPULAN 

 
1. Evaluasi mutu secara organoleptik menunjukkan  

bahwa dark chocolate dan milk chocolate dapat 
diterima oleh konsumen 

2. Evaluasi mutu kimia dan mikrobio logi 
menunjukkan bahwa dark chocolate dan milk 
chocolate telah sesuai dengan syarat mutu SNI 
01-4292-1996 : coklat butir 
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Aplikasi Kitosan dan Turunannya Dalam Bidang Obat dan Kesehatan 
 

A. Wheni Indrianingsih, Cici Darsih, Khoirun Nisa, Septi Nur Hayati, Hernawan   
UPT. Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia LIPI 

Jl. Wonosari Km 32, Gading, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta 55861 
Telp. 0274-392570 Fax. 0274-391168 Email: anastasia_wheni_i@yahoo.com 

 
Abstract – Kitosan, adalah suatu biopolimer alam 
yang terdiri dari glukosamin dan N-asetilglukosamin.  
Kitosan dihasilkan dari proses deasetilasi terhadap 
kit in. Kitin biasa diperoleh dari limbah cangkang 
udang. Kitosan diketahui memiliki berbagai sifat 
fisika kimia seperti kemampuan membentuk film, 
karakteristik seperti gelatin, dan bersifat bio-adesif. 
Lebih lanjut lagi, kitosan juga bersifat inert, 
biodegradable, biokompatibel, t idak toksik, murah, 
melimpah di alam, dan juga ramah lingkungan. 
Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka kitosan 
memiliki potensi besar yang bisa dimanfaatkan dalam 
bidang kedokteran, medis, dan farmasi. Pada makalah  
ini akan mengkaji berbagai aspek tentang kitosan dan 
turunannya yang meliputi preparasi,  karakterisasi, dan 
aplikasinya dalam bidang obat dan kesehatan.  
  
Kata Kunci: kitosan, senyawa turunan kitosan, 
biopolimer, obat dan kesehatan. 
  

1. PENDAHULUAN 
  
       Kitosan adalah kopolimer linear β-(14)-2-
acetamido-2-deoxy-D-g lucopyranose dan 2-amino-2-
deoxy-β-D-g lycopyranose, adalah aminopolisakarida 
yang paling melimpah di alam. Kitosan biasanya 
berasal dari proses deasetilsi kitin, cangkang udang. 
Kit in sendiri dikenal sebagai polimer yang 
biodegradabel di alam dan di tubuh manusia, juga 
memiliki toksisitas yang rendah. Kitin biasanya tidak 
larut dalam pelarut organik dikarenakan strukturnya 
yang berupa kristalin rigid, yang terbentuk oleh ikatan 
hidrogen antara gugus fungsi acetamide, hidroksil dan 
karbonil1 .  

 
Gambar 1. Struktur kitosan 

 
Kitosan memiliki sifat non-toksik, biokompatibel dan 
biodegradabel. Kitosan telah diaplikasikan baik dalam 
bentuk kitosan sendiri maupun digabung bersama 
polimer alam yang lain (gelatin, alginat, pati) di dalam 
industri makanan dan kosmetik dikarenakan sifatnya 
yang memiliki antimikroba dan biodegradabel yang 
tinggi. Akt ivitas mikrobiologi kitosan telah teruji 
untuk beberapa bakteri, jamur dan ragi. Kitosan tidak 
larut dalam media air dalam kondisi netral dan basa, 
tetapi larut dalam suasana asam. Akan tetapi, dalam 

beberapa aplikasinya kitosan dibatasi oleh berat 
moleku lnya yang tinggi yang berakibat kelarutannya 
yang rendah dalam larutan asam dan viskositasnya 
yang tinggi meskipun konsentrasinya rendah. Aplikasi 
kitosan dalam bidang medis memerlukan kitosan 
sebagai bahan awal yang berberat molekul rendah 
dengan kelarutan yang tinggi dan viskositas yang 
rendah di dalam air pada pH yang diinginkan2. 
       Turunan kit in seperti karboksimetil kitin (CM-
kit in), karboksi metil kitosan (CM-kitosan) memiliki 
beberapa sifat yang bisa diaplikasikan dalam bidang 
biomedis 3,4. Dibandingkan dengan kitin dan kitosan, 
CM-kitin dan CM-kitosan memiliki beberapa sifat 
khusus seperti: biodegradabilitas yang lebih baik, 
biokompatible dengan darah yang lebih baik, waktu 
hidup yang pendek, dan kelarutan dalam air 5. 
 
2. Sintesis, Preparasi dan Modifikasi Kitosan 
 

V.E. Tikhonov et al2 mempreparasi kitosan 
dengan berat molekul rendah. N-2/(3)-(dodec-2-
enyl)succinoyl/kitosan yang dipreparasi dengan reaksi 
antara kitosan berberat molekul t inggi dengan 2-
(dodecen-1-yl) succinic anhidrid. Kitosan berberat 
moleku l rendah dan N-/2(3)-(dodec-2-enyl)succinoyl/-
derivatives (DDC–LMW chitosans) dipreparasi 
dengan hidrolisis asam.  

 

 
Gambar 2. Struktur kitosan dengan BM rendah2 . 

 
L. Zhao et al5 mempreparasi turunan kitosan 

berbentuk hidrogel yang sensitif pH dan permukaan 
yang diradiasi, dengan langkah pertama yaitu karboksi 
met il (CM-kitosan) bubuk dilarutkan dalam air suling 
dan kemudian ditambahkan ke larutan poly(N-
vinylpyrrolidone) (PVP), dan terus diaduk hingga 
membentuk campuran homogen dengan pemanasan 
pada 60-70 oC selama 30 menit. PVP dalam larutan 
akhir d itetapkan sebanyak 10% berat, dan isi CM-
kitosan bervariasi dari 1 sampai 10% berat. Larutan 
yang berbentuk seperti gel dituangkan ke dalam cawan  
petri untuk diradiasi menggunakan arus sebesar 1 mA 
dan energi sebesar 2 MeV yang dihasilkan oleh  
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elektron akselerator Cockroft Walton. Sebelum 
penggunaannya, membran gel direndam dalam air 
suling selama 72 jam pada suhu kamar untuk 
mengeluarkan sol, dan kemudian dikeringkan dalam 
vakum pada 50 oC selama 6 jam. 

Akhir-akh ir in i terjadi peningkatan dan minat 
dalam modifikasi kimia kitosan dengan graft-
kopolimerisasi untuk meningkatkan kelarutan dan 
memperluas aplikasi6,7, karena kitosan memiliki dua 
gugus reaktif yakni hidroksi dan kelompok amino 
yang dapat digunakan dalam grafting. Graft-
kopolimerisasi kitosan dengan monomer sintetik dapat 
memperoleh sifat yang diinginkan dan memperluas 
bidang aplikasinya. Penelitian graft -kopolimerisasi 
menggunakan monomer vin il seperti asam akrilat, 
met il metakrilat, akrilonitril, v inil asetat ke dalam 
kitosan menggunakan inisiasi radikal bebas telah 
banyak dilaporkan 6,8,9,10,11 juga mempreparasi kitosan 
dengan graf-kopolimerisasi. Kopolimer Cts-g-PRAEE 
dipreparasi menggunakan rosin-(2-acry loyloxy)etil 
ester (RAEE) sebagai monomer dan potasium 
persulfat sebagai in isiator di bawah pengaruh radiasi 
mikrowave seperti d itampilkan dalam Gambar 2 12. 

 
Gambar 3. Skema sintesis kopolimer Cts-g-PRAEE 12 
 

Kitosan yang digunakan dalam sistem 
penghantaran obat biasanya dipreparasi dalam 
beberapa metode13 , di antaranya: 
a. Emulsi cross-linking14, 15 
Metode ini mempergunakan gugus fungsional amine 
dari kitosan yang reaktif dan dicross-link kan dengan 
gugus fungsional yang reaktif dari senyawa 
crosslinkingnya. Pada metode ini, emulsi air dalam 
minyak d ipreparasi dengan mengemulsikan larutan 
akueous kitosan di dalam fase minyak. Mikrosphere 
yang dihasilkan disaring dan dicuci dengan alcohol 
dan dikeringkan. Metode ini berguna dalam 
mengontrol ukuran part ikel dengan cara mengontrol 
ukuran droplet dari bagian akueousnya. 
b. Pengendapan16 
Metode ini memanfaatkan sifat fisiko kimia kitosan 
yang tidak larut dalam pH sedang alkali, tetapi 
mengendap ketika berkontak dengan larutan alkali. 
Dalam metode ini, larutan kitosan didorong ke larutan 
alkali seperti NaOH-metanol menggunakan udara 
terkompresi untuk membentuk droplet. Pemisahan dan 
pemurnian dari partikel dilakukan dengan filt rasi atau 
sentrifugasi diikuti dengan pencucian menggunakan 
air panas dan dingin.  
c. Spray-dry ing17 
Metode ini digunakan untuk menghasilkan bubuk, 

granul dan aglomerat dari campuran antara obat dan 
larutan eksipien. Metode ini berdasarkan pada 
pengeringan droplet dalam semprotan udara panas. 
Secara singkat, kitosan dilarutkan dalam larutan asam 
asetat, obat kemudian dilarutkan dalamlarutan yang 
diikuti dengan penambahan agen cross-linking. 
Larutan ini kemudian dikenai udara panas yang 
menyebabkan terbentuknya bubuk/droplet dan solven 
yang digunakan menguap.  
d. Ionik gelation18, 19,20 
Dengan metode in i, kitosan dilarutkan dalam larutan 
akueous yang bersifat asam, yang membuat gugus 
fungsional amino di kitosan menjadi larut, larutan ini 
kemudian ditambahkan setetes demi setetes ke dalam 
larutan polianionik tripolifosfat. Kompleksasi antara 
spesies yang bermuatan berlawanan menyebabkan 
kitosan mengalami proses ionic gelation dan 
mengendap menjad i part ikel.  
e. Metode reverse misel21, 22 
Metode ini merupakan campuran antara air, minyak 
dan surfaktan yang stabil secara termodinamika.  
Secara skala mikroskopik, fase akueous dan minyak 
dipisahkan oleh lapisan film surfaktan. Untuk 
menyiapkan reverse misel, surfaktan dilarutkan dalam 
suatu larutan organik yang diikuti dengan penambahan 
kitosan dan obat dengan terus divortex. Setelah  
didapatkan larutan yang berwarna transparan, agen 
crosslinking kemudian dimasukkan dan pengadukan 
dilanjutkan sampai sempurna. 
f. Metode Pengayakan11 
Metode ini bisa dilakukan untuk skala besar dengan 
mudah. Mikropartikel d ipersiapkan dengan 
mengcrosslingkin larutan kitosan dalam asam asetat 
untuk membentuk hidrogel yang bisa melewat i suatu 
ayakan. Akan tetapi, biasanya terbentuk ukuran 
mikropartikel ang kurang seragam, antara 540-700 
µm. 
g. Cross-lingking secara kimia24, 25, 26 
Metode ini menghasilkan hidrogel kitosan permanen 
yang menggunakan ikatan kovalen antara rantai-rantai 
polimer. Gugus fungsi –NH2 dan –OH pada kitosan 
adalah situs aktif yang tersedia untuk membentuk 
jembatan, termasuk ikatan amida dan ester. Jaringan 
ini bisa dibentuk menggunakan molekul cross-linker 
yang kecil, reaksi antara gugus-gugus fungsi yang 
aktif dari polimer, agen fotosensitif dan reaksi yang 
berkataliskan enzim.  
 

3. APLIKAS I KITOSAN DALAM BIDANG 
BIOMEDIS  

 
       Kitosan yang bersifat biodegradable, non-toksik 
serta bisa diformulasikan dalam berbagai bentuk 
seperti bubuk, gel dan film, memungkinkan  
pemanfaatannya secara luas dalam bidang biomedis. 
Dalam b idang rekayasa jaringan27, kitosan sudah luas 
digunakan untuk memicu pertumbuhan sel dan 
penumpukan material oleh sel osteoblast. 
Biokompatibilitas kitosan memin imalisir  inflamasi 
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local yang mungkin terjadi28.  
       Dalam ap likasi bidang penyembuhan luka, kitosan 
bisa melindungi luka dari infeksi bakteri sekaligus 
memacu penyembuhan luka29. Kitosan dalam berbagai 
formulasi, telah d igunakan dalam berbagai aplikasi 
penyembuhan luka. Kitosan memacu penyembuhan 
luka dan hanya menimbulkan sedikit bekas luka30,31.  
       Adhesi pascaoperasi telah terbukti sebagai akibat 
komplikasi sesudah pembedahan perut. 32J. Zhou et al,  
mempelajari tentang efek N, O - karboksimetil kitosan 
(NOCC) untuk mengurangi pembentukan adesi pasca 
operasi dalam pembedahan perut kelinci. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa gel dan larutan NOCC 
dapat mengurangi pembentukan adhesi dengan 
menggunakan kelinci sebagai percobaan. 
Ketidakmampuan fibroblas untuk melekat pada 
permukaan yang dilapisi larutan NOCC menunjukkan  
bahwa NOCC mungkin berperan sebagai penghalang 
biofisik.  
       Kitosan berberat molekul rendah dan turunannya 
menunjukkan aktivitas yang tinggi terhadap bakteri, 
ragi dan jamur. Turunan kitosan dengan derajat 
substitusi sebanyak 3 mol% efektif untuk melawan  
E.co li dan B. Subtilis, sedangkan substitusi sebanyak 
9 mol % bisa untuk menghambat P. aureofaciens, E. 
agglomerans and C. kruisei2.  
        Kitosan dalam aplikasi sistem penghantaran obat 
juga merupakan bidang yang sangat potensial, 
terutama kitosan sebagai pembawa untuk berbagai 
variasi zat bioakt if33,34. Kitosan juga efektif digunakan 
dalam sistem penghantaran obat sebagai sistem 
hidrogel, konjugasi obat, dan sistem pelepasan yang 
biodegradabel. Sistem berbasis kitosan juga digunakan 
untuk penghantaran protein/peptide, faktor 
pertumbuhan35, obat anti inflamasi36, antibiotik37, 
terapi gen38 dan juga aplikasi bioimaging.      
 

4. KES IMPULAN 
  
      Dalam kajian in i, kami mempresentasikan sintesis, 
preparasi, modifikasi dan aplikasi kitosan dalam 
bidang biomedis. Dikarenakan kitosan memiliki 
aktivitas antibakteri, penyembuhan luka, dan 
penghantaran obat, maka kitosan bisa digunakan 
sebagai salah satu kandidat biopolymer alam yang 
paling potensial diaplikasikan dalam bidang biomedis.  
Berbagai variasi metode preparasi yang dipaparkan di 
sini diharapkan bisa membantu dalam bidang teknik 
penggunaan kitosan secara selektif sesuai tujuan yang 
ingin dicapai, seperti untuk terapi dan rekayasa 
jaringan. Kitosan juga merupakan salah satu material 
yang bersifat green chemistry karena sifatnya yang 
dapat digunakan dengan solvent cair. Meskipun 
beberapa parameter seperti berat moleku l dan 
viskositas harus dipertimbangkan untuk 
penggunaannya secara potensial, beberapa keuntungan 
yang signifikant seperti dijabarkan dalam kajian ini 
perlu dikaji lebih mendalam agar bermanfaat.  
 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 

       Terima kasih kami ucapkan kepada Kementrian  
Riset dan Teknologi Indonesia atas bantuan dananya 
dalam proyek PKPP 2012. 
    
 

Daftar Referensi 
 

[1] H. Tamura, T. Furu ike, S.V. Nair, R. Jayakumar, 
2011, Biomedical applications of chitin hydrogel 
membranes and scaffolds, Carbohydrate 
Polymers 84: 820–824. 

[2] V. E. Tikhonov, E. A. Stepnova, V.G. Babak, 
I.A. Yamskov, J. Palma-Guerrero, H. Jansson, L. 
V. Lopez-Llorca, J. Salinas, D. V. Gerasimenko, 
I. D. Avdienko, V.P. Varlamov, 2006, 
Bactericidal and antifungal activit ies of a low 
molecular weight chitosan and its N-/2(3)-
(dodec-2-enyl)succinoyl/-derivatives, 
Carbohydrate Polymers 64: 66–72. 

[3] Majeti, N. V., & Kumar, R. (2000). A rev iew of 
chitin and chitosan. Reactive and Functional 
Polymers, 46,1. 

[4] Tokura, S., Baba, S., Uraki, Y., Miura, Y., Nishi, 
N., & Hasegawa, O. (1990). Carboxymethyl-
chitin as a drug carrier of sustained release. 
Carbohydrate Polymers , 13, 273. 

[5] L. Zhao, L. Xu, H. Mitomo, F. Yoshii, 2006, 
Synthesis of pH-sensitive PVP/CM-chitosan 
hydrogels with improved surface property by 
irradiation, Carbohydrate Polymers 64: 473–480. 

[6] Jayakumar, R., Prabaharan, M., Reis, R. L., & 
Mano, J. F. (2005). Graft copolymerized  
chitosan—present status and applications. 
Carbohydrate Polymers,62 , 142–158. 

[7] El-Tah lawy, Khaled F., El-Rafie, Safaa M., & 
Aly, S. A. 2006. Preparation and application of 
chitosan/poly(methacrylic acid) graft  copolymer 
. Carbohydrate Polymers ,66(2), 176–183. 

[8] Don, T. M., King, C. F., & Chiu, W. Y. , 2002, 
Synthesis and properties of chitosan-modified  
poly(vinyl acetate). Journal of Applied Polymer 
Science, 86 (12), 3057–3063. 

[9] Pourjavadi, A., Mahdavinia, G. R., Zohuriaan-
Mehr, M. J., & Omid ian, H. (2003).Modified  
chitosan. I. Optimized cerium ammonium 
nitrate-induced synthesis of chitosan-graft-
polyacrylonitrile . Journal of Applied Polymer 
Science, 88 , 2048–2054. 

[10] Yazdani-Pedram, M., Retuert, J., & Quijada, R. 
(2000).Hydrogels based on modified chitosan. 1. 
Synthesis and swelling behavior of poly(acrylic 
acid) grafted chitosan. Macromolecular 
Chemistry and Physics, 201, 923–930. 

[11] W. Duan, C. Chen, L. Jiang, G.H. Li, 2008, 
Preparation and characterization of the graft  
copolymer o f chitosan with poly[rosin-(2-
acryloyloxy)ethyl ester], Carbohydrate Polymers  



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
166 

 

73: 582–586. 
[12] Prashanth, K. V. H., & Tharanathan, R. N. 

(2003). Studies on graft copolymerizat ion of 
chitosan with synthetic monomers . 
Carbohydrate Polymers ,54 (3), 343–351. 

[13] M. Dash, F. Chiellini, R.M. Ottenbrite, E. 
Chiellin i, 2011, Chitosan-A versatile semi-
synthetic polymer in biomedical applications, 
Progress in Polymer Science 36: 981–1014. 

[14] Akbuga J, Durmaz G. Preparation and evaluation 
of cross-linked chitosan microspheres containing 
furosemide. Int J.Pharm1994;111:217–22. 

[15] Sankar C, Rani M, Srivastava AK, Mishra B. 
Chitosan based pentazocine microspheres for 
intranasal systemic delivery: development and 
biopharmaceutical evaluation. Pharmazie 
2001;56:223–6. 

[16] Mao HQ, Roy K, Troung-Le VL, Janes KA, Lin  
KY, Wang Y, August JT, Leong KW. Chitosan-
DNA nanoparticles as gene carriers: synthesis, 
characterizat ion and transfection efficiency. J 
Control Release 2001;70:399–421. 

[17] P, Davis SS, Illum L. Chitosan microspheres 
prepared by spray drying. Int J Pharm 
1999;187:53–65. 

[18] Polk A, Amsden B, De Yao K, Peng T, Goosen 
MF. Controlled release of albumin from 
chitosan-alginate microcapsules. J Pharm Sci 
1994;83:178–85. 

[19] Liu L-S, Liu S-Q, Ng SY, Froix M, Ohno T, 
Heller J. Controlled release of interleukin-2 for 
tumour immunotherapy using alginate/chitosan 
porous microspheres. J Control Release 
1997;43:65–74. 

[20] Kawashima Y, Handa T, Kasai A, Takenaka H, 
Lin SY. The effects of thickness and hardness of 
the coating film on the drug release rate of 
theophylline granules coated with chitosan-
sodium tripolyphos-phate complex. Chem Pharm 
Bull (Tokyo) 1985;33:2469–74. 

[21] Leong YS, Candau F. Inverse microemulsion  
polymerization. J Phys Chem 1982;86:2269–71. 

[22] Mitra S, Gaur U, Ghosh PC, Maitra AN. Tumour 
targeted deliv-ery of encapsulated dextran-
doxorubicin conjugate using chitosan 
nanoparticles as carrier. J Control Release 
2001;74:317–23. 

[23] Agnihotri SA, Aminabhavi TM. Controlled  
release of clozapine through chitosan 
micropart icles prepared by a novel method. J 
Control Release 2004;96:245–59. 

[24] Hoare TR, Kohane DS. Hydrogels in drug 
delivery: p rogress and challenges. Polymer 
2008;49:1993–2007.  

[25] Hennink W E, van Nostrum CF. Novel 
crosslinking methods to design hydrogels. Adv 
Drug Deliv Rev 2002;54:13–36. 

[26] Jin J, Song M, Hourston DJ. Novel chitosan-
based films cross-linked by genipin with  
improved physical properties. 
Biomacromolecu les 2004;5:162–8.  

[27] Seol YJ, Lee JY, Park YJ, Lee YM, Young K, 
Rhyu IC, Lee SJ, Han SB, Chung CP. Chitosan 
sponges as tissue engineering scaffolds for bone 
formation. Biotechnol Lett 2004;26:1037–41. 

[28] Seeherman H, Li R, Wozney J. A rev iew of 
preclin ical program devel-opment for evaluating 
injectable carriers for osteogenic factors. J Bone 
Joint Surg Am 2003;85A(Suppl 3):96–108. 

[29] Wu Z, Sheng Z, Sun T, Geng M, Li J, Yao Y, 
Huang Z. Preparat ion of collagen-based 
materials for wound dressing. Chin Med J (Engl) 
2003;116:419–23. 

[30] Ueno H, Mori T, Fujinaga T. Topical 
formulat ions and wound healing applications of 
chitosan. Adv Drug Deliv Rev 2001;52:105–15. 

[31] Azad AK, Sermsintham N, Chandrkrachang S, 
Stevens WF. Chitosan membrane as a wound-
healing dressing: characterization and clinical 
application. J Biomed Mater Res B Appl 
Biomater 2004;69:216–22. 

[32] J. Zhou, C. Elson, T.D.G.Lee, 2004, Reduction 
in postoperative adhesion formation and re-
formation after an abdominal operation with the 
use of N, O - carboxymethyl chitosan, Surgery: 
307-312. 

[33] Saber A, Strand SP, Ulfendahl M. Use of the 
biodegradable polymer chitosan as a vehicle for 
applying drugs to the inner ear. Eur J Pharm Sci 
2010;39:110–5. 

[34] Park JH, Saravanakumar G, Kim K, Kwon IC. 
Targeted delivery of low molecu lar drugs using 
chitosan and its derivatives. Adv Drug Deliv Rev  
2010;62:28–41. 

[35] Mattioli-Belmonte M, Gigante A, Muzzarelli 
RA, Po litano R, De Benedittis A, Specchia N, 
Buffa A, Biagin i G, Greco F. N,N-
dicarboxymethyl chitosan as delivery agent for 
bone morpho-genetic protein in the repair of 
articular cartilage. Med Bio l Eng Comput 
1999;37:130–4. 

[36] Ahn JS, Choi HK, Cho CS. A novel 
mucoadhesive polymer prepared by template 
polymerization of acrylic acid in the presence of 
chi-tosan. Biomaterials 2001;22:923–8. 

[37] Hejazi R, Amiji M. Stomach-specific anti-H 
pylori therapy. II. Gastric residence studies of 
tetracycline-loaded chitosan microspheres in 
gerbils. Pharm Dev Technol 2003;8:253–62. 

[38] Agnihotri SA, Mallikarjuna NN, Aminabhavi 
TM. Recent advances on chitosan-based micro- 
and nanoparticles in drug delivery. J Con-tro l 
Release 2004;100:5–28 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
167 

 

Validasi Metode Analisis As, Cd, Fe, dan Zn dalam 
Produk Perikanan dengan Atomic Absorption Spectrometry 

 
Willy Cahya Nugraha, Christine Elishian, Rosi Ketrin  

 Pusat Penelitian Kimia LIPI 
Kampus LIPI Gd. 80 Lt. 3 Jl. Sangkuriang Bandung – INDONESIA 

Telp. 022 2503051 Fax. 022 2503240 Email: willy_cahyanugraha@yahoo.com 
 
Abstract – Telah dilakukan validasi metoda suatu 
produk perikanan untuk analisis As menggunakan 
Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, 
Cd menggunakan Graphite Furnace Atomic 
Absorption Spectrometry, Fe dan Zn menggunakan 
Flame Atomic Absorption Spectrometry. Parameter 
validasi analitik meliputi linearitas, limit deteksi 
metoda, limit kuantitasi metoda, presisi, dan akurasi. 
Untuk menjamin validitas hasilnya, digunakan bahan 
acuan bersertifikat DORM 3 Fish Protein Certified 
Reference Material for Trace Metals dari National 
Research Council Canada. Dari hasil penelitian, 
didapatkan linearitas untuk As, Cd, Fe dan Zn masing-
masing sebesar 0,5 – 5 µg kg-1; 0,2- 4 µg kg-1; 0,5 -5 
mg kg-1 dan 0,05 - 0,8 mg kg-1, limit deteksi metoda 
sebesar 0,4 µg kg-1; 0,45 µg kg-1; 0,19 mg kg-1 dan 
0,05 mg kg-1, limit kuantitasi metode 0,66 µg kg-1; 1,3 
µg kg-1; 0,52 mg kg-1 dan 0,10 mg kg-1, dengan presisi 
(%rsd) sebesar 3,6; 3,2; 0,71 dan 5,1  dan akurasi (% 
recovery) sebesar 94,3; 99,9; 103,4 dan 100,7. 
 
Kata Kunci: validasi metoda, bahan acuan 
bersertifikat, As, Cd, Fe, Zn  
 

1. PENDAHULUAN 
  

Adanya anjuran untuk meningkatkan konsumsi 
ikan yang bermanfaat bagi kesehatan perlu didukung 
dengan suatu data ilmiah yang valid dan akurat  
tentang risiko  dari kemungkinan adanya cemaran  
logam kimia dalam ikan yang dikonsumsi [1]. Hal ini 
menjadi suatu tantangan yang besar bagi laboratorium 
pengujian, khususnya yang menangani produk 
perikanan, untuk dapat memberikan data yang valid 
demi menyediakan keamanan pangan bagi 
masyarakat. ISO 17025: 2008  bab 5.4, 5.5 dan 5.6  
telah mengatur pelaksanaan teknis, di mana 
laboratorium harus menggunakan metode yang valid 
dan peralatan yang  baik untuk menghasilkan data 
hasil pengujian yang tertelusur ke Sistem Internasional 
atau bahan acuan bersertifikat [2]. 

Menurut Eurachem tahun 1998, ada banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi hasil pengujian, di 
antaranya adalah faktor peralatan, manusia, dan 
metode, yang semuanya dapat menyebabkan 
kesalahan dari suatu pengujian. Salah satu faktor yang 
paling memungkinkan untuk dikontrol adalah metode. 
Diperlukan proses penilaian terhadap parameter 
analitik tertentu yang berdasarkan pada percobaan, 

untuk membuktikan bahwa parameter tersebut 
memenuhi syarat sesuai tujuan penggunaannya (fit for 
purpose) yang disebut dengan validasi metode. 

Validasi metode dalam suatu pengujian harus 
dilakukan jika metode yang digunakan berasal dari 
suatu metode standar yang dikembangkan atau 
dimodifikasi untuk suatu permasalahan yang khusus, 
metode yang digunakan sudah berubah terhadap 
waktu berdasarkan hasil quality control, atau metode 
yang digunakan diperluas untuk ruang lingkup yang 
baru [3]. 

Dalam penelitian in i, telah dikembangkan  
metode standar AOAC tahun 2005 metode 999.10 
untuk penentuan  Cd, Zn, Cu, dan Fe dalam makanan 
dan metode 986.15 untuk penentuan As, Cd, Pb, Se, 
dan Zn dalam makanan untuk hewan dan manusia, 
dalam produk perikanan dengan Atomic Absorption 
Spectrometry (AAS) [4]. Untuk itu metode perlu 
divalidasi agar dapat diterapkan pada sampel 
perikanan tersebut. Ketertelusuran metode diuji 
dengan menganalisis bahan acuan bersertifikat DORM 
3 Fish protein certified reference material for trace 
metals dari National Research Council Canada.  

 
2. ALAT, BAHAN DAN METODE 

 
Alat 

Sampel dipreparasi dengan menggunakan 
Microwave Digestion System Milestone MLS-1200 
buatan Amerika. Seluruh pengenceran dilakukan  
dengan metode penimbangan menggunakan neraca 
analitik Sartorius buatan Perancis. Kemudian sampel 
diukur menggunakan Flame-AAS (FAAS), Graphite 
Furnace AAS (GF-AAS) dan Hydride Generation AAS 
(HG-AAS) Hitachi Zeeman 5000 buatan Jepang 
dengan koreksi latar belakang Zeeman.  

 
Bahan 

Asam nitrat pekat (60-65%) untuk penentuan 
logam berbahaya produksi Kanto (Jepang) digunakan 
untuk pembuatan larutan standar, preparasi dan 
pengenceran sampel dan hidrogen peroksida 30% 
produksi Merck (Jerman) digunakan untuk 
menyempurnakan oksidasi pada preparasi sampel 
dengan microwave digestion. Larutan standar kerja 
dibuat dengan mengencerkan larutan standar As2O3, 
Cd, Fe, dan Zn dengan konsentrasi masing-masing 
sebesar 99992,6 ± 3 mg kg-1,  10005 ± 19 mg kg-1, 
10001 ± 23 mg kg-1,dan 9998 ± 26 mg kg-1 produksi 
National Institute of Standard and Technology (NIST, 
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Amerika). Garam Mg(NO3)2.6H2O produksi A ldrich  
(Amerika) dengan  kemurn ian 99,995% digunakan 
untuk pembuatan larutan matrix modifier Mg(NO3)2 
0,2% untuk penentuan logam Cd dengan GF-AAS dan 
Mg(NO3)2 7,5% sebagai ashing aid untuk membantu 
menyempurnakan pengabuan. Untuk menentukan 
validitas dan ketertelusuran hasil pengujian digunakan 
CRM DORM 3 produksi National Research Council 
Canada (NRCC, Kanada). Garam NaBH4, KI pro 
analysis dan asam klorida pekat produksi Merck 
(Jerman) digunakan masing-masing sebagai bahan 
pereduksi untuk menentukan As dengan HG-AAS.  
 
Metode 

Metode yang digunakan mengacu pada metode 
standar AOAC yaitu metode 999.10 dan metode 
986.15 tahun 2005 [4] yang dimodifikasi pada jumlah  
sampel, jumlah pereaksi, p rogram microwave, dan 
jenis sampel yang digunakan. 
 
Preparasi sampel 

Sebanyak 0,5 g sampel dengan kadar air yang 
diketahui dengan pasti, ditimbang dalam microwave 
vessel, kemudian ditambahkan 5 mL asam n itrat pekat 
dan 2 mL hidrogen peroksida 30%. Sampel 
didestruksi dengan daya  250 W selama 5 menit  
dilanjutkan dengan daya 500 W selama 15 menit, 
kemudian did inginkan. Proses destruksi dilakukan  
sebanyak 2 kali dengan program yang sama untuk 
menyempurnakan hasilnya. Hasil destruksi dilarutkan  
dengan ultra pure water hingga 25 g. Larutan ini 
digunakan langsung untuk menentukan kadar Fe dan 
diencerkan sebanyak 2 kali untuk menentukan kadar 
Zn dengan FAAS. Untuk menentukan logam Cd, dari 
sampel ini d ibuat sederet larutan secara adisi standar 
dengan  matrix modifier Mg(NO3)2 0,2% kemudian  
diukur dengan GF-AAS. Sedangkan untuk 
menentukan As, sebanyak 2 g larutan di atas 
ditimbang ke dalam cawan porselen yang sudah 
diketahui berat kosongnya dan ditambahkan 1 g 
larutan Mg(NO3)2 7,5% dan dipanaskan di atas 
hotplate sampai menjadi arang. Kemudian cawan  
diabukan di dalam tanur sampai temperatur 450oC. 
Abu yang terbentuk dibasahi dengan sedikit ultrapure 
water,  dinding dan tutup cawan dibilas dengan 1 mL 
HCl 8 M dan dipanaskan di atas hotplate (suhu diatur 
agar larutan tidak mendidih ) selama 2 menit, 
kemudian larutan didinginkan. Setelah dingin, larutan 
dipindahkan secara kuantitatif ke dalam botol poli 
propilen (PP) yang sudah diketahui berat kosongnya. 
Cawan dib ilas kembali dengan 1 mL HCl 8M dan 

dipanaskan di atas hotplate selama 1 menit, kemudian  
didinginkan.  Larutan tersebut dipindahkan secara 
kuantitatif ke dalam botol PP di atas. Dinding dan 
tutup cawan dibilas dengan ultrapure water dan 
larutannya disatukan ke dalam botol PP, untuk 
kemudian diencerkan sampai 20 g. Dari larutan ini 
ditimbang sebanyak 2,5 g, ditambahkan 5 mL HCl 
pekat 32% dan 5 mL pereaksi KI 10%, kemudian    
dibiarkan selama 30 menit pada temperatur kamar, 
baru diencerkan dengan ultrapure water  sampai  50 g.  
Sampel kemudian diukur dengan HG-AAS 
menggunakan larutan NaBH4 1% sebagai bahan 
pereduksi. 

 
Validasi metode  

Validasi dilakukan untuk membuktikan bahwa 
metode yang dikembangkan ini adalah tepat untuk 
penentuan kadar As, Cd, Fe dan Zn dalam produk 
perikanan.  
  

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

Validasi metode dilakukan terhadap lima 
parameter analit ik yaitu linearitas, limit deteksi, limit  
kuantitasi, presisi dan akurasi. Hasil validasi metode 
diberikan pada Tabel 1. 

 
1. Linearitas  

Linearitas dilakukan dengan mengukur larutan 
standar As, Cd, Fe dan Zn dari konsentrasi terkecil 
sampai dengan terbesar. Nilai koefisien korelasi (R2) 
pada rentang konsentrasi linear untuk masing-masing 
analit As, Cd, Fe, dan Zn adalah 0,9999;  0,9963;  
0,9998; dan 0,9999.   
 
2. Limit deteksi dan limit kuantitasi  

Limit deteksi (LoD) dan limit kuantitasi (LoQ) 
ditentukan dengan menguji blanko sampel yang 
dipreparasi sama dengan sampel, dan dihitung dengan 
persamaan berikut. 

 
LoD = Xrata-rata + 3 sd 
LoQ = Xrata-rata + 10 sd  

dengan sd adalah standar deviasi pengukuran. 
 
Untuk meyakinkan hasil yang diperoleh dengan 
tingkat akurasi dan presisi yang diterima, maka kadar 
analit dari sampel harus lebih t inggi dari limit  
kuantitasi metode. 

 
Tabel 1. Hasil validasi metode penentuan As, Cd, Fe dan Zn dengan AAS 

 
No. Parameter uji  As Cd Fe Zn 
1 Linearitas 0,5- 5,0 µg kg-1 0,2- 4,0 µg kg-1 0,5 -5,0 mg kg-1 0,05 - 0,80 mg kg-1 
2 Limit deteksi 0,40 µg kg-1 0,45 µg kg-1 0,19 mg kg-1 0,05 mg kg-1 
3 Limit kuantitasi 0,66 µg kg-1 1,3 µg kg-1 0,52 mg kg-1 0,10 mg kg-1 
4 Presisi 3,6 %rsd   3,2 %rsd  0,7%rsd  5,1 %rsd 
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5 Akurasi 94,3% 99,9%;  103,4% 100,7%. 
 
3. Presisi 

Presisi menyatakan nilai keberu langan suatu 
metode yang dinyatakan dalam %rsd. Pada Tabel 1, 
ditampilkan nilai %rsd yang diperoleh dari pengujian 
sampel yang dilakukan berulang-ulang. Untuk 
mengetahui nilai keberterimaan dari presisi metode ini 
dilakukan perbandingan terhadap nilai sd Horwitz [5], 
dengan rumus berikut. 
 
sd  Horwitz =0,67 x  21-0.5log C 
 
dengan C adalah kadar analit dalam fraksi 
konsentrasi. 
 
Nilai sd Horwitz untuk masing-masing analit As, Fe, 
Cd, dan As untuk nilai presisi yang diberikan pada 
Tabel 1 berturut-turut adalah  5,4; 19,4; 4,8, dan 5,8. 
Bila dibandingkan, maka presisi metode lebih rendah 
dari sd Horwitz, hal ini menunjukkan bahwa metode 
yang digunakan mempunyai nilai presisi yang baik. 
 
4. Akurasi dan ketertelusuran 

Akurasi dan ketertelusuran metode dilakukan 
dengan menguji bahan acuan bersertifikat DORM 3 
yang diperlakukan sama seperti sampel, hasilnya 
diberikan pada Tabel 2.  
 

Tabel 2. Hasil pengukuran CRM DORM 3 untuk As, Cd, 
Fe,dan Zn 

No. Analit 
CRM DORM 3  

Hasil  pengukuran* 
mg/kg 

Sertifikat 
mg/kg 

1 As 6,49 ±  0,30 6,88 ±  0,30 
2 Cd  0,276 ± 0,338 0,290 ± 0,020 
3 Fe 359 ± 5 347 ± 20 
4 Zn 51,7 ± 4,4 51,3 ± 3,1 

* hasil rata-rata dan presisi dari 3 replikat  
 
Pada Tabel 1, nilai recovery dari CRM DORM 3 
dihitung dengan rumus berikut.  
 

%Recovery =  
Nilai kadar analit hasil percobaan
Nilai kadar analit dalam sertifikat

 × 100% 
 

 
Dipero leh nilai recovery untuk masing-masing analit 
mendekat i nilai 100%. Ini membukt ikan bahwa 
metode yang dikembangkan sudah akurat. 
 

4. KES IMPULAN 
 
Dari hasil penelit ian in i didapatkan bahwa metode 

yang digunakan adalah valid dan tertelusur, sehingga 
dapat digunakan sebagai acuan bagi laboratorium 
yang berkepentingan. 
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Abstrak. Peningkatan kejadian resistensi antimikroba 
dan pembatasan penggunaan antibiotik pada 
budidaya ternak mendorong upaya pencarian 
alternatif pengganti antibiotik salah satunya dengan 
penggunaan fitobiotik (antibiotik asal tanaman) untuk 
mengatasi penyakit saluran cerna unggas. Daun 
papaya (Carica papaya) adalah salah satu tanaman 
yang diketahui memiliki kemampuan antibakteri, 
antihelmin, antiplasmodium, antioksidan dan 
immunomodulator dan pada beberapa kajian 
ethnoveterinary telah lama digunakan untuk 
mengobati ternak. Fitobiotik yang ideal hanya spesifik 
menghambat bakteri patogen tetapi tidak mengganggu 
viabilitas bakteri asam laktat yang menguntungkan 
ternak. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji potensi 
penggunaan ekstrak daun papaya (EDP) sebagai 
fitobiotik pada unggas dengan menganalisis 
kandungan senyawa utama khususnya saponin dan 
tanin dengan menggunakan spektrofotometer, serta 
mempelajari pengaruhnya pada bakteri patogen dan 
bakteri asam laktat (kandidat probiotik) asal unggas. 
Bakteri uji yang digunakan adalah bakteri pathogen 
Salmonella pullorum, Pseudomonas aerugenosa dan 
Escherichia coli penyebab penyakit saluran cerna 
pada unggas dan bakteri asam laktat (BAL) 
Lactobacillus salivarius I72 dan Pediococcus 
acidilactici R01 asal unggas dan L. plantarum ATCC 
8014. Konsentrasi EDP yang dicobakan adalah 0,0; 
0,1; 0,2, 0,3 (%) (b/v) dalam medium pertumbuhan 
dengan parameter kepadatan sel (optical density) 
pada panjang gelombang  700 nm selama 24 jam 
inkubasi. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak daun 
pepaya mengandung saponin 11,01 mg/g (λ 450) dan 
tanin 4,4 µg/mg (λ725). Pada level 0,2 – 0,3% ekstrak 
daun papaya memberikan pengaruh pada penurunan 
viabilitas bakteri pathogen S. pullorum  dan P. 
aerugenosa dan 0,3 % pada BAL L. salivarius I71 dan 
P. acidilactici R01 secara signifikan (P<0,05) tetapi 
tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri patogen E. 
coli dan BAL L. plantarum. Dengan demikian ekstrak 
daun papaya pada level 0,2% berpotensi digunakan 
sebagai fitobiotik pada unggas.  
 
Kata kunci : daun papaya, bakteri pathogen, 
probiotik, unggas 
 

1. PENDAHULUAN 

Penggunaan antibiotik pemacu pertumbuhan pada 
ternak khususnya unggas saat ini telah diketahui 
menyebabkan banyaknya kejadian munculnya 
resistensi antimikroba pada bakteri patogen dan 
kontaminasi residu antibiotik pada produk unggas. 
Bakteri pathogen saluran cerna (khususnya 
Salmonella, Escherichia coli dan Pseudomonas) pada 
unggas merupakan sumber kontaminasi pada produk 
pangan asal unggas [1]. Salmonella juga merupakan 
salah satu bakteri patogen yang zoonosis dan telah 
diketahui resisten terhadap berbagai antibiotik [2]. 
Hasil studi [3] d iketahui dari 60 sample produk 
unggas didapatkan 60% terkontaminasi Salmonella 
dan sebanyak 75% isolat Salmonella yang didapatkan 
diketahui bersifat multiresisten antibiotik (alidixic 
acid dan enrofloxacin). Schroeder et al. [4] juga 
melaporkan bahwa sebagian besar E. coli yang 
mengkontaminasi produk daging dan unggas 
ditemukan resisten min imal terhadap satu 
antimikrobia termasuk trimethoprim-
sulphamethoxazole, fluoroquinolones, dan generasi 
ketiga cephalos-porins. 

Meningkatnya kejadian resistensi antimikroba 
mendorong perubahan pada system budidaya ternak 
dan standar animal welfare. Konsep ‘clean,  green  
dan ethical’ (CGE) pada produksi ternak mulai 
diterapkan pada produk pertanian/peternakan untuk 
menghasilkan produk yang diproduksi dengan 
penggunaan sedikit mungkin bahan kimia (clean),  
sekecil mungkin dampak pada lingkungan (green) dan 
lebih peduli pada ternak (ethical).  Dampak negatif 
yang ditimbulkan akibat penggunaan senyawa sintetik 
di negara-negara berkembang mendorong upaya 
pencarian alternatif dari bahan-bahan alami untuk 
manajemen produksi ternak [5].  

Carica papaya L. (Caricaceae), umumnya disebut 
papaya, memiliki cirri berkayu lunak, cepat tumbuh, 
berumur pendek dengan tinggi kurang dari 8.0 m 
dengan batang pohon silinder lurus [6]. Bagian pohon 
papaya yang digunakan sebagai obat meliputi daun, 
buah, biji dan akar.  Ekstrak biji papaya diketahui 
secara in vitro menghambat 3 stadium perkembangan 
nematode Haemonchus contortus [7]. Beberapa 
penelitian telah dilakukan untuk mengetahui manfaat 
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dari daun papaya. Ekstrak daun papaya diketahui 
memiliki akt ivitas antibakteri [7,8]. Ekstrak air daun 
pepaya juga diketahui memiliki akt ivitas anti tumor 
dan efek immunomodulator pada manusia [9]. Ekstrak 
etil asetat daun papaya diketahui mengandung asam 
linoleat dan asam linolenat dan hasil studi diketahui 
memiliki  aktivitas antiplasmodium terhadap 
Plasmodium falciparum [10]. Ekstrak ethanol daun 
papaya sebanyak 500 mg/kg berat badan diketahui 
memiliki akt ivitas antioksidan pada mencit [11].  

Bioaktif atau senyawa aktif pada tanaman yang 
juga merupakan bahan pangan/pakan memiliki efek 
yang beragam pada ternak termasuk di dalammya 
bermanfaat meningkatkan kesehatan dan produktivitas 
ternak, tetapi sebagian juga dapat bersifat toksik atau 
letal. Senyawa akt if pada tanaman juga ada yang 
bersifat antinutrisi dan mempengaruhi pencernaan, 
metabolisme dan fermentasi dalam tubuh ternak [5]. 
Mikroorganisme yang bermanfaat dalam tubuh ternak 
(misalnya bakteri asam laktat) juga dapat dipengaruhi 
oleh adanya bahan aktif tertentu. Dengan demikian 
sangat perlu dilakukan analisis kandungan kimia 
tanaman obat dan pengaruhnya baik pada bakteri 
patogen maupun non patogen khususnya bakteri asam 
laktat.  

 
2. MATERI DAN METODE 

Ekstraksi daun papaya. Tepung daun pepaya 
(Carica papaya) didapatkan dari daun papaya kering 
hasil pengeringan daun papaya segar menggunakan 
oven pada suhu 50 0C selama 2 x 24 jam. Ekstraksi 
dilakukan dengan metode maserasi menggunakan 
pelarut ethanol 80%. Tepung daun papaya tanpa urat 
daun berukuran sekitar 18 mesh direndam dalam 

ethanol 40% dengan perbandingan 1:5 (b:v) selama 3 
x 24 jam dengan sesekali dilakukan pengadukan. 
Filtrat ekstrak ethanol didapatkan dengan cara 
menyaring menggunakan kain saring. Ekstrak ethanol 
didapatkan dengan cara menguapkan pelarut 
menggunakan evaporasi pada suhu 40 0C. Ekstrak 
kental yang diperoleh dikeringkan dalam oven 
pengering suhu 50 0C selama 3 x 24 jam. Ekstrak 
kering yang didapatkan ditimbang dan dihitung 
rendemennya terhadap tepung daun papaya. Kadar air 
tepung daun papaya dan ekstrak kering diketahui 
dengan metode pengukuran kadar air menggunakan 
metode [12].  
Pengukuran kadar saponin. Pengukuran kadar 
saponin mengacu pada metode [13]. Ekstrak daun 
papaya (EDP) dit imbang sebanyak 0,2 g dan ditambah 
dengan 20 ml etanol 70% dalam erlenmeyer (larutan 
A). Campuran ekstrak kering dan etanol dipanaskan 
dengan cara refluks pada suhu 80 0C dan diaduk 
dengan stirer, selama 15 menit. Filtrat disaring 
menggunakan kertas saring dan diencerkan 10x dan 
20x. Pengenceran 10x (sebanyak 8 ml) dibuat dengan 
cara melarutkan 0,8 ml larutan ekstrak (A) ditambah 
etanol 70% sebanyak 7,2 ml dibuat masing-masing 3 
ulangan (larutan B). Pengenceran 20x (sebanyak 8 ml) 
dibuat dengan cara melarutkan 0,4 ml larutan ekstrak 
(A) ditambah etanol 70% sebanyak 7,6 ml dibuat 
masing- masing 3 ulangan (larutan C). Larutan ekstrak 
B dan C d itera dengan spektrofotometer pada panjang 
gelombang 450 nm. Konsentrasi saponin diketahui 
dengan membandingkan nilai absorbansinya terhadap 
kurva standar. Kadar saponin dihitung dengan 
persamaan : 

  

 

Penngukuran kadar tanin. Analisis kadar tanin 
mengacu pada metode [13]. Sebanyak 0,5 mg EDP 
ditambah dengan 100 ml akuades. Campuran 
dipanaskan dengan refluks hingga mendidih selama 30 
menit. Kemudian did inginkan dan disaring filtratnya 
dengan kertas saring. Filtrat sebanyak 0,5 ml ditambah 
dengan Na2CO3 sebanyak 0,5 ml dan ditambah folin  
reagen 0,25 ml dan ditambah akuades 3,75 ml. 

Campuran dihomogenkan dengan menggunakan 
vortex dan didiamkan selama 40 menit, kemudian 
ditera dengan spektrofotometer pada panjang 
gelombang 725 nm. Konsentrasi tanin diketahui 
dengan membandingkan nilai absorbansinya terhadap 
kurva standar. Kadar saponin dihitung dengan 
persamaan :  

 

Uji in vitro pada bakteri uji. Uji in vitro terhadap 
bakteri pathogen dan bakteri asam laktat digunakan 
dengan metode dilusi dalam tabung hungate 
menggunakan rancangan pola faktorial dengan 3 
faktor yaitu jenis bakteri, level konsentrasi EDP dan 
waktu inkubasi. Perlakuan yang dicobakan adalah 0,1, 
0,2 dan 0,3% (b/v) ekstrak daun papaya dalam 
medium pertumbuhan Nutrient Broth untuk bakteri 
pathogen (S. pullorum, P. aerugenosa dan E. coli)  
dan de Man Rogosa Sharpe Broth untuk bakteri asam 

laktat (L. lactis I72, P. acidilactici R01 dan L. 
plantarum ATCC 8014) dengan kontrol perlakuan 
menggunakan 0% EDP. Pengamatan OD dilakukan 
pada jam ke 0, 6, 12 dan 24 jam dengan  
menggunakan spektrofotometer pada panjang 
gelombang 700 nm.  Bakteri S. pullorum dan P. 
aerugenosa adalah isolat asal unggas yang didapatkan 
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 
Hewan UGM sedangkan E. coli didapatkan dari Food 
and Nutrition Culture Collection (FNCC) UGM. 
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Bakteri asam laktat L. lactis I72 dan P.acidilactici 
R01 adalah isolat asal unggas koleksi Laboratorium 
Mikrobiologi UPT. BPPTK LIPI sedangkan L. 
plantarum ATCC 8014 dibeli dari EMBL-Oxoid.  
Analisis Data. Data hasil penelitian berupa nilai OD 
yang merupakan OD perlakuan (medium pertumbuhan 
yang ditambah bakteri) dikurangi nilai OD blanko  
(perlakuan tanpa bakteri) pada jam pengamatan 
tertentu. Nilai OD pada jam ke 6, 12, 18 dan 24 
dikurangi nilai OD pada jam ke 0 dan kemudian 
dikonversi ke dalam persentase viabilitas dengan 
membandingkan v iabilitas kontrol (0% konsentrasi 
EDP) dengan viabilitas perlakuan. Analisis statistik 
terhadap nilai persentase viabilitas dilakukan dengan 
ANOVA dan uji lanjut Duncan (tingkat kepercayaan 
0,05) menggunakan perangkat lunak program CoStat 
(free license).  
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Fitokimia.  
Hasil analisis kandungan fitokimia ekstrak dan 

tepung daun papaya ditunjukkan pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Komposisi fitokimia ekstrak dan tepung daun 
papaya  

Parameter Kadar Satuan 
Kadar air tepung daun 7,91 ± 0,26 % BK 
Kadar air ekstrak 15,71 ± 2,1 % BK 
Rendemen ekstrak 
terhadap tepung daun 

6,67 %  

Tanin (ekstrak) 4,44 ± 0,11 mg/g 
Saponin (ekstrak) 11,01 ± 0,51  µg/g 

Ket : BK : berat kering 

Hal in i berbeda dengan hasil skrin ing fitokimia 
oleh [14] yang menyebutkan bahwa tiga sampel daun 
papaya berwarna hijau, kuning dan coklat di Nigeria 
terdeteksi positif mengandung senyawa bioaktif 
saponin dan glycoside alkaloids tetapi tidak 
mengandung tannin. Selain komposisi fitokimia, daun 
papaya juga diketahui mengandung nutrisi. Daun 
pepaya diketahui mengandung lemak, protein, serat, 
karbohidrat, vitamin C, niacin, thiamin, riboflavin dan 
beta carotene serta mineral Ca, Mg, Fe dan P [15]. 
Daun papaya berbagai varietas dari Nigeria, Asia dan 
Amerika juga diketahui mengandung alkaloid carpain 
dan choline dalam jumlah yang cukup tinggi [16]. 
Tiga varietas papaya dengan warna daun berbeda 
menunjukkan kandungan makronutrient baik vitamin  
dan mineral  berbeda. Dengan demikian daun papaya 
dapat diformulasikan sebagai obat herbal untuk 
mengatasi berbagai penyakit [14]. 

Respon Pertumbuhan Bakteri Patogen  
Respon pertumbuhan bakteri pathogen dalam 

medium mengandung EDP ditampilkan pada Gambar 
1, 2 dan 3. Pada Gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa 
ekstrak daun papaya pada konsentrasi 0,1 % t idak 
memberikan pengaruh penghambatan pada bakteri S. 

pullorum dan P. aerugenosa, sedangkan pada 
konsentrasi 0,2 dan 0,3 % memberikan efek daya 
hambat pertumbuhan pada kedua bakteri tersebut. Hal 
berbeda ditunjukkan pada pertumbuhan E. coli 
(Gambar 3). Konsentrasi ekstrak daun papaya sebesar 
0,1 – 0,3% belum memberikan efek daya hambat 
pertumbuhan pada E. coli. Hal ini sesuai dengan 
penelitian [8] yang menunjukkan bahwa ekstrak 
ethanol daun papaya (10 - 40%) dapat menghambat 
pertumbuhan Bacillus dan Listeria tetapi tidak 
menghambat E. coli dan Pseudomonas sp. sedangkan 
ekstrak etil asetat menunjukkan daya hambat terhadap 
E. coli tetapi dalam spektrum penghambatan kecil. 
Seperti pada kajian sebelumnya, daun papaya selain 
mengandung senyawa aktif juga diketahui 
mengandung komponen nutrisi.  Hal yang sama juga 
didapatkan oleh [6] yang menunjukkan bahwa ekstrak 
ethanol, n-heksan dan ekstrak air sebesar 30 mg/disk 
menunjukkan daya hambat terendah pada E. coli 
dibandingkan pada Bacillus dan Staphylococcus 
aureus. 

 
Gambar 1. Kurva pertumbuhan Salmonella pullorum dalam 

medium mengandung ekstrak daun papaya 
 

 
Gambar 2. Kurva pertumbuhan Pseudomonas aerugenosa 

dalam medium mengandung ekstrak daun 
papaya 

Viab ilitas bakteri pathogen dalam media 
mengandung ekstrak daun papaya dapat dilihat pada 
Tabel 2. Viab ilitas bakteri pathogen dalam media 
mengandung ekstrak daun papaya berdasarkan analisis 
statistic dipengaruhi secara nyata (P>0,05) o leh 
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spesies bakteri pathogen dan level konsentrasi ekstrak 
daun papaya, sedangkan waktu inkubasi pada jam ke 
6, 12, 18 dan 24 tidak berbeda nyata (P<0,05).  
Viab ilitas terendah dimiliki oleh P. aerugenosa 
(93,21%) pada konsentrasi 0,3% (101,32%) dan jam 
ke 24 inkubasi (157,53%), sedangkan viabilitas 
tertinggi dimiliki oleh E. coli (251,79%) pada 
konsentrasi 0,1% (253,87%) dan waktu inkubasi 6 jam 
(179,04%). 

 
Beberapa senyawa yang diketahui terkandung 

dalam daun papaya adalah senyawa fenolik sebagai 
senyawa utama yang diketahui memiliki sifat 
farmakologi. Ekstrak methanol daun papaya yang 
diderivatisasi dan dianalisis kuantitatif dengan GC-MS  
adalah 5,7-Dimethoxycoumarin dan molekul polar 
seperti protocatechuic acid, p-coumaric acid, caffeic 
acid, chlorogenic acid, kaempferol dan quercetin. 
Hasil analisis kuantitatif terdeteksi berturut – turut 
sebanyak 0,25mg/g (daun kering) caffeic acid, 
0,33mg/g forp-coumaric acid dan 0,11mg/g for 

protocatechuic acid. Kaempferol dan quercetin adalah 
0,03 dan 0,04mg/g, sedangkan 5,7-
dimethoxycoumarin sebanyak 0,14mg/g [17]. 
 

 
 
Gambar 3. Kurva pertumbuhan Escherichia coli dalam 

medium mengandung ekstrak daun papaya 

 
Tabel 2. Viabilitas bakteri patogen (%) dalam media mengandung ekstrak daun papaya (EDP) pada berbagai 

konsentrasi selama 24 jam inkubasi 

Bakteri patogen (A) Level konsentrasi 
EDP (B) 

Jam inkubasi (C) Rerata A 6 jam 12 jam 18 jam 24 jam 

Salmonella pullorum 
0,1 % 264,06 331,22 364,12 351,96 

156,82b 0,2 % 238,09 150,84   52,62   16,89 
0,3 %   71,80   28,48   11,74     0,00 

Pseudomonas aerugenosa 
0,1 % 152,89 171,67 156,19 206,38 

  93,21c 0,2 % 187,52 114,30   11,24     0,00 
0,3 %   75,65   31,54   11,03     0,00 

Escherichia coli 
0,1 % 226,48 267,14 277,67 276,66 

251,79a 0,2 % 182,13 245,91 272,19 287,61 
0,3 % 212,68 228,75 260,92 283,29 

Rerata B  179,04a 174,44a 158,08a 157,53a  

Rerata C 
0,1 % 253,87a 

0,2 % 146,61b 

0,3 % 101,32c 

Ket : huruf yang berbeda di belakang angka pada kolom (A) atau baris yang sama (B dan C) yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (P<0,05) 

 
Respon Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat 

Viab ilitas bakteri asam laktat dalam media 
mengandung ekstrak daun papaya ditunjukkan pada 
Tabel 3. Viab ilitas bakteri asam laktat secara nyata 
juga dipengaruhi oleh spesies BAL, level konsentrasi 
EDP dan waktu inkubasi (P>0,05). Viabilitas terendah 
dimiliki oleh P. acidilactici R01 (65,03%) pada level 
konsentrasi 0,3% (56,52%) sedangkan viabilitas 
tertinggi dimiliki oleh L. plantarum ATCC (93,33%) 
pada level konsentrasi 0,1% (98,96%).  Berbeda 
dengan bakteri pathogen, pada BAL waktu inkubasi 
jam ke 6 memiliki v iabilitas terendah (69,37%) dan 
berbeda nyata dengan jam ke 12, 18 dan 24 jam.   
 

 
Gambar 4. Kurva pertumbuhan Lactobacillus salivarius I72 

dalam medium mengandung ekstrak daun papaya 
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Gambar 5. Kurva pertumbuhan Pediococcus acidilactici R01 

dalam medium mengandung ekstrak daun papaya 
 

 

Gambar 6. Kurva pertumbuhan Lactobacillus plantarum 
ATCC 8014 dalam medium mengandung 
ekstrak daun papaya 

Ekstrak daun papaya memiliki efek yang sama 
dalam menghambat pertumbuhan BAL tetapi 
berdasarkan data viabilitas pada waktu inkubasi yang 
berbeda, viabilitas BAL semakin meningkat setelah 
jam ke 12 inkubasi. Dengan demikian, terlihat pola 
adaptasi BAL terhadap paparan senyawa aktif dalam 
EDP. Penelitian [18] menunjukkan pemberian minyak 
esensial Thymus vulgaris 0,4% yang diketahui bersifat 
antibakteri, tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri 
probiotik Enterococcus faecium AL41 dalam saluran 
cerna ayam bro iler. Kemampuan adaptasi BAL dalam 
medium mengandung fitobiotik telah dikaji dalam 
penelitian [19] yang menunjukkan BAL L. casei 
mampu tumbuh dalam medium fermentasi 
mengandung sari buah mengkudu (Morinda citrifolia) 
sebanyak 10 - 40% (v/v) dengan jumlah sel pada jam 
ke 24 fermentasi mencapai 7 – 12 log cfu/ml.  

 
Tabel 3. Viabilitas bakteri asam laktat (%) dalam media mengandung ekstrak daun papaya (EDP) pada berbagai 

konsentrasi selama 24 jam inkubasi 

Bakteri patogen (A) Level konsentrasi 
EDP (B) 

Jam inkubasi (C) Rerata A 6 jam 12 jam 18 jam 24 jam 

Leuconostoc lactis I72 
0,1 % 105,95 103,77 103,42 103,21 

77,30b 0,2 % 59,39 86,89 87,38 88,23 
0,3 % 40,49 46,89 50,42 51,57 

Pediococcus acidilactici R01 
0,1 % 93,09 94,62 95,84 95,15 

65,03c 0,2 % 51,16 79,03 79,01 79,83 
0,3 % 27,53 26,48 28,81 29,80 

Lactobacillus plantarum ATCC 8014 
0,1 % 90,3 99,53 101,08 101,57 

93,33a 0,2 % 63,36 95,56 95,87 96,51 
0,3 % 93,05 93,79 93,93 95,42 

Rerata B  69,37b 80,73a 81,76a 82,36a  

Rerata C 
0,1 % 98,96a 

0,2 % 80,18b 
0,3 % 56,52c 

Ket : huruf yang berbeda di belakang angka pada kolom (A) atau baris yang sama (B dan C) yang sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05) 

 
4. KES IMPULAN 

Berdasarkan karakterisasi fitokimia d iketahui 
daun papaya mengandung komponen saponin dengan 
kadar 11,01 mg/g dan tanin 4,44 µg/g. Ekstrak daun 
pepaaya (EDP) pada konsentrasi 0,1 – 0,3% 
memberikan pengaruh pada pertumbuhan bakteri 
patogen dan BAL asal unggas yang ditentukan oleh 
faktor jenis bakteri, level konsentrasi EDP dan waktu 
pengamatan. Viabilitas bakteri patogen semakin  
menurun sebanding dengan peningkatan konsentrasi 
EDP dan waktu inkubasi, sedangkan pada BAL, 

viabilitasnya menurun sebanding dengan konsentrasi 
EDP tetapi berbanding terbalik dengan waktu 
inkubasi. Penggunaan 0,2% EDP berpotensi untuk 
digunakan sebagai fitobiotik pada unggas dengan 
penelitian lebih lanjut terhadap parameter jumlah sel 
hidup pada bakteri asam laktat.    
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Tanya Jawab : 
 
Pertanyaan 1 (Willy – KIMIA ) :  
Ukuran mesh 18 itu darimana ?  
Jawaban :  
Tim pakan dan tim bahan alam, biasanya kami order 
di grup bahan alam untuk uji, mesh 18 standar bahan 
alam untuk daun papaya. 
 
Pertanyaan lanjutan :  
Berarti t idak dilakukan optimasi dulu ? apakah ada 
pengaruhnya ? 
Jawaban :  
Kita belum melakukan. 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 
176 

 

 
Pertanyaan 2 ( Yoice) :  
microbacteri pathogen dilakukan tidak ?  
Jawaban :  

Belum. Dari kurva pertumbuhan sebenarnya bisa 
terlihat, in i level in vitro, nanti level in vivo ada 
tahapan lainnya. 
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Pengembangan Unggas Organik 

 
Hardi Julendra,  Ahmad Sofyan, Ema Damayanti 

Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia (BPPTK) - LIPI 
Jl. Jogja - Wonosari Km. 31, Gading, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta, 55861  

e-mail: julendra2000@yahoo.com hardi.ju lendra@lip i.go.id  
 
Abstrak - Pemanfaatan phytogenic feed aditives 
(PFA) belum berkembang  di Industri pakan 
Indonesia, padahal ketersediaan sumber daya alam 
cukup berlimpah. Pemanfaatan PFA bertujuan untuk 
menggantikan antibiotik pemacu pertumbuhan 
(antibiotics growth promoters) dalam pakan ternak. 
Antibiotik dalam pakan digunakan untuk memacu 
pertumbuhan, meningkatkan kecernaan makanan, 
menurunkan angka konversi ransum dan 
mempertinggi imunitas ternak. Tulisan ini menelaah 
beberapa hasil penelitian pengembangan PFA di  
Balai Pengembangan Proses Teknologi Kimia - LIPI 
di Jogjakarta seperti penggunaan ekstrak daun 
mengkudu (Morinda citrifolia L) dan daun kenikir 
(Cosmos caudatus H. B. K). Didapatkan bahwa 
ekstrak daun mengkudu dalam dosis 100 - 300 mg/kg 
BW yang diuji secara in vivo dapat menurunkan 
angka cemaran Eimeria tenella dan hasil uji in vitro 
dosis 100 - 250 mg/ml yang disimbiosiskan dengan 
bakteri asam laktat (BAL) ternyata tidak dapat 
menurunkan beberapa bakteri patogen tetapi dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri patogen tersebut. 
Granul ekstrak daun mengkudu yang disimbiosiskan 
dengan ekstrak tepung cacing tanah Lumbricus 
rubellus dan BAL dapat meningkatkan performa ayam 
dan struktur vili usus ayam. PFA dapat digunakan 
sebagai substitusi antibiotik dalam pakan terutama 
untuk mengurangi bakteri patogen dalam pencernaan 
ayam sehingga dapat memacu pertumbuhan ternak.  

 
Kata kunci : Ayam, Pakan,  Phytogenic Feed Aditives  
 

1 PENDAHULUAN 
 

Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies 
tanaman, keanekaragaman hayati Indonesia 
diperkirakan kedua terbesar di dunia setelah Brazil. 
Dari sekitar 250.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi 
yang terdapat di dunia, 30.000 spesies diantaranya 
terdapat di Indonesia diantaranya diketahui berkhasiat 
sebagai obat dan beberapa spesies tanaman tersebut 
dapat diproses menjadi aditif pakan ternak (phytogenic 
feed aditif) pengganti antibiotik sintetik. Phytogenic 
feed aditif (PFA) adalah p roduk aditif pakan non-
nutrisi untuk ternak yang berasal dari tumbuhan 
berguna sebagai  zat untuk meningkatkan performa, 
imunitas dan kesehatan ternak pengganti antibiotik 
sintetik. PFA semakin penting karena pembatasan 
penggunaan antibiotik pemacu pertumbuhan 

(antibiotics growth promoters) oleh WHO dan sudah 
tidak digunakan lagi d i Uni Eropa. 

Substansi tanaman yang digunakan sebagai 
phytogenic adalah saponin, minyak esensial, alkaloid, 
flavonoid dan zat aktif lainnya yang belum diketahui 
seperti kompleksitas dari metabolit sekunder tanaman, 
efek anti-oksidan dan anti-inflamasi. Efekt ivitas 
bahan-bahan aktif tersebut terbukti sudah lama 
digunakan secara tradisional untuk pengobatan dan 
penanggulangan penyakit baik terhadap manusia 
maupun ternak.  

Sebagian besar penelitian tentang PFA 
menunjukkan bahwa PFA mempunyai kemampuan 
sebagai anti-bakteri, anti-koksi dan secara konsisten 
dapat peningkatan konsumsi pakan, laju pertumbuhan 
dan FCR. Permasalahannya bahwa di Indonesia belum 
banyak riset- riset pemanfaatan tumbuhan sebagai 
PFA yang dapat digunakan ternak- ternak komersial 
seperti ayam bro iler. Tulisan ini memaparkan  
pengembangan PFA, tinjauan dari beberapa hasil riset 
dan peluang pengembangannya dimasa yang akan 
datang. 

 
2.  PENGEMBANGAN PFA 

 
Mulai tahun 2006 Uni Eropa telah mengeluarkan  

larangan penggunaan  antibiotic growth promoters 
(AGPs) dalam pakan. Hal in i memberikan dorongan 
yang sangat besar terhadap penelitian  kesehatan 
pencernaan/usus dan alternatif penggunaan bahan 
tumbuhan sebagai aditif pakan. Ada beberapa teori 
yang menjelaskan mekanis me kerja dari antibiotics 
growth promotor’s (AGP’s) yaitu membantu menjaga 
nutrisi dari destruksi bakteri, membantu meningkatkan  
absorpsi nutrisi karena membuat barier di d inding  
usus halus sehingga menjadi tipis, dapat menurunkan 
produksi toksin dari bakteri saluran pencernaan dan 
menurunkan kejad ian in feksi saluran pencernaan 
subklinik [1].  Antibiotik juga dapat meningkatkan  
performa villi usus [2] sehingga efisiensi pakan 
meningkat karena absorpsi makanan yang tinggi 
dalam usus [3]. Berdasarkan tinjauan tersebut 
dikatakakan bahwa AGP’s dapat mengurangi jumlah  
bakteri patogen dalam saluran pencernaan pada ternak 
unggas sehingga dapat memaksimalkan absorpsi 
nutrisi yang berakibat memacu pertumbuhan dan 
mengefisiensikan konsumsi pakan ternak. Gambar 1 
memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan villi usus 
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antara unggas yang menggunakan AGP’s dengan yang 
tidak menggunakan AGP’s. 

 

 
Form 1 

 
Form 1 

Performa vili Ayam tanpa PFA 
(villi height 0,5 µm)  

Performa vili Ayam dengan PFA 
 (villi height 1,5 µm)  

Gambar 1. Performa vili usus broiler dengan penambahan 
AGPs [2] 

 

 
Sumber antibiotics growth promoters (AGPs) seperti 
bacitacin, eryptromicin, penicillin  dapat diganti 
dengan bahan alam dari tanaman seperti mengkudu 
(Morinda citrifolia) yang mengandung antrakuinon, 
akubin dan alizarin, ketiga senyawa ini dilaporkan 
mengandung zat antibiotik [4], ken ikir (Cosmos 
caudatus H.B.K) dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri Staphylococcus aureus IMR S-277, Bacillus 
subtilis IMR B-140, Pseudomonas aeruginosa IMR P-
84, Escherichia coli IMR E-940 dan jamur Candida 
albicans IMR C-44 [5], kenikir (Tagetes erecta L.) 
diketahui menghambat E. coli FNCC 0091, S. 
pullorum dan P. aerugenosa [6], teh hijau (Camellia 
sinensis) mengandung polifenol sebagai antibakteri 
[7], aktiv itas antioksidan [8] serta dapat memperbaiki 
mikroflora usus [9]. Sumber antib iotik dari tanaman 
tersebut lazimnya disebut fitobiotik atau pytogenik 
feed aditif (PFA). 
 
A). Kesehatan pencernaan dan imunitas  

Teknik DNA molekuler baru berbasis Terminal 
Restriction Fragmen Long  Polimorfisme (T-RFLP) 
dapat diketahui bahwa dalam saluran pencernaan 
ayam pedaging mengandung koloni mikroba yang 
komplek khususnya dalam ileum ayam broiler 
Lactobacilli yang dominan, sedangkan pada sekum 
banyak ditemukan spesies Clostridiaceae [10]. Fungsi 
PFA adalah untuk mengurangi jumlah bakteri patogen 
dalam  usus unggas [2]. Bakteri juga memicu sistem 
kekebalan tubuh dan memicu hilangnya nafsu makan 
dan katabolisme jaringan otot [11].  

PFA dapat disimbiosikan dengan probiotik, 
simbiosis ini disinyalir dapat meningkatkan  daya 
cerna protein dengan menurunkan viskositas isi usus 
sehingga memperlancar pencernaan, mencegah 
pembentukan metabolit toksik seperti amonia dan 
fenol dan untuk mencegah peningkatan jumlah sulfit  
mengurangi Clostridia, mengurangi pertumbuhan 

bakteri, dan meningkatkan waktu retensi pakan dalam 
lambung dan dapat meningkatkan performa broiler.  

Cara terbaik memodulasi kekebalan tubuh adalah 
dengan merangsang perkembangan sistem kekebalan  
tubuh pada usia muda dan dengan mengurangi reaksi 
fase akut pada usia yang lebih tua, modulasi tersebut 
adalah merangsang reaksi imun terhadap respon anti-
inflamasi Th2 sehingga membantu meningkatkan  
pakan dan konversi protein [12]. Usus berisi 
komunitas mikroba yang kompleks dan berpotensi 
menguntungkan dan merugikan seperti bakteri 
patogen yang dapat mengakibatkan infeksi enterik, 
yang mengarah ke tingkat pertumbuhan menurun dan 
peningkatan mortalitas.  
 
B). PFA sebagai anti bakteri  

Penambahan PFA dapat meningkatkan kinerja 
broiler sampai 35 hari. Meskipun jumlah total pakan 
yang dikonsumsi tidak berbeda tetapi laju  
pertumbuhan meningkat dan menurunkan angka 
konversi pakan [13]. Efek tersebut ternyata mirip  
dengan penambahan AGPs seperti zinc-bacitracin. 
Senyawa phytogenic berpotensi meningkatkan kinerja 
fungsi usus dan dapat memacu pertumbuhan sama 
seperti zinc-bacitracin [14]. 

Asam organik esensial 2-fenol-carvacrol dan 
eugenol (oil sand) adalah salah satu pakan alternatif 
sebagai antioksidan,  pemacu pertumbuhan dan dapat 
mengendalikan perkembangan bakteri patogen 
termasuk menurunkan konsentrasi amonia dalam 
ekskresi nitrogen [15]. Hasil penelit ian ini juga dapat 
menurunkan mortalitas (dari 4,45% menjadi 1,5%) 
dan menurunkan kadar lemak.  

Efek metabolik utama penggunaan PFA adalah 
terjadinya penurunan fungsi hati, sindrom fatty liver 
dan aktivitas hormon. Untuk itu penggunaan PFA 
sebaiknya disimbiosiskan dengan probiotik. Studi 
penggunaan minyak esensial Thymus vulgaris pada 
konsentrasi 0,4% dapat berpengaruh negatif pada 

1.5 µm 
0.5 µm 

A B 
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integritas usus dan pemberian probiotik Enterococcus 
faecium AL41 dapat mengurangi pengaruh negatif dan 
dapat meningkatkan imunitas non spesifik [16]. 
Pemberian ekstrak daun mengkudu pada level 0,2% 
(b/v) secara in vitro dapat menghambat bakteri 
patogen E. coli, P. aerugenosa dan S. pullorum tetapi 
hingga 0,4% (b/v) t idak menghambat bakteri non 
pathogen yaitu bakteri asam laktat  Lactobacillus 
plantarum  ATCC 8014, Lactobacillus salivarius I72 
dan  Leuconostoc lactis P01 [2]. Penggunaan sari buah 
mengkudu dalam medium fermentasi hingga 10 - 40% 
(b/v) tidak mempengaruhi viab ilitas bakteri asam 
laktat L. casei yang dapat mencapai jumlah sel 108 – 
1012 cfu/ml pada jam ke 24 fermentasi  [17]. Dengan 
demikian, daun dan buah mengkudu potensial 
digunakan sebagai sumber PFA,s. Berbeda dengan 
kajian penggunaan ekstrak daun kenikir (Tagetes 
erecta L.) yang diketahui pada konsentrasi 0,2% (b/v) 
dapat menghambat kedua bakteri baik pathogen 
maupun non pathogen (bakteri asam laktat) [6] 
sehingga tidak direkomendasikan sebagai PFA.     
 
C). PFA sebagai anti cocidia 

Sifat anticoccidial produk alami yang berasal dari 
tumbuhan telah dilaporkan [18] bahwa pengaruh 
Artemisia annua pada ayam yang terinfeksi koksidia. 
Penulis menemukan bahwa daun kering A. annua 
mengandung senyawa artemisinin setara dengan dosis 
17 ppm yang diberikan  kepada anak ayam yang 
terinfeksi pada tingkat 5%, selama 3 minggu 
menghasilkan daya hambat  yang signifikan terhadap 
lesi oleh infeksi E. tenella tetapi tidak oleh E. 
acervulina dan E. maxima. Kamper dan 1, 8-cineole 
merupakan komponen lain dari A. Annua yang 
berfungsi menurunkan lesi E. tenella  pemberian pada 
tingkat 2, 8,5 dan 17 ppm selama 4 minggu dapat 
menurunkan ookista dari infeksi E. tenella.  

Cara kerja phytogenics sebagai coccidiostat  
adalah dengan  mengatasi stres oksidatif secara 
oksidatif dan mengurangi peroksidasi lipid pada 
sekum sehingga menghancurkan sel inang E. tenella 
[18]. Beberapa produk phytogenic seperti asam 
maslinic mengurangi peroksidasi lip id dan mengatasi 
stres oksidatif E. tenella pada hewan. Teh hijau juga 
dapat mengurangi peroksidasi lip id yang disinyalir 
cara kerjanya sama dengan asam maslinic. Terdapat 
hunbungan antara pengaruh antiparasit asam maslinic 
terhadap aktivitas protease dari Toxoplasma gondii 
dimana asam maslin ic dapat mencegah masuknya 
agen infeksi, antiinflamasi dan mempunyai efek 
antioksidan [19]. Selain itu, asam maslinic dapat 
memberhentikan siklus Plasmodium falciparum dalam 
eritrosit [20]. 

Ekstrak tanaman (Phytogenic) lain yang diketahui 
mempunyai sifat anticoccidial selain Artemisia annua, 
adalah ekstrak Ageratum conyzoides dan ekstrak akar 
Musa paradisiaca). Phytogenics dibandingkan dengan 
obat konvensional dan dengan dosis yang tepat tidak 
ditemukan toksisitas [21]. Selain itu, ekstrak daun 

kenikir (Cosmos caudatus), tepung cacing tanah 
(Lumbricus rubellus), dan daun noni (Morinda 
citrifolia) dalam bentuk granul larut air dengan dosis 
100-300 mg/kgBB tidak bisa untuk mencegah anemia 
pada ayam pedaging karena koksidiosis. Hal ini 
ditunjukkan dengan tingkat eritrosit dan hemoglobin 
(Hb) yang menurun [22].    

Tingkat kesadaran peternak akan pentingnya 
memperhatikan keselamatan ternak (animal welfare) 
merupakan landasan utama usaha peternakan pada 
masa yang akan datang. Keselamatan ternak akan   
tercipta dengan  peningkatan kesehatan ternak, 
efisiensi ransum, mengurangi polusi amoniak dan 
memaksimalkan pemanfaatan limbah sebagai sumber 
pakan [23]. 

Para ahli telah menyadari bahwa biaya untuk 
menanggulangi kesehatan ternak cukup tinggi untuk 
itu penting melakukan penelitian dan pengembangan 
produk - produk imunitas. Kesadaran konsumen 
tentang keamanan pangan terutama residual produk 
kimiawi dalam produk ternak menuntut 
pengembangan produk imunitas ternak berbasis 
herbal. Lembaga - lembaga riset international sudah 
mulai menjawab tantangan - tantangan usaha 
peternakan dimasa yang akan datang dengan 
mengeksplorasi berbagai kemungkinan penggunaan 
PFA.    

3. KES IMPULAN 
 

1. Phytogenic Feed Aditives (PFA) adalah alternatif 
aditif pakan yang dapat berfungsi meningkatkan  
kesehatan, imunitas dan performa ternak seperti 
aditif kimiawi.  

2. Phytogenic Feed Aditives (PFA) sudah banyak 
dikembangkan sebagai anti-bakteri dan anti-koksi, 
seperti penggunaan ekstrak daun mengkudu 
(Morinda citrifolia, L) dan daun kenikir (Cosmos 
caudatus. H. B. K). Penggunaan Morinda 
citrifolia, L dalam dosis 100-300 mg/ kg BW yang 
diuji secara in vivo dapat menurunkan angka 
cemaran Eimeria tenella, dari uji in vitro dosis 
100-250 mg/ ml yang disimbiosiskan dengan 
bakteri asam laktat (BAL) ternyata dapat menahan 
laju perkembangan bakteri patogen. Morinda 
citrifolia, L yang disimbiosiskan dengan ekstrak 
tepung cacing tanah dan bakteri asam laktat dapat 
meningkatkan performa ayam dan struktur vili 
usus ayam.  

3. Phytogenic Feed Aditives (PFA) merupakan adit if 
masa depan yang dapat digunakan sebagai 
substitusi antibiotik, peningkatan kesehatan ternak, 
efisiensi ransum dan mengurangi polusi amoniak.  
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Tanya jawab : 
 
 
Pertanyaan 1 (Ema) :  
Ada tidak yang kita rekomendasikan untuk probiotik ?  
Jawaban :  
peternak lebih suka zat adiktif itu yang larut air, jadi 
masih ada yang harus kita lakukan yaitu membuat zat  
adiktif yang larut air. Untuk membuat sampai 
granulasi teknologinya tidak serumit teknologi untuk 
enkapsulasi. 
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Pertanyaan 2 ( Rahmah ) :  
Apa perbedaan anatara organic dan non organik ?  
Jawaban :  
Uji in vivo kami 2 kali. Pertama uji berak darah, berak 
kapur > efek fitobiotik. Kedua, uji performa. 2013 > 
uji 2000 ekor ayam ( baru terlihat signifikansinya ) 
Kalau d i lab trendnya sama dengan probiotik biasa. 
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Abstract – Temperatur air mempunyai peran yang 
sangat penting pada proses pemijahan ikan. UPT BPI 
LIPI telah melakukan perancangan dan pembuatan 
pengukur temperatur air bak pemijah ikan lele 
sangkuriang dengan menggunakan media pipa 
penukar kalor. Bak pemijah ikan dirancang dan 
dibuat dengan volume air sebesar 1.000 liter dengan 
daya listrik  yang dibutuhkan berada pada kisaran 
900-1.000 watt. Untuk proses pemijahan, bak tersebut 
diharapkan beroperasi pada rentang suhu 25°C-28°C.  
Pada penelitian mengenai temperatur air, telah 
dilakukan pula perhitungan mengenai laju 
perpindahan panas  yang terjadi pada pipa penukar 
kalor bak pemijah melalui prinsip termodinamika 
sehingga melalui perhitungan tersebut didapatkan 
temperatur dalam pipa penukar kalor sebesar 
27,48°C, 27,97°C dan 28,48°C dimana masing-
masing menghasilkan temperatur luar sebesar 27°C, 
27,5°C dan 28°C.  Penerapan pengukur  temperatur 
air untuk pemijah ikan diharapkan dapat membuat 
sistem pemijah tiruan yang ideal untuk budidaya 
perikanan sehingga dapat menurunkan angka 
kehilangan hasil produksi ikan dan meningkatkan 
produktivitas perikanan. 
 
Kata Kunci: bak pemijah, pipa penukar kalor, 
temperatur, perpindahan panas. 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kehilangan hasil pada aktivitas perikanan masih  
terjadi pada seluruh rantai produksi, mulai dari  
budidaya, panen, pascapanen, pengolahan dan 
distribusi atau transportasi. Hal tesebut terjadi juga di 
Balai Ben ih Ikan Kabupaten Tulang Bawang, terutama 
terjadi pada aktivitas budidaya ikan, yaitu pada proses 
pemijahan. Untuk itu, perlu pengembangan suatu 
sistem dan teknologi  yang  dapat  meningkatkan   
efisisensi melalu i pengurangan angka kehilangan 
hasil. Kehilangan  hasil  pada aktivitas pemijahan ikan  
diharapkan dapat dikurangi dengan dibangunnya suatu 
sistem pemijah ikan buatan melalui pengontrol 
temperatur ko lam pemijahan secara otomatis sehingga 

temperatur kolam selalu pada kondisi ideal bagi proses 
pemijahan ikan. Berdasarkan hasil survei dan 
observasi, temperatur air mempunyai peran yang 
sangat penting pada proses pemijahan ikan [1]. 
Masing-masing ikan mempunyai rentang temperatur 
ideal yang berbeda. Untuk itu perlu dikembangkan 
sistem pengontrol temperatur yang dapat mengontrol 
limit suhu maksimum dan min imum yang dapat 
diprogram sesuai dengan jenis ikan sehingga dapat 
meningkatkan hasil  dari proses pemijahan.  

 
Menurut Donaldson and Hunter, pemijahan 

buatan yang dilakukan dalam pembenihan pada 
umumnya bertujuan untuk mempero leh benih ikan di 
luar musim pemijahan, h ibridasi, peningkatan efisiensi 
produksi, mengurangi keh ilangan telur ikan yang 
terjadi pada pemijahan secara alami, meningkatkan  
kelu lusanhidupan larva ikan dan penyediaan telur atau 
larva ikan [2]. 

 
Penerapan pengukur temperatur air untuk pemijah  

ikan diharapkan dapat membuat sistem pemijah tiruan 
yang ideal untuk budidaya perikanan sehingga dapat 
menurunkan angka kehilangan hasil produksi ikan [3]. 

 
Tujuan penelitian ini adalah melakukan  

perhitungan mengenai laju perpindahan panas yang 
terjadi pada pipa penukar kalor bak pemijah melalui 
prinsip termodinamika sehingga dapat diketahui 
perbedaan temperatur dalam dan temperatur luar pipa.  
 
 

2. TINJAUAN PUS TAKA 
 

Penukar kalor atau heat exchanger adalah suatu 
alat untuk memindahkan panas dari suatu fluida 
bertemperatur tinggi ke fluida yang lain bertemperatur 
rendah. Sebagian besar dari industri-industri yang 
berkaitan dengan pemrosesan selalu menggunakan alat 
ini, sehingga alat penukar kalor in i mempunyai 
peranan penting dalam suatu proses produksi atau 
operasi. Oleh karena itu alat penukar kalor dituntut 
memiliki kinerja yang baik agar dapat diperoleh hasil 
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maksimal serta dapat menunjang penuh terhadap suatu 
operasi unit[4].  
 

Terdapat 2 jen is penukar kalor d ilihat dari sistem 
perpindahan panas tersebut, yaitu (1) Alat penukar 
kalor langsung, dimana flu ida yang panas akan 
bercampur secara langsung dengan fluida dingin 
(tanpa adanya pemisah) dalam suatu bejana atau 
ruangan tertentu dan (2) Alat penukar kalo r tidak 
langsung, dimana fluida panas tidak berhubungan 
langsung (indirect contact) dengan fluida dingin. Jadi 
proses perpindahan panasnya itu mempunyai media 
perantara, seperti pipa, pelat atau peralatan jenis 
lainnya. 

 
Penukar kalor yang digunakan pada bak pemijah  

ikan dalam penelit ian ini adalah jenis tidak langsung, 
dengan menggunakan konsep perpindahan panas 
konveksi. Perpindahan panas ini terjadi jika sebuah 
flu ida lewat di atas sebuah permukaan padat panas, 
maka tenaga dipindahkan kepada fluida dari dinding 
oleh proses hantaran. Energi ini kemudian diangkut, 
atau dikonveksikan (convected), ke hilir oleh fluida, 
dan didifusikan melalui fluida oleh hantaran di dalam 
flu ida tersebut. Jenis proses perpindahan energi ini 
dinamakan perpindahan panas konveksi (convection 
heat transfer). Berdasarkan gerakan aliran fluida, 
perpindahan panas konveksi dapat diklasifikasikan  
menjadi dua yaitu konveksi paksa (forced convection) 
dan konveksi bebas atau konveksi alamiah (free 
convection)[5]. Perhatikan Gambar 1 mengenai isolasi 
sebuah pipa. 

 
Gambar 1: Isolasi sebuah batang pipa dengan jari-jari dalam 

dan jari-jari luar  
 

Distribusi ideal temperatur dinyatakan dengan 
. Maka, untuk satu satuan panjang pipa, luas 

hantaran pada setiap titik  adalah . Maka balans-

energi untuk aliran  kalor terus-menerus dinyatakan 
pada persamaan: 

   (1) 

 
Jika temperatur ditentukan pada dua jari-jari dan , 

maka distribusi temperatur yang diperoleh dari 
persamaan (1) d idapatkan sebagai berikut: 

 
   (2) 

 
Distribusi temperatur dalam geometrik silinder ini 
adalah logaritmik, bukan lin ier seperti untuk lempeng. 
Fluks kalor t idak konstan dengan , tetapi berkurang 

jika luas bertambah ( adalah sebanding dengan ). 

Laju perpindahan kalo r total dapat dihitung dari fluks 
kalor pada setiap titik yang dinyatakan melalui 
persamaan berikut in i: 

 
    

  (3)  

  
Sehingga untuk sebuah silinder dengan panjang , 

 
   (4) 

 
Ketahanan termal  dari isolasi berbentuk bak cincin 

(annular) dinyatakan melalu i persamaan sebagai 
berikut: 

 
    (5) 

 
Sehingga diperoleh sebuah persamaan laju  
perpindahan panas yang analog dengan hukum ohm[6] 

 
    (6) 

 
 
 

3. METODOLOGI PENELITIAN  
 

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah  
sebagai berikut.  
1. Survei, observasi, wawancara dan pengumpulan 

data terkait proses pemijahan ikan di Kabupaten 
Tulang Bawang Lampung. 

2. Rancang bangun prototype sistem pengontrol 
temperatur air untuk proses pemijahan ikan. 

3. Analisa pengaruh temperatur dalam dan 
temperatur luar pada pipa penukar kalor bak 
pemijah ikan hasil rancang bangun, meliputi: 
analisis laju perpindahan panas pipa penukar 

kalor, 
analisis temperatur fluida di dalam pipa, 
analisis temperatur d inding maksimum. 
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4. Uji coba prototype sistem pengontrol temperatur 
air untuk proses pemijahan ikan. 

 
 

4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada rancang bangun pengukur temperatur air bak 
pemijah ikan diketahui spesifikasi pipa Penukar Kalor 
berdiameter 11,7 mm dimana ketebalan dinding 0,5 
mm yang dipanaskan secara listrik, dengan panjang 
25,69 m, dan temperatur luar pipa sebesar 27°C dialiri 
flu ida dinamis sebesar 0,3 kg/s. Disipasi daya pada 
pemanas adalah 600 W. Perhitungan temperatur 
permukaan pada dinding pipa Penukar Kalor untuk 
penelitian ini adalah dengan menggunakan 
termodinamika sebagai sebuah balans energi yang 
dideskripsikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2: Aliran Laju Perpindahan panas pada dinding 

batang pipa sepanjang sebagai sebuah balans energi 

 
Maka perhitungan yang akan dibahas adalah berapa 
besar temperatur pengeluaran dan temperatur dinding 
tabung maksimum. Pada flu ida di dalam pipa untuk 
menentukan temperatur keluar rata-rata campuran  

menggunakan termodinamika sebagai suatu balans 
energi dinyatakan pada persamaan berikut [7], 

 
   (7) 

 
Dengan memperlakukan flu ida sebagai sebuah gas 
perfek, maka  menghasilkan: 

 

 
 

Selanjutnya dengan menggunakan data perpindahan 
kalor untuk menentukan temperatur dinding maka 
fluks kalor pada setiap tempat sepanjang pipa tersebut 
adalah. 
 

   (8) 

 
Dimana  dan  berturut-turut adalah temperatur 
dinding setempat dan temperatur flu ida rata-rata 
campuran. Jika menganggap h adalah konstan 
sepanjang pipa, maka temperatur dinding maksimum 
akan terjad i pada tempat pengeluaran. Untuk memilih  

korelasi yang wajar maka d iperlukan pengetahuan 
bilangan-bilanagn Reynolds dan Prandtl. Bilangan-
bilangan ini mengandung sifat-sifat flu ida, yang agak 
berubah dengan temperatur sehingga dengan 
membasiskan bilangan-bilangan Reynolds dan Prandtl 
pada sebuah temperatur rata-rata 27°C diperoleh : 
 

N.s/m2  
 

 
 

Kemudian: 
 

 

 
 
 
 
 
Karena aliran yang terjadi adalah aliran golak 
(turbulance), maka: 

 
 

Kemudian, karena  
 

 
 
maka fluks kalor diberikan oleh: 
 

 
 
 
Sehingga perbedaaan temperatur dinding setempat ke 
flu ida adalah 
 

 
 
Karenanya temperatur permukaan dinding pipa adalah  
 

 
 

Untuk pemijahan ikan lele sangkuriang, rentang 
temperatur yang ideal pada bak pemijah ikan adalah  
27°C - 29°C sehingga dari perhitungan di atas maka 
terdapat pengaruh temperatur dalam p ipa penukar 
kalor terhadap temperatur luar. Hal tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 1 dimana temperatur dalam bern ilai 
tidak terlalu jauh dengan temperatur luar pipa penukar 
kalor. 
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Tabel 1. Temperatur Dalam dan Temperatur Luar  

pipa Penukar Kalor 
 

Temperatur
Bak, °C 

Temperatur 
Dalam, °C 

Temperatur 
Luar,°C 

Temperatur 
Dinding,°C  

27  27,48 27 27,53 
27,5 27,97 27,5 28,02 
28 28,48 28 28,53 
 

 
5. KES IMPULAN 

 
Kesimpulan yang dapat diperoleh pada penelitian 

ini adalah temperatur dalam  mempengaruhi 
temperatur luar pipa Penukar Kalor pada bak pemijah  
ikan d imana berdasarkan perhitungan laju perp indahan 
panas terhadap fluida dinamis ketika temperatur dalam 
27,48 0C,  27,97 0C dan 28,48 0C maka temperatur 
luar pipa adalah sebesar 27 0C, 27,5 0C dan 28 0C 
dengan temperatur dinding maksimum pipa adalah 
sebesar 27,53 0C, 28,02 0C dan 28,53 0C.  
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Tanya Jawab 
 
Pertanyaan 1 ( Ismu – TTG) : 
 Sayang sekali t idak ada gambar alatnya ( pemanas 
dan pendingin) heater dan pendingin berapa waktu 
yang digunakan ? luasan ? 
Jawaban : 
 daya yang dikeluarkan pada suhu 270C ke atas heater 
akan “on” dengan daya keseluruhan 900 watt – 1000 
watt. (Pemanas 600 Watt, pendingin 600 watt). 
Kapasitas bak pemijah 1000 Liter, 98% ikan lele 
melakukan pemijahan di malam hari. 
 
Pertanyaan 2 (Willy) :  
Maksimum volume ikan berapa ? pengaruh dengan 
temperatur ?  
Novan :  
Kapasitas belum dihitung secara khusus, eksperimen  
10-20 lele, malam hari jam 10 malam sd 4 pagi. 
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Uji Aktifitas Sinbiosis Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.) dan 
Bakteri Asam Laktat Terhadap Bakteri Patogen Pada Ayam Broiler 
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Abstrak - Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui 
pengaruh pemberian sinbiotik ekstrak daun mengkudu 
dan BAL terhadap bakteri patogen secara in 
vitro.Penelitian ini meliputi pemilihan ekstrak 
berdasarkan rendemen terbanyak. Setelah itu 
dilakukan uji antibakteri menggunakan ekstrak daun 
mengkudu terpilih, supernatan netral dari 
Pseudococcus acidilactici sebagai BAL, dan sinbiotik 
keduanya terhadap aktivitas bakteri Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus dan Salmonella pullorum 
menggunakan metode difusi Kirby Bauer. Dari hasil 
uji, terpilih ekstrak daun mengkudu dengan etanol 
40% dengan rendemen 20,8% dan kadar air 18,9%. 
Ekstrak daun mengkudu terpilih kemudian diujikan 
pada BAL dan bakteri patogen. Hasil uji antibakteri 
menunjukkan penghambatan terkecil terhadap 
Pediococcus acidilactici terjadi pada ekstrak dengan 
konsentrasi 250 mg/ml, sedangkan penghambatan 
terbesar ekstrak daun mengkudu terhadap Escherichia 
coli sebesar 5,42 mm, Staphylococcus aureus 3,76 mm 
dan Salmonella pullorum 3,45 mm. Penghambatan 
setelah dilakukan sinbiotik terhadap Escherichia coli 
adalah 4,75 mm, Staphylococcus aureus sebesar 3,83 
mm sedangkan Salmonella pullorum sebesar 3,58 mm. 
Sinbiosis Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda citrifolia 
L.) dan bakteri asam laktat dapat menekan aktifitas 
bakteri patogen. 
 
Kata Kunci: Morinda citrifolia L., Bakteri asam laktat 
(BAL), in vitro, Bakteri patogen 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Dalam mengembangkan usaha ternak ayam 
pedaging, pada umumnya peternak memberikan  
ransum komersil karena ransum komersil telah  
memenuhi standar kebutuhan zat-zat makanan yang 
telah ditetapkan. Di dalam ransum komersil tersebut 
terkandung pakan tambahan (feed additive) yang 
bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ransum, 
meningkatkan imunitas dan memacu pertumbuhan 
ternak. Feed additive adalah bahan yang ditambahkan 
ke dalam pakan, b iasanya dalam jumlah sedikit dan 
bukan sebagai sumber zat gizi, yang dapat 
mempengaruhi karakteristik pakan, meningkatkan  
kinerja, kesehatan dan/atau kualitas produk 
ternak/hewan [1]. Salah satu feed additive yang sudah 
digunakan dalam pakan adalah antibiotik dosis rendah 
seperti tetrasiklin, prokain, penisilin, teramisin dan 
tilosin. Penggunaan antibiotik yang terus menerus 
ternyata mengakibatkan munculnya residu antibiotik 

[2]. Residu antibiotik tersebut akan memberikan  
dampak yang bisa membahayakan bagi kesehatan 
manusia dalam jangka panjang apabila terus 
dikonsumsi.  

Untuk mengatasi hal tersebut, penggunaan 
bioaditif sebagai imbuhan pakan ternak merupakan 
alternatif untuk mengurangi akumulasi residu 
antibiotik dalam daging karena tidak menimbulkan  
efek yang berbahaya bagi kesehatan manusia sebagai 
konsumen. Bioadit if dapat berupa fitobiotik, probiotik, 
prebiotik ataupun sinbiotik. Salah satu bahan alam 
fitobiotik yang berpotensi mempunyai akt ivitas 
sebagai antibakteri adalah daun mengkudu (Morinda 
citrifolia L.), karena pada daun mengkudu terkandung 
minyak atsiri, alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol 
dan antrakuinon [3]. Antrakuinon merupakan salah 
satu senyawa yang memiliki sifat sebagai antibakteri 
pada Salmonella dan Shigella [4]. 

Probiotik merupakan contoh lain dari agen 
yang menunjukkan aktiv itas antibakteri. Bakteri asam 
laktat (BAL) merupakan probiotik yang memiliki 
peranan penting bagi kehidupan manusia, baik melalui 
keterlibatannya pada fermentasi makanan maupun 
sebagai bagian dari mikroflora yang normal pada 
saluran pencernaan. BAL yang secara normal tumbuh 
di saluran pencernaan dapat memberikan efek positif 
terhadap kesehatan tubuh melalu i kemampuannya 
menekan pertumbuhan bakteri patogen penyebab diare 
serta menstimulasi sistem imun. Probiotik dapat 
memacu keseimbangan mikroflora pada saluran 
pencernaan sehingga mikroflora normal dapat sedini 
mungkin dimiliki o leh ayam. Ayam dengan kondisi 
mikroflora yang seimbang akan memiliki resistensi 
atau daya tahan yang lebih kuat, khususnya terhadap 
serangan bakteri patogen usus [5]. 

Penelit ian mengenai fitobiotik dan probiotik 
sudah banyak dilakukan, tetapi untuk sinbiosis antara 
fitobiotik dengan probiotik sendiri masih belum 
banyak dilakukan. Dalam penelitian in i dilakukan  
sinbiosis ekstrak etanol daun mengkudu sebagai 
fitobiotik dengan supernatan netral (SN) dari BAL 
sebagai probiotik untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri patogen pada saluran pencernaan ayam broiler 
secara in vitro. Sinbiotik diharapkan memberikan hasil 
yang lebih baik dibandingkan yang hanya 
menggunakan salah satu dari keduanya dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri patogen pada 
saluran pencernaan ayam seperti Escherichia coli, 
Salmonella [6] dan Staphylococcus aureus [7]. 
Sehingga peternak dapat beralih menggunakan 
bioaditif sebagai pakan ayam. 
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2. METODE PENELITIAN 
 

Waktu, Tempat Penelitian 
Penelit ian dilakukan pada bulan Agustus 

sampai Desember 2011, di Laboratorium 
Mikrobiologi Unit Pelaksana Teknis Balai 
Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (UPT. BPPTK-LIPI) 
Yogyakarta dan Laboratorium Jurusan Biologi FMIPA 
UNS.  
Alat Penelitian 

Tabung reaksi, inkubator, laminar air flow 
cabinet, bunchen burner, vortex, driglasky, petry dish, 
mikrotube, pinset, kamera dig ital. 
Bahan Penelitian 

Ekstrak etanol daun mengkudu, Pediococcus 
acidilactici R01, Eschericia coli FNCC 194, 
Staphylococcus aureus FNCC 0047 dan Salmonella 
pullorum, nutrient agar (NA), nutrient broth (NB), 
deMann rogosa sharpe broth (MRSB), etanol dan 
akuades steril, kertas cakram (blank, streptomisin 10 
mcg, penisilin 10 mcg), syringe 10 ml, milipore 0,20 
µm. 
Cara Kerja 

Isolat Pediococcus acidilactici, Salmonella 
pullorum, Eschericia coli dan Staphylococcus aureus 
diperoleh dari ko leksi Laboratorium Mikrobiologi 
UPT-BPPTK LIPI Yogyakarta. Aktivitas ekstrak daun 
mengkudu terhadap Pediococcus acidilactici, 
Salmonella pullorum, Eschericia coli dan 
Staphylococcus aureus diujikan menggunakan metode 
dilusi cair dengan parameter tingkat kekeruhan yang 
terbentuk pada media, sehingga didapatkan 
konsentrasi ekstrak yang optimal sebagai antibakteri 
pada bakteri patogen tetapi tidak memberikan  
pengaruh pada pertumbuhan bakteri asam laktat 
(BAL). Setelah itu, dilakukan uji akt ivitas ekstrak 
daun mengkudu pada BAL dan bakteri patogen, serta 
sinbiotik ekstrak daun mengkudu dengan BAL 

terhadap bakteri patogen dengan metode difusi agar 
Kirby Bauer. Berdasarkan u ji pendahuluan digunakan 
ekstrak daun mengkudu dengan konsentrasi 100 
mg/ml, 150 mg/ml, 200 mg/ml dan 250 mg/ml. 

Bagian BAL yang digunakan sebagai 
antibakteri adalah supernatan netral (SN) dari 
Pediococcus acidilactici setelah diinokulasi selama 24 
jam. Sebanyak 10 ml inokulum bakteri di-sentrifuge 
pada 3500 rpm selama 15 menit. Supernatan yang 
telah terpisah dari pellet d ipindahkan ke erlenmeyer, 
kemudian diukur pH-nya. Supernatan tersebut 
dinetralkan hingga didapatkan pH 6,7 menggunakan 
larutan NaOH 0,5 N. Supernatan netral disaring 
menggunakan milipore sehingga didapatkan 
supernatan netral steril. 

Media NA dibuat dengan melarutkan 23 
gram pada akuades 1 L d i atas hot plate dengan panas 
sedang dan diaduk menggunakan magnetic stirer. 
Inokulum bakteri berumur 18-24 jam sebanyak 100 µl 
ditumbuhkan di atas permukaan media agar NA yang 
sudah padat menggunakan driglasky. Ekstrak yang 
telah diencerkan pada akuades steril dan bakteriosin 
netral Pediococcus acidilactici dihomogenkan di 
dalam microtube dengan perbandingan volume 
masing-masing adalah 1:1 (@sebanyak 0,5 ml), 
kemudian kertas cakram direndam dalam microtube 
tersebut selama ± 3 menit. Kertas cakram tersebut 
diletakkan di atas permukaan media agar yang telah 
ditumbuhi bakteri patogen. Kemudian diinkubasi pada 
suhu 37˚C selama 24 jam, setelah itu dilakukan  
pengukuran diameter zona bening yang terbentuk. 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil u ji antibakteri ekstrak daun mengkudu 

serta antibiotik penisilin G dan Streptomisin terhadap 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan 
Salmonella pullorum dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Diameter zona bening pada beberapa konsentrasi pemberian EDM, Penicillin dan Streptomicin terhadap beberapa  

bakteri 
 

Perlakuan Diameter Zona Bening (mm) 
E. coli S. aureus S. pullorum P. acidilactici 

Ekstrak Daun 
Mengkudu 

(EDM) 

100 mg/mL 4,34a 3,76a 3,08a 5,87 
150 mg/mL 3,85a 2,24a 3,03a 3,98 
200 mg/mL 5,42a 2,95a 1,57a 3,40 
250 mg/mL 2,34a 3,50a 3,45a 2,99 

Penicilin G 10 mcg 8,43 6,61 11,60  
Streptomicin 10 mcg 8,48 4,10 5,20  
Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama adalah berbeda tidak nyata dengan taraf  kepercayaan 95% 

 
Hasil yang didapat menunjukkan penghambatan oleh 
ekstrak daun mengkudu lebih rendah dibandingkan 
dengan penghambatan oleh penisilin G dan 
streptomisin. Hasil tersebut dikarenakan dalam ekstrak 
terdapat banyak senyawa aktif dengan mekan isme 
penghambatan yang berbeda-beda, hal in ilah yang 
menyebabkan kerja senyawa yang diinginkan t idak 
bisa bekerja secara optimal, karena adanya pengaruh 

dari senyawa aktif lain yang terkandung dalam ekstrak 
daun mengkudu. 
Mekanisme kerja penisilin adalah menghambat 
sintesis dinding sel bakteri dengan cara menghambat 
pembentukan mukopeptida, karena sintesis dinding sel 
terganggu maka bakteri tersebut tidak mampu 
mengatasi perbedaan tekanan osmosis di luar dan di 
dalam sel yang mengakibatkan bakteri mat i. 
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Sedangkan streptomisin bekerja dengan menghambat 
sintesis protein (Istiantoro, 1995). 
Peningkatan daya hambat ekstrak seharusnya semakin  
besar seiring dengan semakin besarnya konsentrasi 
ekstrak yang diberikan. Namun dalam penelitian  
menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi 
ekstrak tidak selalu menghasilkan daya hambat yang 
lebih besar, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu  
jauh. Menurut Dewi (2010) tidak stabilnya 
penghambatan ekstrak etanol daun mengkudu 
kemungkinan disebabkan karena ekstrak yang 
digunakan merupakan ekstrak kasar yang kelarutan 
senyawa antibakterinya belum maksimal sehingga 
aktivitasnya belum maksimal. 
Berdasarkan analisis statistik dengan taraf 
kepercayaan 95% t idak ada beda nyata untuk 
perlakuan konsentrasi ekstrak pada Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus ataupun Salmonella pullorum. 
Perbedaan struktur dinding sel menentukan penetrasi, 
ikatan dan aktivitas senyawa antibakteri (Jawetz et al., 
2005). Menurut Ruiz et al., (2006) outer membrane 
(OM) pada bakteri gram negatif bersifat selekt if 
barrier yang mencegah masuknya molekul ke dalam 
sel, sehingga senyawa antibakteri lebih sulit  
menembus bakteri gram negatif daripada bakteri gram 
positif. Bakteri g ram negatif leb ih banyak 
mengandung lipid, memiliki dua lapis membran yaitu 
membran luar dan membran dalam yang mengapit 
lapisan tipis peptidoglikan. Dua lapis membran  
berfungsi sebagai pertahanan selektif senyawa-
senyawa yang keluar atau masuk sel dan 
menyebabkan efek toksik. Membran luar terdiri dari 
fosfolipid (lap isan dalam) dan lipopolisakarida 
(lapisan luar) tersusun atas lipid A yang bersifat 
nonpolar (Dewi, 2010). Efek penghambatan ekstrak 
daun mengkudu diduga berkaitan dengan senyawa 
fenol dan flavanoid yang terkandung di dalamnya. 
Senyawa fenol yang terdapat dalam mengkudu di 
antaranya adalah antrakuinon, akubin dan alizarin. 

Ketiga senyawa ini d ilaporkan mengandung zat 
antibiotik (Bangun dan Sarwono, 2002).  
Fenol dapat berperan sebagai senyawa antibakteri 
karena dapat menurunkan tegangan permukaan 
membran sel kemudian mendenaturasi protein dan 
mengganggu fungsinya (Fitri, 2005), yang 
kemungkinan menyebabkan terjadinya penghambatan 
pada Escherichia coli dan Salmonella pullorum yang 
merupakan bakteri gram negatif. Dalam penelitian ini 
penghambatan diduga 
dilakukan oleh  senyawa antrakuinon terhadap 
Escherichia coli lebih besar dibandingkan dengan 
penghambatan terhadap Salmonella pullorum. 
Penelit ian yang dilakukan oleh Rahayu (2006) 
menunjukkan hal yang sama, yaitu Escherichia coli 
sensitif terhadap senyawa antrakuinon, sedangkan 
Salmonella thyphimurium tidak sensitif terhadap 
senyawa antrakuinon tersebut. Perbedaan 
penghambatan yang terjadi terhadap kedua bakteri 
gram negatif tersebut masih belum diketahui. 
Senyawa flavonoid dalam daun mengkudu merupakan 
bagian yang bersifat polar sehingga lebih mudah 
menembus lapisan peptidoglikan yang bersifat polar 
daripada lapisan lipid yang nonpolar. Sehingga 
menyebabkan akt ivitas penghambatan pada bakteri 
gram positif Pediococcus acidilactici lebih besar 
dibandingkan pada aktivitas penghambatan bakteri 
gram negatif. Penghambatan ekstrak daun mengkudu 
pada Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri 
gram positif menunjukkan penghambatan yang lebih 
kecil dibandingkan penghambatan pada Escherichia 
coli yang merupakan gram negatif. Akt ivitas 
penghambatan terhadap kedua jenis bakteri tersebut 
masih belum diketahui penyebabnya dengan pasti 
karena bakteri memiliki respon penerimaan berbeda-
beda terhadap antibakteri. 
Data pengaruh sinbiotik ekstrak daun mengkudu dan 
supernatan netral Pediococcus acidilactici terhadap 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan 
Salmonella pullorum dapat dilihat pada Tabel 2

. 
 

Tabel 2. Diameter zona bening pada pemberian SN dan sinbiotik antara SN dengan ekstrak daun mengkudu terhadap 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Salmonella pullorum. 

Konsentrasi Ekstrak  Diameter zona (mm) 
E. coli S. aureus S. pullorum 

Ekstrak Daun Mengkudu 
(EDM) 

100 mg/mL + BAL 4,38a 3,68b 1,80b 
150 mg/mL + BAL 4,75a 3,38b 2,56b 
200 mg/mL + BAL 2,48a 3,83b 1,65b 
250 mg/mL + BAL 4,55a 2,83b 3,58b 

Supernatan netral BAL 2,98 3,33 2,26 
Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama adalah berbeda tidak nyata dengan taraf  kepercayaan 95% 
 

 
Dari data di atas dapat dibuat grafik pengaruh 

ekstrak daun mengkudu, supernatan netral dan 
sinbiosis keduanya terhadap setiap bakteri, seperti 
pada Gambar 1. 

Uji antibakteri pada Escherichia coli 
menunjukkan penghambatan oleh sinbiotik antara 
ekstrak daun mengkudu dan supernatan netral lebih  

besar dibandingkan dengan pemberian ekstrak saja 
atau supernatan netral saja, dan penghambatan oleh 
ekstrak lebih besar dibandingkan supernatan netral. 
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Gambar 1. Diameter zona bening uji antibakteri 

ekstrak daun mengkudu, sinbiotik dan supernatan netral 
BAL pada bakteri Escherichia coli  
 
 

 
Gambar 2. Diameter zona bening uji antibakteri ekstrak 

daun mengkudu, sinbiotik dan supernatan netral 
BAL  pada bakteri Staphylococcus aureus  

 
 

 
Gambar 3. Diameter zona bening uji antibakteri 

ekstrak daun mengkudu, sinbiotik dan 
supernatan netral (SN) pada bakteri 
Salmonella pullorum  

 
 
Uji antibakteri menunjukkan pemberian 

ekstrak pada Staphylococcus aureus menghasilkan 
diameter zona bening yang lebih besar dibandingkan 
dengan pemberian ekstrak bersama dengan supernatan 
netral ataupun supernatan netral saja, yang berarti 

ekstrak daun mengkudu memiliki penghambatan 
relatif leb ih besar pada Staphylococcus aureus. 
Penghambatan terbesar terjadi pada pemberian ekstrak 
200 mg/ml dan mengalami penurunan cukup drastis 
pada konsentrasi ekstrak 250 mg/ml. Sedangkan 
pemberian ekstrak dengan penambahan supernatan 
netral pada setiap konsentrasi menghasilkan 
penghambatan yang relatif sama. 

Pemberian ekstrak pada Salmonella pullorum 
menunjukkan penghambatan lebih besar dibandingkan 
dengan penghambatan oleh sinbiotik atau supernatan 
netral saja. Pada konsentrasi ekstrak 200 mg/ml 
penghambatan mengalami penurunan dan kembali 
meningkat dengan drastis pada konsentrasi ekstrak 
250 mg/ml. Pada konsentrasi yang sama sinbiotik 
melakukan penghambatan yang sedikit lebih besar. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan 
taraf kepercayaan 95% t idak ada beda nyata untuk 
perlakuan konsentrasi ekstrak dan sinbiotik pada 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan 
Salmonella pullorum. Hal in i dibuktikan dengan nilai 
P < 0,05. Secara garis besar penghambatan oleh 
sinbiotik relatif sama dengan penghambatan yang 
dilakukan oleh ekstrak daun mengkudu, sehingga 
diduga dalam sinbiotik penghambatan hanya 
dilakukan oleh ekstrak saja. Hasil tersebut 
kemungkinan disebabkan karena kerja supernatan 
netral dihambat oleh ekstrak sehingga peran dari 
supernatan netral pada sinbiotik t idak b isa optimal. 

Dengan demikian pemberian ekstrak daun 
mengkudu tidak dapat diberikan bersama dengan 
supernatan netral, pemberian ekstrak daun mengkudu 
lebih baik diberikan secara terpisah pada bakteri 
patogen. Karena diduga dalam sinbiotik, ekstrak daun 
mengkudu tidak hanya melakukan aktivitas 
penghambatan pada bakteri, tapi juga pada supernatan 
netral. 

 
KES IMPULAN 

 
1. Pemberian ekstrak daun mengkudu 200 mg/ml 
memberikan penghambatan terbesar pada Escherichia 
coli dengan diameter zona bening sebesar 5,42 mm. 
Pemberian ekstrak daun mengkudu 100 mg/ml 
memberikan penghambatan terbesar pada 
Staphylococcus aureus sebesar 3,76 mm. Pemberian 
ekstrak daun mengkudu 250 mg/ml memberikan 
penghambatan terbesar pada Salmonella pullorum 
sebesar 3,45 mm. 
2. Penghambatan terbesar sinbiosis ekstrak daun 
mengkudu (Morinda citrifolia L.) dengan supernatan 
netral Pediococcus acidilactici terjadi pada bakteri 
Escherichia coli dengan konsentrasi ekstrak 250 
mg/ml dengan zona bening sebesar 4,75 mm.  
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Tanya Jawab : 
 
 
Pertanyaan 1 ( Agustine ) :  
Selama in i ayam yang kita makan itu organk bukan ? 
Jawaban ( Ju lendra ) :  
Bukan  
 
Pertanyaan lanjutan :  
Lalu, nanti soal rasa bagaimana ? Komposisi dan efek 
ke badan ? Kajian ke sana seperti apa kira-kira ? 
Jawaban :  
Tim kita lengkap. 1 Orang Biotek, 2 orang dokter 
hewan, 2 orang nutrisi, 1 orang tek hasil ternak, yang 
belum lengkap orang ekonominya. Soal ko lesterol dan 
struktur daging, organic lebih baik. 
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Aktifitas Sinbiotik Ekstrak Daun Kenikir (Cosmos caudatus H.B.K) Dengan 
Supernatan Netral Bakteri Asam Laktat Terhadap Bakteri Patogen Secara 

in vitro 
 

Evi Irina Sadyastuti1, Tjahjadi Purwoko1 dan  
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 1Jurusan Biologi, Faku ltas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,   
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

2Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia (BPPTK)-LIPI 
 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas sinbiotik dan daya hambat ekstrak daun 
kenikir (Cosmos caudatus H.B.K) dengan bakteri 
asam laktat terhadap Escherichia coli, Salmonella 
pullorum, Staphylococcus aureus. Ekstrak kenikir 
diperoleh melalui ekstraksi menggunakan pelarut 
etanol 40%. Pengujian terhadap pertumbuhan 
koloni bakteri dilakukan menggunakan metode difusi 
agar (cakram kertas). Konsentrasi ekstrak yang 
diujikan adalah 100, 200, 300, 400 dan 500 mg/ml. 
Uji sinbiotik dilakukan dengan mencampurkan 
supernatan netral (pH 6,7) dari bakteri asam laktat 
dengan ekstrak kenikir dengan perbandingan 1:1. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kenikir 
pada konsentrasi 300 mg/ml adalah kadar yang 
paling efektif sebagai antibakteri untuk E. coli, S. 
pullorum dan S. aureus dengan diameter zona 
hambat berturut-turut 3,25 mm, 3,89 mm, dan 6,48 
mm. Sedangkan uji sinbiotik terhadap bakteri E. 
coli, S. pullorum dan S. aureus diameter zona 
hambat tertinggi secara berturut-turut 3,51 mm, 
2,88 mm dan 4,60 mm. Aktivitas sinbiotik lebih 
rendah daripada aktivitas ekstrak kenikir  terhadap 
E. coli, S. pullorum dan S. aureus. 
 
Kata Kunci: Kenikir (Cosmos caudatus H.B.K), 
supernatan, sinbiotik, zona hambat 
 

1. PENDAHULUAN 

Pemberian imbuhan pakan dalam industri 
peternakan unggas merupakan bagian yang penting. 
Pemberian imbuhan pakan tersebut dilakukan untuk 
memperbaiki performa/ penampilan produksi dari 
ternak unggas. Bermacam-macam jen is imbuhan 
pakan antara lain adalah obat-obatan, antibiotik dan  
hormon-hormon pertumbuhan (Budiansyah, 2004).  

Imbuhan pakan yang sudah sejak lama 
dipergunakan dalam dunia peternakan adalah 
antibiotik. Antibiotik yang sering digunakan dalam 
ransum unggas adalah bacitracin, virginiamycin, 
bombermycin dan lincomycin (Scanes et al., 2004). 
Menurut Yeo et al., (1997) penggunaan antibiotik 
yang terus menerus dengan dosis subterapi untuk 
pakan ayam akan meninggalkan residu pada daging 
dan telur dan dapat meningkatkan resistensi bakteri 
patogen terhadap antibiotik (drug resistant 
bacteria). Selain itu pemberian antib iotik juga bisa 

menggangu keseimbangan mikroorganisme di dalam 
saluran pencernaan. Oleh karena itu seiring dengan 
meningkatnya resistensi bakteri maka perlu adanya 
produk  alternatif  pengganti antibiotik yang 
memiliki efek samping  lebih kecil. Salah satunya 
adalah bakteri probiotik (Vershuere et al., 2000). 
Penggunaan probiotik kurang effekt if, sehingga 
perlu kombinasi dengan bahan alami yang mampu 
mendukung pertumbuhan bakteri probiotik dalam 
pencernaan. Selain bakteri asam laktat bahan- bahan 
herbal dapat dijadikan pengganti antibiotik sintetik.  

Tanaman  lain yang berpotensi dapat 
menghambat bakteri patogen adalah Cosmos 
caudatus atau yang dikenal dengan kenikir. Menurut 
Rasdi et al. (2010) ekstrak n- heksan, dietil eter dan  
phosphate buffered saline (PBS) daun C. caudatus  
dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus IMR S-277, Bacillus subtilis 
IMR B-140, Pseudomonas aeruginosa IMR P-84, 
Escherichia coli IMR E-940 dan jamur Candida 
albicans IMR C-44. 

Belum banyak ditemukan penelitian yang 
menggabungkan (sinbiotik) potensi probiotik seperti 
bakteri asam laktat dengan potensi antibiotik herbal 
dari kenikir. Oleh karena itu, penelitian in i bertujuan 
untuk mempelajari akt ivitas antibakteri sinbiotik 
ekstrak daun kenikir Cosmos caudatus H.B.K 
dengan bakteri asam laktat terhadap Escherichia 
coli, Salmonella pullorum dan Staphylococcus 
aureus secara  in vitro. 

 
2. BAHAN DAN METODE 

 
Alat dan Bahan  

 
Alat. Laminar air flow (LAF), hot plate-stirer, oven, 
kipas angin, water bath, sentrifuse, inkubator 
(Binder), vortex, autoklaf (Tommy SS-325), 
mikropipet, drigalsky, pinset, jangka sorong,  
syringe 10 ml, sterile syringe filter  0,20 µm, I kertas 
cakram (blank  paper disc). 

 
Bahan. Daun kenikir (Cosmos caudatus H.B.K) 
yang diperoleh dari Gunung Kidul, Yogyakarta., 
etanol 40% sebagai pelarut untuk ekstraksi. Biakan  
murn i Escherichia coli, Salmonella pullorum, 
Staphylococcus aureus dan bakteri asam laktat yang 
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diperoleh dari BPPTK LIPI Yogjakarta. Media yang 
digunakan Nutrient Agar (NA)  
Oxoid CM0003, Nutrient Broth (NB) Oxoid  
CM0001, de Man Rogosa Sharpe Agar (MRSA) 
Oxoid CM0 361 dan de Man Rogosa Sharpe Broth  
(MRSB) Oxoid CM0359,  NaOH 0,5 N, penisilin G 
0,01 mg/ml. 

 
Cara Kerja 

 
Ekstraksi Daun Kenikir Dengan Metode 
Maserasi. Sebanyak 250 gram serbuk daun kenikir 
ditambah pelarut etanol 20, 40% dan 60% (masing-
masing 1250 ml) dalam gelas beker. Larutan 
dimaserasi selama 3 x 24 jam pada suhu kamar 
selanjutnya larutan difiltrasi dengan kain saring. 
Cairan yang diperoleh diuapkan di atas waterbath 
dan dibantu dengan kipas angin sampai semua 
pelarut menguap sehingga diperoleh ekstrak kental 
daun kenikir. 

 
Penyiapan Inokulum Bakteri. Bakteri yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Escherichia 
coli FNCC 183, Salmonella pullorum, 
Staphylococcus aureus dan bakteri asam laktat. 
Biakan murni masing-masing bakteri terlebih dahulu 
diregenerasikan pada media NB kecuali bakteri 
asam laktat (media MRSB) untuk memperbanyak 
jumlah (stok) bakteri yang akan d igunakan untuk uji. 
Regenerasi dilakukan dengan menumbuhkan 100 µl 
bakteri ke dalam 1 ml media NB kemudian  
diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam . Setelah  
24 jam bakteri dari media NB d iinokulasikan  
kembali kedalam 10 mL sebanyak 100 µl kemudian  
diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C.  

 
Penyiapan Supernatan Netral. Isolat bakteri asam 
laktat sebanyak 50 µl d iinoku lasikan kedalam 10 ml 
medium MRSB lalu diinkubasi pada suhu 37 °C 
selama 24 jam. Selanjutnya disentrifus selama 15 
menit, 1500 rpm untuk pemisahan sel bakteri dan  
filtrat. Supernatan yang diperoleh kemudian diukur 
derajat keasaman (nilai pHnya), kemudian  
supernatant dinetralkan dengan larutan NaOH 0,5 N 
sehingga derajat keasamannya menunjukkan nilai 
pH 6,7. Supernatan yang sudah dinetralkan lalu  
disaring menggunakan sterile syringe filter 0,20 µm.  

Uji Aktivi tas Antibakteri dengan Metode Kertas  
Cakram. Uji in i dilakukan dengan metode difusi 
menggunakan paper disc. Sebanyak 0,1 ml suspensi 
bakteri uji disebar secara merata pada medium agar 
yang telah memadat menggunakan drigelsky. Kertas 
cakram (d iameter ± 6 mm) dijenuhkan selama 
kurang leb ih 10 menit dalam cawan petri yang 
masing-masing berisi seri konsentrasi ekstrak 
kenikir berturut-turut 100, 200, 300, 400, 500 
mg/mL, sedangkan untuk uji sinbiotiknya masing-
masing seri konsentrasi tersebut ditambahkan  
sebanyak 1 ml supernatan netral lalu di vortex. 
Kertas cakram diangkat dan dikeringkan dalam 
cawan steril dan diletakkan pada permukaan  
medium yang telah disebar merata bakteri uji 
menggunakan pinset, diinkubasi pada suhu 37°C 
selama 1 x 24 jam. 

 
Analisa Data. Data berupa diameter hambatan 
pertumbuhan Escherichia coli, Salmonella pullorum 
dan Staphylococcus aureus dalam mm yang 
diperoleh dianalisis dengan General Linear Model 
(GLM)-Univariat Analysis of Varian untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan pada tiap-tiap 
perlakuan. Jika terdapat perbedaan yang nyata, maka 
dilanjutkan dengan uji DMRT dengan tingkat 
kepercayaan 95%. 

 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
Pengujian aktiv itas antibakteri ekstrak daun 

kenikir dilakukan dengan konsentrasi 100 mg/ml, 
200 mg/ml, 300 mg/ml, 400 mg/ml dan 500 mg/ml. 
Ekstrak dengan konsentrasi tersebut diuji aktiv itas 
antibakterinya terhadap E. coli., S. pullorum dan S. 
aureus. Selanjutnya dengan metode yang sama juga 
dilakukan pengujian terhadap bakteri asam laktat. 

Hasil pengujian dengan menggunakan pelarut 
etanol 40% menunjukkan bahwa semua seri 
konsentrasi ekstrak daun kenikir yang diujikan  
memiliki aktiv itas penghambatan terhadap 
pertumbuhan E. coli, S. pullorum dan S. aureus. 
Pengukuran zona hambat ekstrak daun kenikir 
terhadap E. coli, S. pullorum, S. aureus dan BAL 
disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 

 
Tabel 1. Diameter zona hambat (mm) ekstrak daun kenikir terhadap Escherichia coli, Salmonella pullorum, 

Staphylococcus aureus dan BAL 
Konsentrasi (mg/ml) Escherichia  coli Salmonella pullorum Staphylococcus aureus BAL 

100 2.11ax 2.19ax 3.13ay 1.98 

200 1.77ax 3.02ax 2.70 ay 3.66 

300 3.25bx 3.89bx 6.18by 4.45 

400 3.01ax 2.16ax 5.05 ay 4.29 

500 3.24ax 2.50 ax 4.61 ay 3.79 

Penisilin (0,01) 4.01 6.97 3.74 31.29 
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Keterangan: a- b : angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada kolom sama (p< 0.05) 
         x- y : angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan nyata pada baris sama (p< 0.05) 

 
Berdasakan pengukuran zona hambat (Tabel 1) 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kenikir 
memiliki akt ivitas penghambatan yang lemah  
terhadap E. coli pada semua konsentrasi, dimana 
zona hambat terbesar ditunjukkan pada konsentrasi 
300 mg/ml dengan zona hambat sebesar 3,25 mm. 
Aktivitas ini juga dimiliki oleh S. pullorum yang 
memiliki aktiv itas penghambatan yang lemah, pada 
konsentrasi 300 mg/ml dengan zona hambat 3,89 
mm. Sedangkan pada S. aureus aktivitas 
penghambatan oleh ekstrak kenikir termasuk dalam 
kategori sedang dengan zona hambat sebesar 6,18 
mm pada konsentrasi 300 mg/ml. 

Aktivitas penghambatan  terbesar dari ekstrak 
daun kenikir terhadap bakteri E. coli, S. pullorum, S. 
aureus dan bakteri asam laktat (BAL) ditunjukkan 
pada konsentrsi 300 mg/mL (Gambar 1), dengan 
diameter zona hambat terbesar berturut-turut 3,25 
mm, 3,89 mm, 6,18 dan 4,45 mm. Namun, pada 
beberapa konsentrasi yang lebih besar (400-500 
mg/mL) terdapat penurunan diameter zona hambat. 
Hasil uji ini berbeda dengan hasil penelitian Melisa 
(2009), yang menunjukkan akt ivitas antibakteri dan 
formulasi dalam sediaan kapsul dari ekstrak etanol 
rimpang tumbuhan temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza, Roxb) terhadap bakteri E. coli semakin 
besar konsentrasi (100- 500 mg/ml) maka diameter 
zona hambatnya juga semakin besar.  

 

 
Gambar 1. Aktiv itas antibakteri ekstrak daun 

kenikir terhadap bakteri patogen dan 
bakteri asam laktat  

 

Konsentrasi sampel yang semakin tinggi tidak 
selamanya memberikan penghambatan pertumbuhan 
pada bakteri, karena ada faktor lain yang dapat 
mempengaruhi penghambatan, yaitu kecepatan 
aktivitas antibakteri. Gambar 2. menunjukkan  
diameter zona hambat terbesar dari E. coli,  S. 
pullorum, S. aureus dan bakteri asam laktat pada 
konsentrasi 300 mg/ml. 

Hasil uji antibakteri terhadap E. coli, S. 
pullorum dan S.aureus, menunjukkan bahwa daya 
hambat ekstrak daun kenikir pada bakteri S. aureus 
(gram positif) lebih besar daripada bakteri  E. coli 
dan S. pullorum (gram negatif). Hal ini d iduga 
karena perbedaan komposisi dan struktur dinding sel 
bakteri gram positif dan gram negatif, Dinding sel 
bakteri g ram negatif leb ih tip is daripada dinding sel 
bakteri gram positif. Bakteri gram positif memiliki 
struktur dinding sel dengan lebih banyak 
peptidoglikan, sedikit lipid dan dinding sel 
mengandung polisakarida (asam teikoat). Asam 
teikoat merupakan polimer yang larut dalam air, 
yang berfungsi sebagai transport ion positif untuk 
keluar atau masuk. Sifat larut air inilah yang 
menunjukkan bahwa dinding sel bakteri gram positif 
bersifat lebih polar (Salyers, 1994). Bakteri gram 
negatif lebih banyak mengandung lipid, sedikit  
peptigoglikan, membran luar berupa bilayer 
(berfungsi sebagai pertahanan selektif senyawa-
senyawa yang keluar atau masuk sel dan 
menyebabkan efek toksik). Membran luar terdiri dari 
fosfolipid (lapisan dalam) dan lipopolisakarida 
(lapisan luar) tersusun atas lipid A, yang bersifat 
nonpolar (Madigan et al., 2009). 
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(i) 

 
(ii) 

 
(iii) 

 
(iv) 

Gambar 2. Uji antibakteri ekstrak kenikir terhadap Escherichia coli (i), Salmonella pullorum (ii), Staphylococcus 
aureus (iii) dan Bakteri Asam Laktat (iv). A: 100 mg/mL, B: 200 mg/ml; C: 300 mg/ml, D: 400 mg/ml, 
E: 500 mg/ml. Zona hambat terbesar (          ). 

 
Dari hasil uji supernatan netral (Tabel 2) 

terhadap bakteri patogen ternyata supernatan netral 
menunjukkan adanya penghambatan sehingga 
kemungkinan dapat disimbiosisskan. Pengukuran 

zona hambat hasil sinbiotik dari ekstrak daun kenikir 
dan BAL terhadap E. coli, S. pullorum dan S. aureus 
seperti ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini. 

 
Tabel 2. Diameter zona hambat (mm) sinbiotik terhadap Escherichia coli, Salmonella pullorum dan Staphylococcus 
aureus 

Konsentrasi ekstrak 
(mg/ml) + supernatan netral (mL) 

(1:1) 
Escherichia coli Salmonella pullorum Staphylococcus aureus 

100 + supernatan netral 2.09  2.44  3.20  
200 + supernatan netral 3.51  1.61  2.99  
300 + supernatan netral 2.44  2.35  2.62  
400 + supernatan netral 1.71  2.88  4.43  
500 + supernatan netral 1.98  2.50  4.60  

Supernatan netral 11.86 2.84 3.24 

 
Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui uji 

aktivitas ekstrak etanol daun kenikir dengan 
penambahan supernatan netral menunjukkan adanya 
diameter zona hambat. Pada E. coli zona hambat 
terbesar ditunjukkan pada konsentrasi 
200+supernatan netral, S. pullorum pada konsentrasi 
400+supernatan netral dan S. aureus pada 
konsentrasi 500+supernatan netral. Hasil uji 
menunjukkan bahwa zona hambat S. aureus 
cenderung lebih besar bila d ibandingkan dengan E. 
coli dan S. pullorum.  

Perbandingan aktivitas ekstrak daun kenikir dan 
aktivitas sinbiotik dapat dilihat pada gambar 3 di 
bawah ini. 

 
 

 
 

Gambar 3. Aktivitas Ekstrak kenikir dan Sinbiotik 
terhadap bakteri patogen E.coli (ekstrak 
kenikir) (A); E. coli (sinbiotik) (B); S. 
pullorum (ekstrak kenikir) (C); S. pullorum 
(sinbiotik) (D); S. aureus (ekstrak kenikir) 
(E); S.aureus (sinbiotik) (F). 
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Berdasarkan gambar 3 di atas aktivitas ekstrak 
daun kenikir cenderung lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan aktivitas sinbiotik dari ekstrak 
daun kenikir dengan supernatan netral. Menurut 
Suhatri et al., (2005) penghambatan dari rempah- 
rempah menunjukkan bahwa bawang putih memilki 
aktivitas antibakteri yang lebih baik bila 
dibandingkan dengan ekstrak temulawak, jahe 
maupun kombinasi ketiganya.   

Supernatan yang digunakan pada penelitian in i 
adalah supernatan yang sebelumnya telah 
dinetralkan. Penetralan pH pada supernatan 
bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi 
pengaruh senyawa-senyawa asam yang terdapat 
dalam supernatan tersebut. Oleh karena itu 
diharapkan pada saat supernatan diujikan terhadap 
bakteri patogen uji, maka aktiv itas penghambatan 
yang terjadi bukan karena pengaruh senyawa asam 
organik yang dihasilkan, tetapi oleh senyawa 
antimikroba lain seperti bakteriosin. Menurut 
Nurhasanah (2004) senyawa lain selain bakteriosin 
yang juga memiliki sifat antimikroba yang tidak 
terpengaruh faktor penetralan pH yaitu hidrogen 
peroksida dan diasetil. Surachon et al, (2011) 
menyatakan bahwa supernatan dari  bakteri asam 
laktat yang diisolasi dari ayam dapat menghambat 
pertumbuhan Salmonella enterica. Hal ini juga 
sesuai dengan Kusumawati et al., (2008) bahwa 
supernatan bakteri asam laktat (Laktobasili) 
memperlihatkan penghambatan terhadap Bacillus 
cereus, S. aureus dan E. coli. 

 
4. KES IMPULAN 

 
1. Ekstrak daun kenikir (C. caudatus H.B.K) 

mempunyai aktivitas penghambatan terhadap E. 
coli, S. pullorum dan S. aureus. Zona hambat 
tertinggi ditunjukkan konsentrasi ekstrak 300 
mg/ml dan respon aktivitas tertinggi oleh  
bakteri S. aureus. 

2. Aktivitas sinbiotik dari ekstrak daun kenikir (C. 
caudatus H.B.K) dengan supernatan netral BAL 
terhadap E. coli, S. pullorum dan S. aureus 
memiliki daya hambat berturut- turut 3,51 mm 
(200 mg/ml+supernatan netral), 2,88 mm (400 
mg/ml+ supernatan netral) dan 4,60 mm (500 
mg/ml+ supernatan netral).  

3. Aktivitas sinbiotik tersebut lebih rendah 
daripada aktivitas ekstrak daun kenikir maupun 
supernatan netral. 
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Tanya Jawab : 
 
Pertanyaan ( agustine ) :  
Kenapa tidak dilakuakan ( terkait fenomena tred dari 
Australia dan Eropa dimana efek residu antibiotic 
mulai Nampak dan terbukti, sehingga beralih dari 
Aditif ke b io-aditif) ? Sebelum direbut oleh asing ? 
 
Jawaban ( Ju lendra ) :  
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Ada orang kami yang ditugaskan untuk menulis  
ilmiah popular di mass media, sehingga sosialisasi 

kegiatan in i bisa semakin luas. 
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Abstract – Prevalensi penyakit diabetes mellitus 
(kencing manis) di Indonesia cenderung naik pada 
dekade terakhir ini, menduduki tempat ke empat di 
dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. 
Penyakit diabetes mellitus (DM) dapat menimbulkan 
komplikasi yang sangat berbahaya, yaitu penyakit 
jantung, ginjal dan syaraf. Sehingga penyakit ini 
sering disebut “silent killer”. Pengobatan penyakit 
DM biasa dilakukan dengan membatasi asupan 
karbohidrat dan mengonsumsi obat-obatan kimia 
yang bila dikonsumsi dalam jangka waktu lama 
akan membahayakan. Oleh karena itu diperlukan 
makanan ringan untuk menambah asupan sumber 
karbohidrat yang mempunyai Indeks Glikemik (IG) 
rendah, tetapi kaya serat sehingga aman dikonsumsi 
bagi penderita DM (diabetisi). Dengan demikian 
perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 
mengembangkan biskuit yang aman dikonsumsi bagi 
diabetisi. Tiga jenis formula biskuit untuk diabetisi 
masing-masing terdiri atas: tepung agar, tepung ubi 
jalar putih, tepung inulin, susu skim, margarin, 
sorbitol, kuning telur, putih telur, vanili, dan air. 
Perbedaan ketiga jenis formula tersebut adalah 
terletak pada jumlah tepung ubi jalar putih dan susu 
skim, sedang bahan-bahan lainnya tetap sama. 
Formula pertama (S0), kedua (S1), dan ketiga (S2) 
berturut-turut terdiri atas 90 gram tepung ubi jalar 
putih tanpa susu skim, 88 gram tepung ubi jalar 
putih ditambah 2 gram susu skim, dan 86 gram 
tepung ubi jalar putih ditambah 4 gram susu skim. 
Semua bahan baku biskuit tersebut dicampur hingga 
kalis kemudian adonan dicetak dan dipanggang di 
dalam oven pada suhu sekitar 120oC. Kandungan 
nutrisi ketiga jenis biskuit diabetesi tersebut 
kemudian dianalisis (proksimat analisis) dengan 
tiga ulangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kadar air, kadar abu, dan kadar gula reduksi ketiga 
formula biskuit diabetesi tersebut sedikit di atas 
standar biskuit DM, yaitu SNI 19527-SNI-01-3702-
1995. Sedang kadar protein biskuit formula ketiga 
(S2) sebesar 4,39% sudah memenuhi SNI biskuit 
DM karena di atas 4%. Sebaliknya biskuit diabetes 
mellitus formula pertama (S0) dan kedua (S1) belum 
memenuhi SNI karena masih di bawah 4%. Dengan 
demikian penelitian ini perlu dilanjutkan untuk 
dapat mendapatkan formula  biskuit diabetisi yang 

aman dikonsumsi bagi penderita diabetes mellitus 
dan memenuhi SNI. Penelitian lanjutan telah 
dilaksanakan dan hasilnya akan dipublikasikan 
segera. 
Kata Kunci : Biskuit diabetesi, formula biskuit, 
komposisi formula, kualitas biskuit, SNI 19527-
SNI-01-3702-1995 
  

1. PENDAHULUAN 
  

Diabetes Mellitus (DM) merupakan jen is  
penyakit yang akhir-akh ir in i semakin meningkat  
jumlahnya,  juga penyakit in i sering d isebut dengan 
istilah kencing manis atau penyakit gula darah. 
Penyakit yang satu ini termasuk jenis penyakit  
kronis yang tanda awalnya yaitu meningkatnya 
kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya 
gangguan sistem metabolisme dalam tubuh dan 
sistim pola makannya berleb ihan dalam 
mengkonsumsi karbohidrat olahan seperti gula 
putih, coklat, gula buah, sirup jagung, madu, dan 
permen. Selain itu  ada organ tubuh yang terganggu 
yaitu  pankreas tidak berfungsi dengan sempurna 
atau sudah tidak mampu memproduksi hormon   
insulin dalam memenuhi kebutuhan tubuh.  
          Insulin adalah sejenis hormon jenis  
polipeptida yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. 
Fungsi utama insulin ialah untuk menjaga 
keseimbangan glukosa dalam darah dan bertindak 
meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel badan. 
Kegagalan tubuh untuk menghasilkan insulin, atau 
jumlah insulin yang tidak mencukupi akan  
menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam 
tubuh dan digunakan oleh sel-sel dalam tubuh (tidak 
terserap oleh sel-sel dalam tubuh). Dengan demikian  
glukosa meningkat di dalam darah menyebabkan 
berlakunya penyakit kencing manis juga dikenal 
sebagai Diabetes Mellitus (DM). 
          Pengaturan sistem pola konsumsi makanan 
yang tepat bagi Diabetes Mellitus  sangat diperlukan 
untuk mengendalikan kadar gula darah. Produk 
makanan yang memenuhi gizi seimbang   diperlukan 
sehingga asupan nutrisi tetap terjaga dengan tetap 
dapat menjaga kadar gula darah.  Untuk itu, perlu 
pengembangan produk pangan yang biasa 
dikonsumsi bagi penderita diabetes  menggunakan 
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pangan nusantara potensial dan pendekatan pola 
konsumsi masyarakat Indonesia. 

Penderita DM dianjurkan memilih makanan  
yang mempunyai Indeks Glikemik (IG) rendah (di 
bawah 55), berkalori rendah, dan  mengandung 
tinggi serat. Indeks Glikemik adalah skala nilai yang 
menunjukkan kecepatan makanan meningkatkan  
gula darah setelah 2 jam dikonsumsi. Indeks 
glikemik (IG) pangan adalah tingkatan pangan 
menurut efeknya terhadap kadar gula darah. Pangan 
yang menaikkan kadar gula darah dengan cepat 
memiliki IG t inggi. Sebaliknya, pangan yang 
menaikkan kadar gula darah dengan lambat  
memiliki IG rendah [1]. Berdasarkan karakteristik 
nilai indeks glikemiknya, bahan pangan 
dikelompokkan menjadi bahan pangan dengan 
indeks glikemik t inggi (>70), indeks glikemik 
sedang (55-70), dan indeks glikemik rendah (<55) 
[2]. 
              Penngaturan  jadwal makan utama pagi, 
siang, dan malam, dianjurkan juga porsi makanan  
ringan di sela-sela waktu tersebut (selang waktu 
sekitar tiga jam, misalnya tiga kali makan makanan  
pokok dan dua atau tiga kali camilan/makanan  
ringan). Yang terakhir tetapi paling penting adalah 
penentuan jenis makanannya. Seorang diabetisi tidak 
boleh makan makanan yang mengandung gula dan 
tepung secara berlebihan pada saat yang sama 
karena cara in i akan menimbulkan lonjakan  
kenaikan gula darah [3]. Hingga saat ini makanan  
ringan atau camilan yang aman dikonsumsi bagi 
penderita DM yang beredar di pasaran masih langka, 
bukan menggunakan bahan pangan lokal dan 
harganya relatif mahal. Selain itu, d iabetisi dalam 
pengobatannya biasa membatasi asupan karbohidrat 
dan mengonsumsi obat-obatan kimia yang 
sebenarnya bila dikonsumsi dalam jangka waktu  
lama akan membahayakan ginjal. Oleh karena itu  
diperlukan makanan ringan atau camilan untuk 
menambah asupan sumber karbohidrat yang 
mempunyai IG rendah, kaya protein, dan kaya serat 
sehingga aman bagi d iabetisi.    
              Berkaitan dengan hal tersebut maka 
diperlukan upaya untuk menjaga kesehatan para 
penderita diabetes. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan yaitu dengan menciptakan produk 
makanan sehat untuk penderita diabetes, khususnya 
makanan ringan atau camilan. Oleh karena itu telah 
dilaksanakan kegiatan penelitian diversifikasi olahan 
pangan yang dikembangkan berupa biskuit yang 
aman bagi penderita DM berbahan dasar  umbi-
umbian.  

Ubi yang terpilih untuk dikembangkan  
adalah ubi jalar putih. Bahan pangan lokal lain yang  
juga digunakan dalam formulasi bisku it yaitu tepung 
agar-agar, dan inulin sebagai sumber serat, dan susu 
skim sebagai salah satu sumber protein. Analisis 
kandungan biskuit yang dihasilkan harus disesuaikan 
dengan standar biskuit untuk DM, yaitu SNI 19527-
SNI-01-3702-1995. Penelitian in i bertujuan untuk 

mengembangkan biskuit berbasis ubi jalar putih  
yang aman dikonsumsi bagi diabetisi.  

 
  

2. METODOLOGI 
 
Waktu dan Tempat penelitian 
Penelit ian dilaksanakan bulan April sd Oktober 
2011.  Proses-proses  penepungan bahan pangan 
lokal, proses formulasi dan pembuatan produk 
biskuit dilakukan di UPT BPPTK LIPI, 
Gunungkidul, Yogyakarta. Analisis kandungan gizi 
dilakukan di Laboratorium Bioteknologi, Faku ltas 
Teknologi Pertanian UGM.  
Bahan dan Alat 

a. Bahan 
Ubi jalar putih, Tepung agar-agar, inulin, vanili, 
tempe, telur, margarin, sorbitol, pengembang. 
b. Alat   
Cooking line  

Cara kerja 
a. Pembuatan biskuit 

Formulasi bisku it dilakukan mengacu dari 
Meyer [4], dan telah dilakukan variasi 
terhadap komposisi tepung-tepungan, 
khususnya  tepung ubi jalar putih dan susu 
skim (Tabel 1): 

Tabel 1. Formulasi bahan penyusun biskuit DM berbasis 
ubi jalar putih 

Bahan S0 (g) S1 (g) S2 (g) 
Tepung ubi jalar putih 90 88 86 
Tepung agar 8 8 8 
Tepung Inulin 2 2 2 
Susu skim - 2 4 
Margarin 22 22 22 
Sarbitol 7.5 7.5 7.5 
Air 40 40 40 
Kuning telur 15 15 15 

 
Keterangan: 

S0 : Formulasi biskuit, tepung umbi-umbian : 
susu skim (98 : 0) 
S1 : Formulasi biskuit, tepung umbi-umbian : 
susu skim (96 : 2) 
S2 : Formulasi biskuit, tepung umbi-umbian : 
susu skim (96 : 4) 

 
Proses pembuatan masing-masing formulasi b iskuit  
menggunakan metode yang sama [5], yaitu sbb:  

1. Margarin, sorbitol, telur dikocok dengan 
lembut  

2. Tepung ubi jalar, inulin, tepung agar-agar 
dicampur  

3. Campuran tepung ditambahkan adonan 1 
4. Aduk hingga rata 
5. Adonan digiling dan dicetak dengan 

menggunakan penggiling kayu dan cetakan 
stainless  

6. Dipanggang pada suhu 160oC dengan 
mengunakan oven selama sekitar 20 menit. 
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3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

  
Tiga jenis formula bisku it untuk diabetisi 

masing-masing terdiri atas: tepung ubi jalar putih, 
tepung agar-agar, tepung inulin, susu skim, 
margarin, sorbitol, kuning telur, putih telur, vanili, 
dan air. Perbedaan ketiga jen is formula tersebut 
adalah terletak pada jumlah tepung ubi jalar putih  
dan susu skim, sedang bahan-bahan lainnya tetap 
sama. Formula pertama (S0), kedua (S1), dan ketiga 
(S2) berturut-turut terdiri atas 90 gram tepung ubi 
jalar putih tanpa susu skim, 88 gram tepung ubi jalar 
putih ditambah 2 gram susu skim, dan 86 gram 
tepung ubi jalar putih ditambah 4 gram susu skim. 
Semua bahan baku biskuit tersebut dicampur hingga 
kalis kemudian adonan dicetak dan dipanggang di 
dalam oven pada suhu sekitar 120oC. Kandungan 
nutrisi ketiga jenis biskuit diabetesi tersebut 
kemudian dianalisis (proksimat analisis) dan gula 
reduksi dengan tiga ulangan untuk mengetahui 
kandungan nutrisinya. 

 Berdasarkan hasil analisis kandungan 
biskuit  menunjukkan bahwa modifikasi formulasi 
biskuit yang mengacu pada Meyer [4]  (Tabel 1) 
menghasilkan biskuit dengan kandungan gizi yang 
relatif belum mendekat i persyaratan SNI 19527-
SNI-01-3702-1995 tentang biskuit DM.  

Tabel 2. Hasil analisis kandungan gizi biskuit DM 
berbasis ubi jalar putih 

Kadar 
(%) S0 S1 S2 SNI 

   Air 10.61 7.94 7.45 Maks 5 
Abu 3.88 3.80 4.13 Maks 2 
Protein 3.515 3.69 4.395 Minim 4 
Lemak 16.35 17.79 16.555 Sesuai label 
Gula 
reduksi 1.3 1.9 2.2 Maks 1 

 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar 

air, kadar abu, dan kadar gula reduksi ketiga formula 
biskuit diabetesi tersebut masih di atas standar 
biskuit DM, yaitu SNI 19527-SNI-01-3702-1995. 
Sedang untuk hasil analisis kadar protein  
menunjukkan bahwa b iskuit fo rmula ket iga (S2) 
sebesar 4,39% sudah memenuhi SNI biskuit DM 
karena di atas 4%. Sebaliknya biskuit diabetes 
mellitus formula pertama (S0) dan kedua (S1) belum 
memenuhi SNI karena kadar protein masih di bawah 
4% (Tabel 2).  

Dari data tersebut diketahui bahwa dengan 
adanya penambahan susu skim substitusi dengan 
tepung ubi jalar putih menunjukkan kecenderungan 
meningkatkan kadar abu, protein dan gula reduksi. 
Adapun untuk kadar air, dengan adanya substitusi 
susu skim terhadap tepung ubi jalar putih  
menunjukkan bahwa dengan adanya susu skim 
cenderung mengurangi kadar air dalam produk 
biskuit, meskipun demikian kadar air b iskuit  
berbasis ubi jalar putih ini  masih di atas kadar air 

standar SNI untuk biskuit DM.  Dengan demikian  
penelitian ini perlu dilanjutkan untuk menemukan  
biskuit diabetisi yang aman dikonsumsi bagi 
penderita diabetes mellitus dan memenuhi SNI 
biskuit DM. Penelitian lanjutan telah dilaksanakan 
dan hasilnya akan dupublikasikan pada kesempatan 
lain. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut masih  
perlu dilakukan formulasi kembali untuk dapat 
menurunkan kadar air, kadar abu dan kadar gula 
reduksi.  Modifikasi terutama pada komposisi bahan 
baku tepung, yaitu tepung ubi jalar putih, yang 
disubstitusi dengan tepung agar-agar, inulin dan bila 
mungkin dengan penambahan tepung bahan pangan 
lokal lain seperti beras merah yang diketahui 
mengandung IG rendah, berserat tinggi dan relatif 
aman dikonsumsi bagi penderita DM. Disamping itu  
substitusi skim sebagai sumber p rotein juga 
dilakukan untuk mendapatkan biskuit dengan 
analisis kandungan gizi sesuai dengan yang 
dipersyaratkan SNI, direncanakan akan digunakan  
tepung tempe sebagai salah satu alternatif sumber 
protein.  Adapun penggunaan bahan pendukung 
dalam komposisi yang sama. Produk bisku it yang 
dihasilkan diharapkan dapat dikonsumsi sebagai 
makanan ringan bagi penderita DM. 
 

 
4. KES IMPULAN 

  
1. Variasi formula biscuit DM, khususnya pada 

substitusi tepung ubi jalar putih dan susu skim, 
berpengaruh terhadap kandungan nutrisi biskuit 
DM. 

2. Pengembangan formula biscuit DM masih perlu  
dilanjutkan untuk  mendapatkan formula  b iskuit  
diabetisi yang aman dikonsumsi bagi penderita  
diabetes mellitus dan memenuhi persyaratan 
untuk biskuit DM sesuai SNI 19527-SNI-01-
3702-1995. 

3. Penelit ian lan jutan telah dilaksanakan dan 
hasilnya akan dupublikasikan pada kesempatan 
lain. 
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Tanya Jawab : 
 
Pertanyaan1 (Syahrul Aiman) :  
Apa upaya kita agar sampai SNI ?  
Jawaban :  
Semua sudah sesuai dengan SNI, Kita sudah 
berencana untuk mempatenkan produl ini, Sudah Uji 
IG ke tikus dan manusia. Kadar IG sedang. Tapi b isa 

dikonsumsi penderita obesitas dalam gram tertentu 
23,9 gram sekali makan. 
Jawaban : ini keg iatan tahun 2009. 
 
Usul ( Syahrul Aiman ) :  
Usul saya, dikumen harus dirombak, mestinya ada 
catatan di dalam publikasi, agar pembaca tidak miss-
leading. 
Pertanyaan 2 ( Ade ):  
Kadar Kalori Bagaimana ?  
Jawaban :  
Kami sudah menemukan I gram yang sejalan dengan 
Kalori, Nanti ada cara perhitungannya untuk 
komsumsi d iabetisi dengan GL 
 
Pertanyaan 3 ( Ema ) :  
Ubi mana yang paling bagus ?? I gram Rendah ? 
Jawaban :  
Ubi lain sulit pengadaannya / Terbatas bahan . Ubi 
jalar disubtitusi dengan bahan lain. 
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Abstract -Kentang hitam (Coleus tuberosum) 
merupakan salah satu sumber karbohidrat pangan 
alternatif yang telah dimanfaatkan o leh masyarakat  
Indonesia. Alternatif pengembangan umbi kentang 
hitam tersebut adalah sebagai tepung umbi. 
Penelit ian in i bertujuan untuk mempelajari 
karakterisasi fisik-kimia tepung kentang hitam. 
Tepung kentang hitam diproduksi dengan dua 
metode yaitu metode kempa dan metode chips. 
Tepung yang dihasilkan kemudian dianalisis 
proksimat, kelarutan, dan swelling power. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tepung kentang 
hitam mempunyai kandungan protein sebesar 5,79% 
dan 6,36%, lemak sebesar 0,32% dan 0,43%, 
karbohidrat sebesar  87,02% dan 84,90% serta abu 
sebesar 1,38% dan 2,77% berturut-turut  untuk 
tepung kentang hitam yang dibuat dengan cara 
kempa dan cara chips. Kadar amilosa tepung 
kentang hitam kempa 24,55%  dan  tepung kentang 
hitam chip 25,36%. Hasil analisis kelarutan dan 
swelling power menujukkan bahwa kelarutan 
tertinggi pada saat temperatur 60⁰C dan swelling 
power pada temperatur 90 ⁰C baik untuk tepung 
kentang hitam yang dibuat dengan cara chip dan 
kempa. 
 
Kata kunci : kentang hitam, kempa, chip, fisik-
kimia 
 

1. PENDAHULUAN 

Sasaran pembangunan pangan di Indonesia 
adalah terwujudnya ketahanan pangan serta 
terjaminnya keamanan pangan. Salah satu program 
dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional 
adalah dengan diversifikasi pangan yaitu 
pengembangan bahan pokok pengganti beras seperti 
jagung, ubi jalar, ubi kayu dan jenis umbi lainnya [1]  

Umbi-umbian merupakan salah satu alternatif 
sumber karbohidrat pangan. Umbi-umbian biasanya 
dikonsumsi langsung oleh masyarakat sebagai 
olahan goreng, rebus, kukus, atau sebagai bagian 
dalam olahan  sayur dan lain-lain. Banyak jenis  
umbi yang dapat ditemukan di Kabupaten 
Gunungkidul seperti ganyong, uwi, suweg, gembili, 
tales, dan kentang hitam. Alternatif yang dapat 

dikembangkan adalah tepung umbi sehingga dapat 
meningkatkan daya tahan simpan umbi dan juga 
nilai ekonomi umbi-umbian tersebut. Penelitian  
tentang potensi umbi, sebagai contoh adalah umbi 
ganyong telah banyak dilakukan sehingga umbi in i 
dapat digunakan untuk diversifikasi pangan 
fungsional berbasis bahan lokal [2,3].  

Kentang hitam merupakan yang merupakan salah  
satu penghasil karbohidrat berpotensi sebagai 
subtitusi terigu, beras, diversifikasi bahan pangan 
dan juga bahan baku industri. Kentang hitam dalam 
taksonominya termasuk dalam suku Lamiceae [4].  
Hasil penelitian Nugraheni menyebutkan bahwa 
kentang hitam memiliki potensi sebagai sumber 
antioksidan [4,5]. Berdasarkan potensi umbi 
tersebut, karakterisasi sifat fisik dan kimia tepung 
kentang hitam perlu dilakukan sehingga dapat 
dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan 
pangan funsional.  
 Penelit ian in i bertujuan untuk mendapatkan 
informasi karakteristik fisika dan kimia tepung umbi 
kentang hitam. 
 

2. METODE PENELITIAN 
 

a. Proses pembuatan tepung umbi  
Umbi kentang hitam diperoleh dari Desa 

Mortelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses 
pembuatan tepung kentang hitang ini dibuat dengan 
dua cara yaitu dengan cara pengempaan (Gambar 1) 
dan pengirisan menjadi  chips (Gambar 2). 

 
b. Karakterisasi tepung 

Analisis kimia dengan metode standar AOAC 
[6], meliputi kadar air secara thermogravimetri, 
protein dengan Mikro Kjedal, lemak dengan 
ekstraksi Soxhlet, abu dengan cara 
thermogravimetri, dan karbohidrat ditentukan secara 
by difference. Kadar amilosa ditentukan dengan cara 
spektrofotometri [6]. 
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Kelarutan dan swelling power tepung dilakukan  
dengan metode Adebowel yang dimodifikasi [7] 
pada temperatur  60, 70, 80 dan 900C. 

                             
 
 
     
                                 Umbi 

perendaman dalam NaOH 10% selama 6 menit  

pengupasan dan penghancuran 

perendaman dalam Natrium b isulfit 0,5%  
selama 30 menit 

 

pengempaan 

pengeringan dalam kabinet dryer (60.⁰C, 18.jam) 

penggilingan 

pengayakan (60 mesh) 

tepung kentang hitam 

Gambar 1. Digram alir pembuatan tepung umbi dengan 
cara  pengempaan 

 

Umbi 

perendaman dalam NaOH 10% selama 6 menit  

pengupasan dan pengirisan tipis-tipis /chips 

perendaman dalam Natrium b isulfit 0,5%  
selama 30 menit 

 

pengeringan dalam oven (55⁰C, 12 jam) 

penggilingan dengan mesin diskmill (30 mesh) 

pengayakan  (60 .mesh) 

tepung kentang hitam 

Gambar 2. Digram alir pembuatan tepung umbi dengan 
cara diiris tipis/chips 

 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
a. Karakteristik kimia tepung  

Hasil analisis kimia terhadap tepung kentang 
hitam disajikan pada Tabel 1.  
 

 

Tabel 1. Komposisi kimia tepung kentang hitam 

Karakteristik 
Tepung 

kentang hitam 
kempa (%) 

Tepung 
kentang 

hitam chips 
(%) 

Air 5,49 5,54 
Abu 1,38 2,77 
Lemak 0,32 0,43 
Protein  5,79 6,36 
Amilosa 24,55 25,36 
Karbohidrat 87,02 84,90 

 
Kadar air 

Kadar air yang dihasilkan baik tepung kentang 
hitam dengan cara dikempa dan chips yaitu 5,49% 
dan 5,54%. Kadar air  akan mempengaruhi daya 
tahan tepung selama penyimapan dan kualitas 
tepung. Tepung yang mengandung kadar air tinggi 
akan lebih mudah rusak karena mikrobia dan jamur 
akan lebih mudah untuk tumbuh. Dibandingkan  
dengan SNI 01-2997-1992 tentang syarat mutu 
tepung singkong, kadar air pada kedua tepung 
kentang hitam telah memenuhi persyaratan yaitu 
<15%. 

 
Kadar abu 
 Kadar abu tepung kentang hitam chips (2,77%) 
lebih besar dibandingkan dengan cara kempa 
(1,38%). Hal in i dapat disebabkan pada proses 
pengempaan, banyak mineral yang ikut terlarut atau 
rusak karena dengan cara ini, terdapat proses 
penghancuran umbi menjadi ukuran yang lebih kecil 
dibandingkan dengan cara chisps sebelum 
perendaman dengan natrium b isulfit dan  
pengepresan.   
 
Kadar lemak 
 Hasil analisis lemak tepung kentang hitam 
dengan cara kempa dan chips masing-masing 
sebesar 0,32% dan 0,43%. Kadar lemak berpengaruh 
terhadap tepung karena apabila kadar lemak tinggi 
akan menyebabkan tepung lebih mudah tengik. 
Selain itu, kadar lemak yang tinggi dapat 
mengganggu proses gelatinisasi karena lemak dapat 
membuat kompleks dengan amilosa sehingga 
amilosa tidak dapat keluar dari granula pati.  
  
Kadar protein 
 Kadar protein tepung kentang hitam dengan cara 
chips sedikit lebih besar dibandingkan dengan cara 
kempa. Hal in i dapat disebabkan karena proses 
penghancuran dan tekanan pada proses pengempaan 
yang dapat merusak maupun melarutkan protein 
dalam umbi. Proses pemanasan pada proses 
pengeringan juga dapat menjadi faktor penyebab 
rusaknya protein pada tepung karena panas.  Namun 
kadar protein untuk kentang hitam in i cukup tinggi 
yaitu sebesar 5,79% dan 6,36% untuk masing-
masing tepung dengan cara dikempa dan chips  
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Kadar amilosa  
 Hasil analisis amilosa untuk tepung kentang 
hitam dengan cara kempa sebesar  24,55% lebih  
rendah apabila dibandingkan dengan tepung kentang 
hitam dengan cara chips (25,36%). Kadar amilosa 
dalam tepung berperan pada saat proses gelatinisasi.   
 
Kadar karbohidrat 
 Karbohidrat tepung ditentukan secara by 
difference.  Karbohidrat untuk tepung kentang hitam 
tergolong tinggi yaitu berkisar 87,02-84,9%. Dengan 
cara kempa dapat menghasilkan karbohidrat sedikit  
lebih tinggi dibandingkan dengan cara chips. Hal in i 
dapat disebabkan karena kadar abu tepung dengan 
dikempa leb ih sedikit dibandingkan chips yang 
artinya bahwa sebagian mineral-mineral dalam 
tepung hilang ataupun rusak dalam proses 
penepungan.  
 
b. Kelarutan dan Swelling Power Tepung 

Hasil pengamatan kelarutan dan swelling power 
tepung kentang hitam  dengan cara kempa dan chips 
dapat dilihat pada Gambar  3 dan 4. 

 
 

Gambar 3. Kelarutan tepung kentang hitam 
  
 Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa kelarutan 
tepung kentang hitam semakin menurun dengan 
adanya kenaikan temperatur. Dan kelarutan tertinggi 
tepung dicapai pada temperatur 60⁰C baik untuk 
tepung kentang hitam dengan cara  kempa maupun 
chips. Hal ini disebabkan semakin tinggi temperatur 
maka amilosa tepung akan keluar dari granula pati  
(pembengkakan granula pati). Pembengkakan  
granula pati  menyebabkan  terjadinya penekanan 
granula satu dengan lainnya sehingga terbentuk 
pasta yang menyebabkan bagian-bagian tepung akan 
sukar untuk larut. Kelarutan tepung kentang hitam 
dengan cara kempa terlihat leb ih tinggi 
dibandingkan dengan  tepung kentang hitam dengan 
cara chips. Hal ini dapat terjadi karena kandungan 
amilosa pada tepung kentang hitam chips lebih  
tinggi daripada tepung kentang hitam kempa. Pada 
penelitian Chang et al [8], disebutkan bahwa 
kelarutan pati beras yang rendah dapat disebabkan 

oleh keberadaan amilosa yang dapat membatasi 
swelling pati dan berakibat pada ketahanan struktur 
granula pati selama pemanasan dengan air. Selain  
itu, tepung dengan cara kempa, bahan mengalami 
pemanasan dalam keadaan kering yang lebih  
singkat, baik selama pengeringan maupun 
penggilingan.  
 Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan 
swelling power tepung, semakin tinggi temperatur 
maka swelling power semakin  meningkat. 

 
               Gambar 4. Swelling power tepung 

  
 Gambar 4 menunjukkan bahwa swelling power 
tertinggi dicapai pada saat temperatur pemanasan 
mencapai 90⁰C.  Dengan adanya kenaikan 
temperatur, swelling power untuk masing-masing 
tepung mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil 
penelitian, swelling power untuk tepung kentang 
hitam dengan cara chips pada pemanasan berbagai 
temperatur sedikit lebih tinggi d ibandingkan dengan 
tepung dengan cara kempa. Swelling power 
berkaitan dengan kandungan pati. Sifat swelling dari 
tepung dipengaruhi oleh rasio amilosa dan 
amilopektin tepung tersebut [9]. Hasil pengamatan  
swelling power tepung  kentang hitam sejalan  
dengan penelitian yang dilakukan oleh Dennett [10]. 
Swelling power pada triticale dan Triticum 
timopheevii germplasm menunjukkan bahwa 
swelling power meningkat dengan meningkatnya 
kandungan amilosa. Pada tepung kentang hitam, 
kandungan amilosa tepung kentang hitam chips 
lebih tinggi daripada tepung kentang hitam kempa.  
 
 

4. KES IMPULAN 
 
Tepung  kentang hitam Desa Mortelu, 

Kabupaten Gunungkidul yang dibuat dengan cara 
kempa maupun chips mempunyai kadar lemak, 
karbohidrat dan protein yang  dapat meningkatkan  
manfaat tepung tersebut sebagai tepung komposit.   

Kedua cara penepungan umbi kentang hitam 
memberikan karakterisik yang berbeda. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa kadar abu, lemak,  
protein, dan amilosa  pada tepung kentang hitam 
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dengan cara chips lebih tinggi d ibandingkan dengan 
cara kempa.   

Kedua cara penepungan memberikan hasil 
kelarutan dan sweeling power yang berbeda pada 
tepung kentang hitam yang dihasilkan. Tepung 
kentang hitam dengan cara kempa memiliki 
kelarutan  lebih tinggi dan swelling power yang 
lebih rendah dibandingkan dengan tepung dengan 
cara chips. 
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Abstract – Makalah ini membahas potensi kedelai dan 
berbagai produk olahannya sebagai pangan lokal 
sumber folat. Folat memainkan peranan penting 
dalam biosintesis DNA dan dalam siklus metilasi, 
menurunkan resiko kolorektal dan kanker payudara 
dan juga berfungsi sebagai kofaktor konversi 
homocysteine menjadi methionine. Defisiensi folat 
akan mempengaruhi kemampuan sintesis DNA dan 
mengakibatkan anemia terutama pada ibu hamil dan 
bayi dan pada ibu hamil mampu meningkatkan resiko 
Neural Tube Defects (NTD) atau cacat saraf pada 
bayi. Bahan pangan lokal kacang-kacangan kaya 
akan nilai gizi yang sangat bermanfaat salah satunya 
sebagai sumber folat. Kedelai serta produk 
turunannya juga merupakan sumber folat dan Proses 
fermentasi kedelai diketahui meningkatkan kandungan 
folat hingga 100 %. Produk olahan kedelai berupa 
tahu, tempe, susu kedelai serta tepung tempe banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, potensinya 
sebagai penyokong zat gizi folat belum banyak 
diketahui. Pada makalah ini akan dibahas berbagai 
penelitian yang berkaitan dengan pengolahan kedelai 
dan perubahan kandungan folat; metode yang 
digunakan dalam analisis folat serta analisis gizi 
terkait konsumsi produk terhadap perubahan status 
gizi folat. Diharapkan, dengan informasi yang 
diberikan mampu memberikan wacana tentang 
pemanfaatan pangan lokal dalam mendukung 
ketahanan pangan serta pemenuhan gizi mikro. 
  
Kata Kunci: pangan lokal, kedelai, produk olahan, 
folat.  

 
1. PENDAHULUAN 

 
Folat merupakan golongan vitamin yang 

berperan yang penting dalam sistem metabolisme 
tubuh. Beberapa penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa folat berperan sebagai koenzyme 
substrat pada berbagai metabolis me asam amino dan 
nukleotida [1], berperan dalam menurunkan resiko  
kolorektal dan kanker payudara [2] serta berfungsi 
sebagai kofaktor konversi homocysteine menjadi 
methionine [3]. 

Studi pada folat mengalami peningkatan 
seiring diketemukannya kasus akibat defisiensi folat. 
Penelit ian yang dilakukan menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan resiko anemia terutama pada ibu hamil 
dan bayi [4] dan pada ibu hamil mampu meningkatkan 

resiko Neural Tube Defects (NTD) atau cacat saraf 
pada bayi serta terjadinya aborsi spontan [5]. Selain  
itu, defisiensi folat dilaporkan juga meningkatkan 
resiko penyakit jantung koroner serta kanker kolon 
[6][7][4].  

Penelit ian untuk mencari sumber fo lat alami 
dari  bahan pangan lokal, pengaruh proses pengolahan 
terhadap kandungan folat pada suatu bahan, fortifikasi 
dan suplementasi folat , bioavailabilitas folat pada 
suatu bahan pangan, pengaruh asupan folat terhadap 
status gizi folat serta metode analisa folat mulai 
banyak dilakukan [8][9][10]. Kacang-kacangan 
merupakan sumber folat yang cukup bagus dengan 
kandungan folat  sekitar 100 - 600 µg/100 g [11] 
Kedelai merupakan golongan legum yang memiliki 
kandungan folat cukup tinggi. Sebagai pangan sumber 
folat, kedelai jarang dimanfaatkan secara langsung 
karena kandungan minyak cukup tinggi, digestibility 
yang rendah, bau langu. Sehingga untuk bisa 
dimanfaatkan lebih lanjut perlu dilakukan pengolahan 
menjadi anaka produk olahan. Produk kedelai yang 
banyak dikenal yaitu tahu, tempe, sari kedelai, tepung 
tempe. Aneka produk ini dinilai berpotensi juga 
sebagai sumber folat. Dalam makalah ini akan 
dipaparkan penelit ian yang sudah dilakukan untuk 
melihat kandungan folat serta perubahannya selama 
proses pengolahan. 
 

  
2. STUKTUR, S IFAT  DAN ANALIS IS 

FOLAT 
  

Asam Folat merupakan vitamin larut air  dan 
mampu bert indak sebagai koenzyme pada berbagai 
reaksi transfer 1 karbon pada sintesis DNA, RNA serta 
komponen protein. Folat merupakn istilah umum yang 
digunakan untuk  vitamer yang berhubungan dengan 
aktivitas biologi. Asam folat  menunjuk pada sifat yang 
mudah dioksidasi, stabil dan merupakan bentuk 
sintetis yang mudah diabsorbsi (monoglutamat), 
sedangkan folat merupakan istilah yang menunjukkan 
pada semua bentuk-bentuk alami vitamin  
(polyglutamat). Dalam makalah in i istilah folat yang 
digunakan mengacu pada folat alami dan total folat. 

Istilah folat secara umum berhubungan 
dengan substansi yang mengandung cincin pteridine 
yang bergabung dengan p-aminobenzoic acid and 
glutamic acid [12].  Dalam bahan pangan folat bisa 
berada dalam bentuk asam folat, 7,8-Dihydrofolic 
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acid, 5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid serta 5-Methyl-
5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid [13].  
 

 
 

Gambar 2. Struktur kimia dan atom fo lat [13] 
 

Folat memiliki peran yang vital pada sintesis 
dan metabolisme protein [1]. Asam folat berperan 
sebagai coenzyme dalam reaksi transfer karbon 
tunggal pada sintesis DNA, RNA dan komponen 
protein [14]. Berkenaan dengan fungsi asam fo lat 
tersebut , maka asam fo lat sangat diperlukan untuk 
pertumbuhan, sintesis asam amino, pembuatan 
beberapa komponen penting bagi tubuh, untuk 
pembentukan dan pematangan sel darah, pembentukan 
dan penyempurnaan protein inti yang digunakan untuk 
membangun inti sel tubuh, kehamilan dan untuk 
pembelahan sel [15]. 

  .Melihat pentingnya peran folat maka sangat 
dibutuhkan metode yang tepat dalam mengukuran 
kandungan folat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan 
penghitungan jumlah fo lat dalam bahan pangan yang 
harus dikonsumsi. Metode analisis folat bisa  
dilakukan dengan menggunakan metode secara 
biologi, mikrobiologi, radioassay, kromatography 
serta kimia [9]. Secara umum metode yang banyak 
digunakan yaitu dengan  metode High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) untuk mengetahui 
folat dan determinasi komponennya serta metode 
Microbiological Assay (MA) dengan menggunakan 
Lactobacillus Casei untuk total folat [14].  

Analisis folat dalam bahan pangan umumnya 
melewati tiga tahap, yaitu; liberasi fo lat dari matrik 
sel, dekonjugasi polyglutamat menjad i bentuk 
monoglutamat, serta deteksi aktivitas biologi [16]. 
Proses ekstraksi folat dari bahan juga mengalami 
perkembangan metode. Metode yang banyak 
digunakan yaitu ekstraksi dengan menggunakan 
trienzyme yaitu α-amylase, protease serta 
kodbandingkan jika hanya diekstranjugase. Ekstraksi  
dengan trienzyme memberikan peningkatan nilai total 
folat dibandingkan jika hanya dengan ekstraksi 
menggunakan konjugase. Metode terbaru yang sedang 
dikembangkan yaitu menggunakan Mass 
Spectrofotometry. 
 

3. KEBUTUHAN DAN DEFIS IENS I FOLAT  
 

Secara umum kebutuhan asam folat tergantung 
dari umur dan keadaan fisiologisnya. Kebutuhan asam 

folat menurut National Research Council untuk 
dewasa normal sebanyak 400 µg/hari. Sedangkan 
kebutuhan min imum perhari adalah sekitar 50 µg/hari. 
Untuk wanita usia subur disarankan sekitar 400 
µg/hari. Sedangkan untuk wanita hamil 600 µg/hari 
dan untuk wanita menyusui sekitar 500 µg/hari (table 
1). 

Tabel 1. Tabel kebutuhan folat harian [17] 

 

Defisiensi folat masih terjad i dan sebagian besar 
kasus defisiensi folat diakibatkan kurangnya asupan 
folat dalam tubuh. Terjadinya defisiensi folat 
diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya: kurangnya 
asupan folat dari makanan, penurunan fungsi 
metabolisme dan absorbsi, peningkatan ekskresi serta 
kerusakan dalam jaringan akibat berbagai factor [18]. 

Survei yang dilakukan oleh March of Dimes 
National tahun 1995 – 2001, terbukti asam fo lat 
mampu mencegah cacat bawaan atau Neural Tube 
Defect (NTD) pada bayi hingga 70%. Level fo lat yang 
rendah serta kandungan homosistein yang tinggi 
selama kehamilan sangat berhubungan dengan berat 
badan bayi lahir rendah (BBLR) [19]. Ket idakcukupan 
asupan folat berhubungan dengan cacat lahir , kanker 
kolon, jantung, serta brain disorder seperti depresi, 
penurunan fungsi kognisi, serta alzheimer [20].  

 
4. KEDELAI DAN PRODUK LAHANNYA 

SEBAGAI S UMBER FOLAT 
 

Kedelai merupakan satu dari komoditas utama 
pertanian di Indonesia. Pemanfaatan kedelai sangat 
luas dan sangat penting dalam upaya pemenuhan gizi 
masyarakat. Namun demikia, kedelai tidak 
dimanfaatkan secara langsung utnuk dikonsumsi aka 
tetapi dibuat menjadi aneka produk olahan.Produk 
olahan dari kedelai yang umum dikenal di masyarakat 
yaitu tempe, tahu, susu kedelai serta tepung kedelai.  
 Kedelai mengandung berbagai komponen gizi 
yag dibutuhkan oleh tubuh terutama protein. Protein 
kedelai tersusun atas asam amino esensial dan non 
esensial yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. 
Kedelai juga mengandung folat 2,487 mg/ kg [21], 
4,04 – 4,50mg/kg [22],  2,48 mg/kg, 0.66 mg/kg, 0,16 
mg/kg (table 2). Adanya perbedaan kandungan folat 
diakibatkan poleh perbedaan varietas, lokasi tumbuh, 

Grup Intake            RDA 
 µg                  DFE/hari 
Bayi 
    0 - 5 
    6 - 11 
Anak dan remaja  
    1 – 3 
    4 – 8 
    9 – 13 
   14 – 18  
Dewasa 
Wanita hamil 
Wanita menyusui 

 
65 
80 
 
 

 
 
 
 
150 
200 
300 
400 
400 
600 
500 
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serta penangaan pasca panen, metode analisis yang 
digunakan [23].   
 

Table 2. kandungan folat pada kedelai 
 

Jenis Kandungan folat Metode 
analisis 

Kedelai, Impor 
: 
- Australia  
- komersial 
 
Kedelai local: 
- Anjasmoro 
- Argomulyo  
- Grobogan 

 
2,487 mg/ kg  
4,04– 4,50mg/kg  
 
2,48 mg/kg  
0.66 mg/kg  
0,16 mg/kg  

 
MA [21] 
MA [22] 
 
HPLC [ 24] 

 
Tempe merupakan hasil olahan kedelai melalui 

proses fermentasi dengan kapang atau jamur Rhizopus 
sp dan banyak dikonsumsi sebagai makanan 
tradisional Indonesia yang relatif murah dan 
terjangkau oleh seluruh lap isan masyarakat. Menurut 
data Survei Sosial Ekonomi nasional (Susenas) 2009, 
konsumsi tempe perkapita per tahun mengalami 
peningkatan dari 7,0 kg pada tahun 2007 menjadi 8,5 
kg.  Peningkatan konsumsi ini terjadi pada 
kalangan masyarakat menengah keatas dan 
semakin tahun semakin mengalami peningkatan.  
Peningkatan konsumsi tempe perkapita tahun 
2009 untuk perkotaan mencapai 2,56 % dan 
pedesaan 2,56 % 

Tempe dimanfaatkan sebagai sumber protein 
yang aman dan murah pada makanan dengan nilai 
cerna (digestibility) yang tinggi [25] serta 
mengandung asam amino yang lengkap. Kandungan 
asam amino pada tempe dipengaruhi oleh lamanya 
fermentasi. Dalam proses pembuatan tempe terjadi 
perubahan yang mengakibatkan zat-zat g izi tempe 
lebih mudah dicerna dan diabsorbsi usus,kandungan 
vitamin B dan asam folat meningkat cukup tinggi 
dibandingkan kedelai [26]. Kandungan folat pada 
fermentasi kedelai mengalami perubahan. Penurunan 
kandungan folat secara signifikan terjadi pada proses 
perendaman dan pemasakan, dimana retensi 
perubahan folat mencapai 32% [21].  Fermentasi 
tempe dengan menggunakan Rhizopus oligosporus 
mampu meningkatkan 68 % dan 100 % undeconjugasi 
serta total folat. Hal ini dimungkinkan terjadi 
pembentukan formasi de novo folat oleh Rhizopus 
oligosporus [21]. 
 Seperti dengan tempe, tahu juga menjadi 
produk olahan kedelai yang banyak 
dikonsumsi.dilaporkan bahwa 19 %-45 % keluarga di 
Indonesia mengkonsumsi tahu 2-5 kali dalam 
seminggu. Tahu yang dikonsumsi biasanya dalam 
bentuk goreng  sehingga kandungan folat diasumsikan 
mengalami retensi hingga 76 % .  
 Sari kedelai  merupakan hasil ekstraksi 
kedelai yang mulai banyak dikonsumsi. Dengan 
proses pasteurisasi, minuman ini dikenal sebagai 

minuman yang menyehatkan dengan kandungan 
protein serta berbagai komponen gizi lainnya.  
 

Tabel. 3. Kandungan folat pada berbagai produk 
olahan kedelai 

 

 
Konsumsi produk olahan seperti tempe 

goreng sekitar 100 g mampu memenuhi sekitar 21% 
Asupan harian yang direkomendasikan (RDI)  yang 
dianjutrkan untuk anak-anak. Dengan asumsi nilai 
RDI 200 µg/hari.  Sedangkan konsumsi tempe 100 
dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 
harian folat. 

 
5. KES IMPULAN 

 
Kedelai serta produk olahannya berpotensi 

sebagai pangan sumber fo lat. Adanya proses 
pengolahan mengakibatkan terjad inya perubahan 
kandungan folat. Meskipun demikian, konsumsi 
produk olahan kedelai selain mampu memenuhi 
kebutuhan gizi makro (protein) juga memenuhi 
kebutuhan gizi mikro (mineral, v itamin) 
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 Abstrak :Teh (Camellia sinensis), kayu manis 
(Cinnamomum burmanii) dan gum arab dipercaya 
mempunyai fungsi yang baik untuk mempertahankan 
kesehatan. Teh hitam mengandung komponen aktif 
seperti katekin, theaflavin dan thearubigin. Kayu 
manis mengandung komponen aktif seperti 
hidroksikalkon, sinamaldehid, dan eugenol. Gum 
arab merupakan sumber serat pangan larut yang 
bermanfaat untuk para penderita diabetes. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
pengaruh pemberian campuran seduhan teh-kayu 
manis-gum arab terhadap kadar lemak serum tikus 
diabetes. Pengujian terhadap seduhan teh dan kayu 
manis yang dihasilkan melalui proses ekstrasi 
dengan menggunakan aquades panas (70-80 C) 
dan aquades hangat  (60 C), meliputi kadar 
glukosa, pH, total asam tertitrasi (TAT), total 
padatan terlarut (TPT), total serat pangan (TSP), 
kadar fenol dan aktivitas antioksidan. Tikus diabetes 
didapatkan dengan cara tikus sehat diinduksi 
dengan aloksan monohidrat 5 % (b/v) dengan dosis 
115 mg/kg berat badan. Uji aktivitas seduhan teh, 
seduhan kayu manis, campuran seduhan teh-kayu 
manis, campuran seduhan teh-kayu manis dan gum-
arab dilakukan pada tikus diabetes dengan cara 
cekokan selama 16 hari. Pada akhir penelitian 
dilakukan pengujian kadar kolesterol total, HDL, 
LDL, dan trigliserida. Dari hasil analisa terhadap 
seduhan teh, kayu manis, campuran seduhan teh 
kayu manis, campuran seduhan teh-kayu manis-gum 
arab didapatkan kisaran pH 4.560.00  -  4.76 
0.00,  TAT  2.160.00  -  5.680.38  ml  NaOH/100  
ml, TPT 2.150.21  -  2.850.07  Brix, total fenol 
39.980.85  -  43.340.85 mg/ml TAE. Hasil 
penelitian menunjukkan, bahan yang diuji tidak 
signifikan mempengaruhi kadar kolesterol total, 
trigliserida, HDL, LDL serum darah tikus diabetes.  
 
Kata Kunci : Teh hitam, kayu manis, gum arab, 
lemak, serum darah, tikus diabetes 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu 
penyakit yang menjadi masalah kesehatan 
masyarakat. Diabetes melitus tercantum dalam 
urutan keempat prioritas penelitian nasional untuk 
penyakit degeneratif setelah penyakit 

kardiovaskuler, serebrovaskuler, dan geriatric [1]. 
Diabetes melitus merupakan suatu sindroma 
multifaktorial yang secara metabolik dikarakterisasi 
dengan adanya hiperglikemik kronik [2]. Hal in i 
disebabkan karena adanya gangguan terhadap 
sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. 
Diperkirakan berdasarkan angka prevalensi 1.5 %, 
pada tahun 2020 jumlah penderita DM di Indonesia 
akan meningkat sebesar 86-136% dibandingkan  
tahun 1995 dengan jumlah 5 juta orang [3].  

Minum teh memberi kesegaran dan 
menyehatkan karena di dalam the terkandung 
senyawa yang salah satunya katekin. The h itam 
mengandung katekin, theaflavin dan thearubigin 
yang berfungsi sebagai antioksidan. Ekstrak teh  
dapat melindungi kerusakan sel  pankreas dari 
pengaruh oksidasi dan membantu memperbaiki 
kerusakan sel. Pemberian ekstrak teh dapat 
menurunkan glukosa plasma darah, karena ekstrak 
teh ini dapat meningkatkan jumlah antioksidan 
dalam tubuh penderita diabetes [4, 5, 6]. 
Penderita diabetes yang setiap hari mencampurkan  
satu gram (sekitar seperempat sendok teh) kayu 
manis dalam pangan mereka selama 40 hari penuh, 
mengalami penurunan kadar glukosa darah, 
kolesterol dan lemak darah [7]. Ekstrak kayu manis  
dapat meningkatkan pengaturan glukosa darah 
dengan cara meningkatkan akt ivitas insulin [8, 9]. 
Bahan pangan lain yang cukup efektif sebagai 
antihiperglikemik dan dapat digunakan sebagai 
stabilizer dalam pembuatan minuman fungsional 
adalah serat pangan larut air seperti gum arab [10, 
11, 12, 13].  
 

2. METODOLOGI 
Penelit ian dilakukan d i Laboratorium Biokimia 
Pangan, Kimia Pangan, dan Rekayasa Proses Pangan 
Departemen Ilmu Teknologi Pangan (ITP), 
Laboratorium Percobaan Hewan Puslitbang Gizi dan 
Makanan Bogor, dan Laboratorium Patologi Balai 
Penelit ian Veteriner Bogor 

Bahan dan Alat 
Bahan yang digunakan dalam penelitian  

meliputi bahan utama, antara lain : teh hitam dari 
Balai Penelitian Teh dan Kina Gambung Bandung, 
serbuk kayu  manis dari Balai Penelitian Tanaman  
Rempah dan Obat Cimanggu Bogor, gum arab dari 
Toko Setia Guna Bogor, tikus jantan putih strain 
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Sprague Dawley dari Balai Pengkajian Obat dan 
Makanan Jakarta, aloksan dari Sigma. Bahan  
pembantu : etanol, methanol, kloroform, etil eter, 
antron asam sulfat 0.2 %, D-glukosa monohidrat, 
glukosa, ransom, folin ciocalteceau, asam tanat, 
trolox, 1.1-diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH). 

Peralatan yang digunakan adalah glukometer-
elite, sonde, alat-alat gelas, pH meter, vorteks, 
thermometer, refraktometer, stirrer, hot plate, kertas 
saring, kuvet, spektrifotometer, waterbath, oven, 
desikator, cawan porselin, cawan alumunium, labu  
Kjeldahl, peralatan untuk pemeliharaan tikus 
percobaan, peralatan untuk pengambilan darah dan 
serum darah tikus percobaan : jarum suntik, 
effendorf, pipet mikro, sentrifius, dan stereofoam, 
peralatan untuk analisis kimia.    

Metode Penelitian  
Penyiapan Bahan Uji  

Sebanyak 20 gram teh hitam d iseduh 
dengan cara direndam dalam 200 ml air panas (70 
C-60 C) selama  15 menit, seduhan kemudian  
disaring dan diambil filtratnya. Sebanyak 20 gram 
serbuk kayu manis ditambah aquades sebanyak 200 
ml, dipanaskan pada suhu 60 C selama 2 jam. 
Setelah dingin disaring dan filtratnya diambil. Gum 
arab sebagai sumber serat larut air diperoleh dari 
Toko kimia Setia Guna Bogor.  

 
Hewan percobaan  

Sebanyak 36 ekor tikus putih jantan jenis 
Sprague Dawley (250-300g) digunakan dalam 
penelitian ini. Semua tikus dipelihara terlebih dahulu 
kurang leb ih 7 hari untuk penyesuaian lingkungan, 
control kesehatan dan berat badan serta 
penyeragaman makanan. Setelah masa penyesuaian, 
tikus dipuasakan  16 jam tetapi tetap diberikan  
keleluasaan untuk memperoleh air. 

 
Pembuatan Ransum Tikus (AOAC 1990) 

Ransum basal terdiri atas 10% protein  
(12.69 g kasein), 8% lemak (7.94 g minyak jagung), 
5% campuran mineral (4.56 g), 1% campuran  
vitamin (1g), 5% air (3.58 g), 1% selulosa (0.96 g), 
dan pati jagung (69.27 g). 
 
Tikus Diabetes Induksi Aloksan  

Tikus jantan putih strain Sprague Dawley 
setelah melewat i masa adaptasi diinduksi secara 
intraperitonial menggunakan 5% (w/v) aloksan 
monohidrat dosis 115 mg/kg BB yang dilarutkan  
dalam larutan garam steril, d ilakukan sekurang-
kurangnya 48 jam sebelum perlakuan. Setelah  
hewan diinduksi, diberi makanan dan minuman ad 
libitum. Dalam 24 jam pertama dalam air minumnya 
ditambahkan 5% (w/v) larutan D-g lukosa 
monohidrat untuk mencegah terjad inya hipoglikemia 
yang fatal [14] 

 
Analisa Kolesterol Serum  

Darah diambil dari jantung, disimpan di 
dalam tabung reaksi selama 30 menit. Kemudian  
disentrifius dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 
menit. Setelah serum terpisah, serum dimasukkan ke 
dalam ependorf tertutup yang kemudian siap untuk 
dilakukan analisa selanjutnya.  

 
Metode Pengukuran Kadar Kolesterol Total  
dengan Cholesterol Oxidase Phenol Amino 
Phenazone CHOD-PAP (Trinder, 1969) 

  
Reagen yang digunakan berasal dari cholesterol 

Assay Kit, DiaLine Diagnostic System. Larutan 
buffer pH 6.7, chloro-4-4-phenol 5 nmol/l, dan  
beberapa enzim yang terdiri dari cholesterol oxydase 
50 U/ l, peroxidase (3kU/l), cholesterol esterase U/l 
dan 4-aminophenazone (0.3 mmol/l). 

 
Prosedur pengujian  

Sebanyak 10 L sampel serum darah  
dimasukkan ke dalam tabung dan ditambahkan 1 ml 
larutan reagen. Sebagai blanko digunakan 1.0 ml 
larutan reagen. Larutan campuran divorteks, 
diinkubasi selama 20 menit (20-25 C) atau 10 menit  
(37 C). Absorbansi larutan dibaca pada 546 nm. 
Penghitungan dilakukan melalu i rumus :  

Konsentrasi (mg/dl) = 900 x   Abs Sampel  
 
 

Metode Pengukuran HDL (high density 
lipoprotein) dengan HDL test kit, Daiichi Pure 
Chemicals co., ltd.  
 
Reagen DSBmT (N,N-b is(4-sulfobutyl)-m-tolu idine 
disodium salt) 0.5 mmol/L, cholesterol oxidase 1.0 
lU/ l, dan 4-aminoantipyrine 1.0 mmol/ l, Prosedur 
pengujian : Sebanyak 3.0 L sampel serum darah  
dimasukkan ke dalam tabung dan ditambahkan 300 
L larutan reagen lalu divorteks. Sebagai b lanko  
digunakan 1.00 ml reagen. Larutan diinkubasi 
selama 5 menit (37 C). Absorbansi larutan dibaca 
pada  600 nm. 
 
Metode Pengukuran Kadar Trigliserida dengan 
Metode Enzymatic Colorimetric Test Glycerol 
Phosphate Oxidase Phenol Amino Phenozone  
(CPO-PAP) [15].  
 

Reagen yang digunakan berasal dari 
Triglycerides Assay Kit DiaLINE Diagnostic 
Systems. Reagen tersebut dari larutan Buffer pH 7.2, 
4 chlorophenol 4 mmol/ l, enzim g lycerokinase 0.4 
kU/ l, peroxidase 2kU/l, lipoprotein lipase 2 kU/ l, 4-
aminophenazazone 0.5 mmol//, dan glycerol kinase 
9.5 kU/l. Prosedur pengujian sebanyk 10 l sampel 
serum darah d imasukkan ke dalam tabung reaksi dan  
ditambahkan dengan 1.0 ml reagen. Larutan 
diinkubasi selama 20 menit (20-25 C) atau 10 menit  
(37 C). Absorbansi sampel dibaca terhadap blanko 
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reagen pada  456 nm. Penghitungan dilakukan  
melalui rumus : 

Konsentrasi (mg/dl) = 1150 x  Abs 
Sampel  

 
Kadar low density lipoprotein  (LDL) dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus Friedewald: 

LDL = Kolesterol total- (Trigliserida/5-
HDL) 
Analisa Data 

Semua data yang diperoleh ditampilkan  
dalam bentuk nilai rerata + standar eror (Mean  
SE). Selanjutnya data diolah dan dianalisis metode 
sidik ragam (ANOVA) sistem acak lengkap untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter 
yang diukur. Untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan antara rerata parameter yang diukur 
dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Analisa Proksimat Bubuk Teh dan Kayu 
Manis  

Analisa proksimat dilakukan untuk 
mengetahui perkiraan kandungan gizi suatu bahan 
pangan yang meliputi kadar air, abu, p rotein, lemak 
dan karbohidrat. Penentuan kadar karbohidrat  
dengan cara 100% dikurangi kadar air, abu, protein 
dan lemak (by difference). Hasil analisa proksimat  
terhadap bubuk teh hitam (Camellia Sinensis 
assamica) dan bubuk kayu manis (Cinnamomum 
burmannii) ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
 

Tabel 1 Hasil analisa proksimat bubuk teh (Camellia sinensis assamica) dan bubuk kayu manis (Cinnamomum 
burmannii) 

Komponen Camellia 
sinensis 

assamika 

Camellia 
sinensis 

Okuntze* 

Cinnamomu
m  

Burmannii 

Cinnamomum 
zeylanicum** 

Kadar air (%) 
Kadar abu (%) 
Kadar lemak (%) 
Kadar protein (%) 
Karbohidrat (%) 

6.28 
6.05 
1.05 

24.56 
62.06 

7.6 
4.4 
0.7 

19.5 
67.8 

10.95 
3.27 
0.90 
4.58 

80.30 

7.9 
4.5 
3.4 

3.13 
81.07 

* Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1989) 
** Gillifer (1971) 

 
Tabel 1 menunjukkan adanya beberapa 

perbedaan komposisi antara hasil penelit ian dengan 
beberapa literatur. Hal in i mungkin disebabkan 
karena perbedaan jenis, tempat tumbuh, cara 
pemeliharaan, umur panen, dan cara pengolahan. 
Teh memiliki kadar protein yang cukup tinggi. 
Karena teh mengandung berbagai macam sumber 
nitrogen yang diantaranya enzim dan asam amino. 
Dalam penelit ian ini analisa kadar protein dilakukan  
dengan menggunakan metoda Kjehdahl. Metode ini 
menghitung protein dengan cara menghitung semua 
N yang kemudian dikalikan dengan faktor koreksi. 
Dengan demikian semua N yang terhitung dianggap 
berasal dari protein. 

Menurut [16], kadar maksimum air untuk kayu  
manis maksimal 14% dan abu 5%. Kayu manis yang 
digunakan dalam penelitian ini (Cinnamomum 
burmannii) mempunyai kadar air cukup tinggi 
10.95% dibandingkan dengan [17]. Kadar air kayu  
manis sampel masih dibawah batas kadar maksimal 
yang disyaratkan yaitu sebesar 14% [16]. 

 
Serat Pangan Total 

Serat pangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah gum arab. Penambahan gum 
arab dalam seduhan teh-kayu manis dimaksudkan 
untuk menjaga kestabilan campuran seduhan teh-
kayu manis. Selain itu, penambahan gum arab in i 
dimaksudkan sebagai sumber serat pangan larut. 
Sebagaimana kita ketahui serat pangan larut 

mempunyai manfaat untuk para penderita penyakit 
degeneratif seperti diabetes.  

 
Tabel 2 Kadar serat pangan seduhan teh-kayu manis-
gum arab  

Sampel Serat 
Pangan 

Larut (%) 

Serat Pangan 
Tidak Larut 

(%) 

Kadar 
Total Serat 

Pangan 
(%) 

T 
K 
TK 
TKG 

0.600.01d 
0.670.02c 
0.710.00b 
1.020.01a 

0.870.03a 
0.910.01a 
0.890.00 

0.640.01b 

1.460.02c 
1.580.01b 
1.600.01b 
1.660.02a 

Keterangan: Seduhan teh (T); Seduhan kayu manis (K); 
Campuran seduhan teh kayu manis (TK); Campuran 
seduhan teh-kayu manis-gum arab (TKG); Angka yang 
diikuti harus superskrip yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata (P0.05) 
 

Hasil pengukuran total serat pangan disajikan  
pada Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat dilihat serat pangan 
larut dari semua sampel T, K, TK dan TKG berbeda 
nyata. Sampel TKG mempunyai kadar serat pangan 
larut paling tinggi. Serat pangan tidak larut sampel 
T, K, dan TK tidak berbeda nyata. Sampel TKG 
mempunyai kadar serat pangan tidak larut dan kadar 
total serat pangan yang berbeda nyata dengan T, K, 
dan TK. Kadar total serat pangan K tidak berbeda 
nyata dengan TK namun berbeda nyata dengan T. 
Total serat pangan paling banyak dimiliki oleh  
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sampel TKG. Hal ini disebabkan pada sampel TKG 
ada gum arab yang sengaja ditambahkan. 

Serat pangan merupakan karbohidrat yang 
tidak dapat dicerna. Berdasarkan kelarutannya dalam 
air terdapat 2 jenis serat pangan yaitu serat pangan 
larut air dan serat pangan tidak larut air. Fungsi serat 
tak larut air d iantaranya : (1) mempercepat waktu  
transit (waktu tinggal) makanan dalam usus dan 
meningkatkan berat feses. (2) Memperlancar proses 
buang air besar, dan (3) Mengurangi resiko kanker 
usus besar. Serat pangan larut larut air bermanfaat  
dalam membantu mengurangi akibat buruj dari 
berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes dan 
kolesterol. 

Menurut [18] serat pangan memiliki sifat  
mengikat bahan organic seperti glukosa ataupun 
asam empedu, kemudian akan dibuang ke feses. 
Oleh karena itu serat pangan larut dapat menurunkan  
kadar glukosa dan kolesterol. Tujuan yang perlu 
dicapai oleh penyandang diabetes adalah 
menghindari gula bubuk dan jajanan manis serta 
gunakan lebih banyak makanan tinggi karbohidrat 
kompleks, serat dan gula yang ada secara alami.  

 
Nilai pH, Total Asam Tertitrasi, Total padatan 
Terlarut  

Hasil pengukuran pH, total asam tertitrasi, 
dan total padatan terlarut disajikan pada Tabel 6. pH 
merupakan minus logaritma dari konsentrasi H+. 
Makin kecil nilai pH menunjukkan konsentrasi H+ 
makin banyak yang artinya sampel tersebut makin  
asam. pH hanya menunjukkan komponen asam yang 
terdisosiasi saja. Sedangkan total asam tertitrasi 
menunjukkan jumlah total asam baik yang 
terdisosiasi maupun yang tidak terdisosiasi. Total 
asam tertitrasi dinyatakan sebagai ml NaOH/100 ml. 
Semakin banyak NaOH yang diperlukan untuk 
menitrasi sampel maka semakin asam sampel 
tersebut. Total padatan terlarut dinyatakan dalam 
Brix yang menunjukkan konsentrasi padatan dalam 
sampel. 

Dari Tabel dapat dilihat bahwa pH sampel 
T berbeda nyata dengan sampel K, TK dan TKG. pH 
sampel TK sama dengan TKG tetapi berbeda nyata 
dengan K. Hal ini sejalan dengan hasil pengukuran 
total asam tertitrasi. Makin besar nilai total asam 
tertitrasi berarti sampel itu semakin asam. Winarno  
(2004) membagi produk pangan berdasarkan nilai 
pH yaitu makanan berasam rendah (pH4,5), 
makanan asam (pH 4,0-4,5) dan makanan berasam 
tinggi (pH4,0). Dengan demikian ke 4 sampel d i 
atas termasuk ke dalam produk makanan berasam 
rendah. 

 
 
 
 
 
.  

Tabel 3 Nilai pH, total asam tertitrasi dan total  
padatan terlarut  

Sampel  pH Total Asam 
Tertitrasi 

Total 
Padatan 
Terlarut 

T 
K 
TK 
TKG 

4.560.00c 
4.760.00a 
4.570.00b 
4.570.00b 

5.680.38a 
2.160.00c 
3.250.00b 
3.520.38b 

2.150.21a 
2.750.07c 
2.750.21b 
2.650.07a 

 
Keterangan: Seduhan teh (T); Seduhan kayu manis (K); 
Campuran seduhan teh kayu manis (TK); Campuran 
seduhan teh-kayu manis-gum arab (TKG); Angka yang 
diikuti harus superskrip yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata (P0.05) 

 
Dari Tabel 3 menunjukkan total asam 

tertitrasi sampel K berbeda nyata dengan sampel T, 
TK dan TKG. Total asam tertit rasi sampel TK sama 
dengan TKG tetapi berbeda nyata dengan T. Total 
padatan terlarut sampel K berbeda nyata dengan T, 
TK dan TKG. Total padatan terlarut T sama dengan 
TKG tetapi berbeda nyata dengan TK.  

 
Senyawa Fenolik 

Hasil analisa kadar senyawa fenolik 
ditunjukkan pada Tabel 7. Rerata total fenol berkisar 
antara 39.980.85 -  43.580.5 mg/ml. Total fenol 
dinyatakan sebagai mg/ml (TAE/Tannic Acid 
Equivelant) sebagaimana terlihat pada Tabel 7. 
Kadar senyawa fenolik sampel T sama dengan K 
dan TK tetapi berbeda nyata dengan sampel TKG. 
Paling kecil kadar senyawa fenolik dimiliki sampel 
TKG. Hal in i disebabkan dalam sampel TKG 
terdapat gum arab, sehingga pada saat pengambilan  
sampel gum arab ikut serta terambil. 

 
Tabel 4 Kadar senyawa fenolik seduhan teh-k ayu 
manis-gum arab 

Sampel Total Fenol mg/ml (TAE) 
T 
K 
TK 
TKG 

43.580.51a 
41.780.34ab 
43.340.85a 
39.980.85b 

Keterangan: Seduhan teh (T); Seduhan kayu manis (K); 
Campuran seduhan teh kayu manis (TK); Campuran 
seduhan teh-kayu manis-gum arab (TKG); Angka yang 
diikuti harus superskrip yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata (P0.05) 
 

Adanya komponen dalam suatu bahan pangan 
akan berkolerasi dengan aktivitas antioksidannya. 
Total fenol kayu manis menurut [19], [20] berturut-
turut 6.2% dan 2.75%. Total fenol teh hijau (6.23%) 
dan daun teh hitam (6.77%) [20]  

Sebagai standar dalam pengukuran kadar 
fenol ini d igunakan asam tanat. Pengujian in i 
bertujuan untuk menentukan total senyawa fenolik 
yang terkandung di dalam sampel. Adanya 
kandungan senyawa fenolik dalam suatu bahan 
pangan akan menentukan aktiv itas antioksidan dari 
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bahan pangan tersebut. Dari Tabel 4. menunjukkan  
adanya gum arab menurunkan jumlah total fenol. 
Senyawa polifenol yang terdapat dalam tanaman  
antara lain asam fenolat, flavonoid dan tannin. 
Flavonoid yang ditemukan dalam teh meliputi 
flavanol, flavonol dan L-theanin.  

Katekin teh merupakan flavonoid yang 
termasuk dalam kelas flavanol. Jumlah atau  
kandungan katekin bervariasi untuk berbagai jenis  
teh. Katekin teh yang utama meliputi apikatekin  
(EC), epikatekin gallate (ECG), ep igallocathecin 
(ECG), dan epigallocathecin (EGCG). Flavonol 
utama yang ada dalam teh quertecin, kaemprefol, 
dan myricetin. 

Dalam penelitian in i digunakan teh hitam 
sebagai sampel, karena pembukt ian khasiat dari teh 
hitam belum begitu banyak diteliti dibandingkan  
dengan teh hijau. Proses oksidasi pada teh hijau  
dihentikan dengan cara pemanasan atau pelayuan, 
sedangkan pada teh hitam terjadi proses oksidasi 
atau fermentasi. Dalam teh hijau terdapat satu jenis 
polifenol, sedangkan dalam teh hitam terdapat 
berbagai macam polifenol. Sebagian besar 
komponen katekin dalam teh hitam sudah 
mengalami oksidasi menjad i theaflavin dan  
thearubigin. 

Dalam teh hitam terdapat katekin (10-12%), 
theaflavin (3-6%), thearubigins (12-18%), flavonol 
(6-8%), asam fenolat (10-12%), asam amino ( 13-

15%), met ilsantin (8-11%) [21]. Menurut [22] 
ekstrak teh hitam mengandung epigallocathechin 
gallat 14.53 mg/l, epigallocatechin 2.21 mg/l, 
epicatechin 2.38 mg/l yang dianalisa dengan 
menggunakan HPLC.  

Dalam kayu manis terdapat eugenol, 
sinamaldehid  dan hidroksikalkon. Menurut [19] 
senyawa utama penyusun kayu manis adalah tanin, 
flavonoid, triterpenoid dan saponin. Senyawa yang 
berperan sebagai antioksidan adalah tanin dan 
flavonoid sedangkan triterpenoid dan saponin lebih  
cenderung sebagai anti-agregasi platelet [23]. 

  
Analisa Kolesterol, HDL, Trigliserida, LDL, 
Serum Darah   

 
Dilakukannya pengukuran kolesterol serum 

pada penelitian in i dikarenakan penyakit diabetes 
kronis biasanya bersamaan dengan munculnya 
kenaikan kolesterol darah yang nantinya dapat 
menyebabkan aterosklerosis, jantung, stroke, dan 
lain-lain. Kekurangan hormone insulin  
mempengaruhi metabolisme lemak dalam tubuh. 
Ketika glukosa dalam darah tidak bisa digunakan 
sebagai sumber tenaga karena keterbatasan jumlah  
ataupun resistensi insulin, maka tubuh secara 
otomatis akan menggunakan akan menggunakan 
simpanan lemak dari jaringan adipose tubuh yang 
dapat meningkatkan risiko aterosklerosis. 

 
 

Tabel 5. Kolesterol total, HDL, trigliserida, dan LDL serum darah tikus  
KP  Kolesterol 

Mg/dL 
HDL 

Mg/dL 
Trigliserida 

Mg/dL 
LDL 

Mg/dL 
A 
D 
T 
K 
TK 
TKG 

48.011.31b 
86.56.36a 
78.011.31a 
73.019.80ab 
72.04.24ab 
58.05.66ab  

21.54.95b 
37.52.12a 
31.52.12ab 
27.04.24ab 
22.04.24b 
27.56.36ab 

75.060.81ab 
95.021.21a 
84.512.02ab 
79.02.83ab 
76.039.60ab 
59.00.00b 

54.54.10b 
104.96.08a 
91.57.78a 
84.223.48ab 
81.213.01ab 
73.712.02ab 

 
Keterangan: Angka yang diikuti huruf superkrip yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (P0.05). KP : Kelompok 
perlakuan; A : Kelompok tikus normal cekok aquades, D : kelompok tikus diabetes cekok aquades, T : kelompok tikus 
diabetes cekok seduhan teh, K : kelompok tikus diabetes cekok seduhan kayu manis, TK : kelompok tikus diabetes cekok 
campuran seduhan teh-kayu manis, TKG : kelompok tikus diabetes cekok campuran seduhan teh-kayu manis-gum arab.  
 

Dari Tabel 5 dapat dilihat kelompok perlakuan 
D, T, K, TK dan TKG mempunyai jumlah kolesterol 
yang tidak berbeda nyata antar kelompoknya. 
Jumlah kolesterol kelompok tikus diabetes D dan T 
berbeda nyata dengan jumlah kolesterol t ikus sehat 
(A) tetapi sama dengan kelompok perlakuan K, TK, 
dan TKG. Dengan demikian dapat disimpulkan 
pemberian seduhan teh, seduhan kayu manis, 
campuran seduhan teh-kayu manis dan campuran 
seduhan teh-kayu manis-gum-arab tidak dapat 
mempengaruhi kadar kolesterol darah t ikus diabetes.  

Menurut [18] serat pangan memiliki sifat 
mengikat bahan organik seperti asam empedu 
kemudian dibuang ke feses. Jumlah asam empedu 
bebas atau berkurang sehingga perlu dibentuk asam 
empedu baru. Asam empedu dibentuk dari kolesterol 

yang terdapat dalam darah. Menurut [24] jalu r 
ekskresi kolesterol yang paling utama adalah 
konversi menjadi asam empedu (200-300 mg/hari), 
sintesis hormone steroid (40 mg/hari); keringat, 
rambut, dan kulit (50mg/hari) serta melalui urin (1 
mg/hari). 

Kolesterol dibutuhkan tubuh sebagai salah satu 
komponen permukaan sel dan membran intraseluler. 
Kolesterol banyak terdapat pada struktur otak, 
sistem syaraf pusat serta sedikit dalam mitokondria. 
Kolesterol normal dalam plas ma orang dewasa 
berkisar 3.1-5.7 mmol/L (120-220 mg/dL). 
Metabolisme ko lesterol adalah melalu i 
perubahannya menjadi asam empedu. Sekitar 0.8 
mmol/hari asam empedu dilepaskan ke feses. Tubuh 
mempertahankan supaya jumlah asam empedu 
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dalam tubuh tetap yaitu 15 gram sampai 30 gram. 
Pergantian jumlah asam empedu dilakukan dengan 
sintesis kolesterol di hati. Dengan memberikan serat 
(gum arab) maka akan menurunkan reabsorpsi asam 
empedu dari usus dan mengingkatkan pengeluaran 
dalam feses. Dengan demikian kolesterol plas ma 
darah akan banyak berkurang.  

Hasil analisis terhadap kadar HDL plas ma 
darah disajikan pada Tabel 5. Kadar HDL kelompok 
D sama dengan kelom[ok T, K dan TKG tetapi 
berbeda nyata dengan kelompok A dan TK. Dengan 
demikian pemberian gum arab kurang memiliki efek 
yang signifikan terhadap kadar HDL dalam darah. 
Pemberian sampel terhadap kadar HDL cenderung 
menurunkan kadar HDL plas ma tikus diabetes. Hal 
ini mungkin disebabkan akibat penurunan jumlah 
kolesterol total.  

Menurut [25] HDL memegang peranan 
penting dalam proses reserve cholesterol transport, 
yaitu proses HDL mengangkut kolesterol yang tidak 
dibutuhkan dari jaringan perifer tubuh untuk 
kembali ke hati dan sangat bermanfaat dalam 
menurunkan resiko atherosclerosis. Di dalam hati, 
kolesterol akan diubah menjad i asam empedu yang 
dapat disimpan dalam kantong empedu. Setiap 
peningkatan HDL 1 point dapat menurunkan resiko 
menderita penyakit koroner sebesar 2-3%.  

Tabel 5 menunjukkan bahwa kadar 
trigliserida serum darah tikus kelompok D sama 
dengan kelompok A, T, K, dan TK tetapi berbeda 
nyata dengan kelompok TKG. Kadar trigliserida 
paling rendah dimiliki kelompok TKG yaitu sebesar 
59.00 00 md/dL. Kelompok TKG memiliki kadar 
plasma darah paling karena TKG terdapat gum arab 
sebagai sumber serat. Perlakuan serat pangan dapat 
meningkatkan ekskresi asam empedu yang berfungsi 
membantu penyerapan lemak/trigliserida. Bila 
ekskresi asam empedu semakin meningkat, 
penyerapan lemak juga akan terganggu, akibatnya 
dapat menurunkan trig liserida. Kenungkinan serat 
juga dapat mengikat produk pencernaan lemak 
(asam lemak dan gliserol) sehingga trigliserida 
serum menurun [26]. 

Hasil analisa LDL serum tikus 
menunjukkan bahwa Kadar LDL kelompok D 
berbeda nyata dengan kelompok A, tetapi tidak 
berbeda nyata dengan kelompok T, K, TK, dan 
TKG. Dengan demikian perlakuan sampel tidak 
dapat menurunkan kadar LDL serum.  

4. KES IMPULAN 
 
Dari hasil analisa terhadap seduhan teh, kayu 

manis, campuran seduhan teh-kayu manis, 
campuran seduhan teh-kayu manis-gum arab 
didapatkan kisaran pH 4.560.00 – 4.760.00, total 
asam tertitrasi 2.160.00 – 5.680.38 ml NaOH/100 
ml, total padatan terlarut 2.150.21- 2.850.07 
Brix, total fenol 39.980.85 – 34.430.85mg/ml 
TAE. Hasil penelit ian menunjukkan, bahan yang 
diuji tidak signifikan mempengaruhi kadar 

kolesterol total, trig liserida, HDL, LDL serum 
darah tikus diabetes. 
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Abstract – Telah diisolasi dua buah senyawa 
terpenoid dari ekstrak metanol daun Macaranga 
mappa, β-sitosterol dan β-sitosterol glukosida dengan 
menggunakan teknik kromatografi kolom gravitasi 
dan diidentifikasi menggunakan spektroskopi NMR. 
Senyawa tersebut merupakan senyawa umum yang 
terdapat pada tanaman pada umumnya, namun baru 
ditemukan di tanaman Macaranga mappa.   
  
Kata Kunci: Macaranga mappa, senyawa terpenoid, 
spektroskopi NMR  
 

1. PENDAHULUAN 
  

Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara 
mega biodiversitas yang dikenal sebagai pusat 
konsentrasi keanekaragaman hayati dunia. Akan 
tetapi, potensi keanekaragaman hayati tersebut belum 
banyak dieksplorasi dan ditelit i. Salah satu dari 
keanekaragaman hayati yang memiliki potensi untuk 
dikembangkan sebagai obat adalah tanaman obat yang 
berasal dari hutan mekongga, Sulawesi Tenggara, 
yaitu dari daun Macaranga mappa.  

Macaranga merupakan salah satu genus yang 
besar dari famili Euphorbiaceae, terdiri dari sekitar 
300 spesies dengan penyebaran relatif luas, mulai dari 
Afrika dan Madagaskar di bagian barat hingga ke 
wilayah tropik Asia, Australia utara, dan kepulauan 
Pasifik di bagian timur [1]. Salah satu pusat 
penyebarannya adalah di wilayah tropika Indonesia, 
dimana kelompok tumbuhan ini dapat dijumpai di 
seluruh kawasan negeri in i, dan masyarakat lokal 
menyebutnya sebagai tumbuhan ”mahang-mahangan”. 
Umumnya tumbuhan Macaranga berupa semak atau 
pohon, dan menyukai tempat tumbuh yang banyak 
mendapat sinar matahari di hutan sekunder atau hutan 
yang sudah rusak. Oleh karena itu, tumbuhan ini 
dikenal sebagai tumbuhan pelopor, yang dapat 
mengembangkan kembali hutan yang sudah rusak. 
Secara tradisional, Macaranga banyak dimanfaatkan 
untuk keperluan bahan bangunan, seperti untuk tiang 
atau atap, dan pengobatan tradisional. Beberapa 
penggunaan sebagai obat tradisional yang penting 
antara sebagai obat diare, luka, dan batuk (Heyne, 
1987). 

Walaupun sebagai suatu genus yang besar, kajian 
fitokimia tumbuhan Macaranga masih relatif terbatas. 
Penelusuran pustaka memperlihatkan bahwa 
kelompok tumbuhan ini merupakan penghasil 
senyawa-senyawa golongan flavonoid dan stilben 
sebagai metabolit sekunder utama. Golongan 

flavonoid yang telah ditemukan sampai saat ini 
meliputi jenis-jen is calkon, flavanon, flavonol, dan 
dihidroflavonol (atau flavanon-3-ol). Secara 
struktural, pola oksigenasi pada golongan flavonoid 
dan stilben mengikuti pola-pola yang lazim umumnya 
yang ditemui pada tumbuh-tumbuhan, yaitu, sebagai 
contoh, pada jenis flavanon yaitu pada C-5/C-7 di 
cincin A serta C-4’ atau  C-3’/C-4’ di cincin B. 
Namun demikian, ciri lain yang menjadi keunikan 
turunan fenol Macaranga adalah adanya substituen 
tambahan dari metabolit-metabolit terpenoid, yaitu 
prenil (C5), geran il (C10), atau unit diterpen (C20) [3]. 

Dalam rangka eksplorasi kandungan kimia dari 
tanaman obat dari hutan Mekongga, Sulawesi 
Tenggara, khususnya dari M. mappa,  telah dilakukan 
dilakukan isolasi  dari daun M. mappa dengan teknik 
kromatografi dan identifikasi dengan spektroskopi 
NMR.  
  

2. METODOLOGI 
  
Bahan 

Daun Macaranga mappa (Euphorbiaceae) 
diperoleh dari hutan Mekongga, Sulawesi Tenggara 
dan diidentifikasi oleh staf Herbarium Bogoriensis, 
Bogor, Indonesia. Sampel daun yang telah dipilih  
selanjutnya dibersihkan dari kotoran, dan 
dikeringkan di udara terbuka di bawah sinar 
matahari, kemudian d igerus hingga halus. 

 
Isolasi Bahan Tanaman 
Ekstraksi dan Fraksinasi  

Sebanyak 200 g bahan tanaman kering daun M. 
mappa dilakukan maserasi menggunakan n-heksana 
dan metanol d iperoleh ekstrak n-heksana sebanyak 
2,38 gram dan ekstrak metanol sebanyak 3,82 gram. 

Terhadap ekstrak metanol dari daun Macaranga 
mappa dilakukan kromatografi kolom lambat dengan 
elusi bergradien (n-heksana-etil asetat dan metanol) 
diperoleh 16 fraksi gabungan. Fraksi 3 dan 12 
selanjutnya dikristalisasi menggunakan metanol dan 
kloroform dan dipero leh isolat M-A dan M-B. 

 
Identi fikasi isolat menggunakan spektrometer 
NMR 

Isolat M-A dan M-B diidentifikasi menggunakan 
NMR tipe JNM ECA 500, dengan pengukuran 1H-
NMR, 13C-NMR dan DEPT 135.  
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3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
  
Isolat M-A 
Berdasarkan data H-; C-NMR dan DEPT 135 
(Gambar 1&2) , isolat M-A merupakan senyawa sterol 
yang umum ditemukan di tanaman. Dari proton NMR, 
terlihat adanya 1 buah metil (CH3) dengan 
multip lisitas triplet pada pergeseran kimia δH 0,90 
ppm; 3 buah metil (CH3) dengan multip lisitas doublet 
pada pergeseran kimia δH 0,91; 0,92; dan 0,96 ppm 
dan 2 buah metil dengan mult iplisitas singlet pada 
pergeseran kimia δH 1,04 dan 1,30 ppm. Selain itu, 
terdapat satu buah C-H sp2 pada daerah 5,34 ppm (1H, 
t) dan C-H yang teroksigenasi (CH-O) pada daerah 
3,50 ppm. Data tersebut diperkuat dengan data C-
NMR dan DEPT, yang menunjukkan adanya 29 
karbon terdiri dari 6 buah metil (CH3); 11 buah 
met ilen (CH2); 9 buah metin (CH); dan 3 buah karbon 
quarterner. Berdasarkan data tersebut, isolat M-A 
merupakan senyawa -sitosterol (Gambar 3). 

 
 

Gambar 1. Spektrum H-NMR isolat M-A hasil isolasi 
dari kromatografi kolom lambat ekstrak 
metanol (fraksi 3) daun Macaranga 
mappa 

 
 

Gambar 2. Spektrum C-NMR (bawah) dan DEPT 135 
(atas) isolat M-A hasil isolasi dari 
kromatografi ko lom lambat ekstrak 
metanol (fraksi 3) daun Macaranga 
mappa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Senyawa -sitosterol hasil hasil isolasi dari 
kromatografi ko lom lambat ekstrak 
metanol (fraksi 3) daun Macaranga 
mappa 

 
Isolat M-B 
Berdasarkan data H- (Gambar 4); C-NMR dan DEPT 
135 (Gambar 5),  isolat M-B mempunyai kemiripan 
struktur dengan isolat M-A yang  merupakan senyawa 
sterol yang umum ditemukan di tanaman, 
perbedaannya isolat M-B mempunyai kerangka gula 
pada strukturnya. Dari proton NMR, terlihat adanya 1 
buah metil (CH3) dengan multiplisitas triplet pada 
pergeseran kimia δH 0,90 ppm; 3 buah metil (CH3) 
dengan multip lisitas doublet pada pergeseran kimia δH 
0,91; 0,92; dan 0,96 ppm dan 2 buah met il dengan 
multip lisitas singlet pada pergeseran kimia δH 1,04 
dan 1,30 ppm. Selain itu, terdapat satu buah C-H sp2 
pada daerah 5,34 ppm (1H, t) dan C-H yang 
teroksigenasi (CH-O) pada daerah 3,50 ppm. Pada 
daerah pergeseran kimia 3 – 5 ppm merupakan daerah 
yang khas untuk adanya kerangka gula. Data tersebut 
diperkuat dengan data C-NMR dan DEPT, yang 
menunjukkan adanya 35 karbon terdiri dari 6 buah 
met il (CH3); 12 buah metilen (CH2); 14 buah metin  
(CH); dan 3 buah karbon quarterner. Berdasarkan data 
tersebut, isolat M-B merupakan senyawa -sitosterol 
glukosida (Gambar 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Spektrum H-NMR isolat M-B hasil isolasi 
dari kromatografi kolom lambat ekstrak 
metanol (fraksi 12) daun Macaranga 
mappa. 
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Gambar 5. Spektrum C-NMR (bawah) dan DEPT 135 
(atas) isolat M-B hasil isolasi dari 
kromatografi ko lom lambat ekstrak 
metanol (fraksi 12) daun Macaranga 
mappa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Senyawa -sitosterol glukosida hasil 

hasil isolasi dari kromatografi kolom 
lambat ekstrak metanol (fraksi 12) daun 
Macaranga mappa 

 

4. KES IMPULAN 
  

Berdasarkan data NMR dan perbandingan dengan 
data spektrum literatur,  isolat M-A dan M-B 
merupakan senyawa sterol yang umum d itemukan di 
tanaman, tapi baru ditemukan pada spesies M. mappa. 
Berdasarkan data tersebut, isolat M-A merupakan 
senyawa -sitosterol dan isolat M-B merupakan 
senyawa -sitosterol glukosida.  
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Bacillus sp-CBS6 untuk Pangan Fungsional 
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Abstrak-Hidrolisis enzimatik secara bertahap 
pada umbi dahlia merah (Dahlia spp. L) Sukabumi 
dapat menghasilkan Serat Larut Air (SDF) dan 
Serat Tak Larut Air (IDF) yang berperan dalam laju 
sintesa kolesterol. Hidrolisis dilakukan 
menggunakan 2 jenis enzim inulinase kasar dari 
Aspergillus sp-CBS5 dan Bacillus sp-CBS6, pada 
konsentrasi 20, 40 dan 60 % (v/b total gula), pH 5 
dan suhu 30 °C selama 0, 24, 48, 56, 72, 96 dan 120 
jam pada hidrolisat inulin, hasil hidrolisis pada 
tahap I menggunakan enzim β-Amylase komersial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama 
waktu hidrolisis akan meningkatkan SDF dan gula 
reduksi, menurunkan total padatan dan IDF serta  
berfluktuasi untuk total gula. Perlakuan proses 
hidrolisis berpengaruh spesifik  pada tiap  
komponen. Berdasarkan SDF tertinggi, optimisasi 
proses dicapai pada penggunaan  enzim inulinase 
Bacillus sp-CBS6 dengan konsentrasi 20 % (v/b total 
gula) selama 120 jam dengan menghasilkan SDF 
sebesar 71,752 % (berat kering). Pada kondisi ini 
terjadi peningkatan SDF hidrolisat inulin sebesar 
37,4 % apabila dibandingkan dengan sebelum 
proses dengan komposisi IDF dan SDF pada nisbah  
konsentrasi 1 : 6,24.  
Kata-kata kunci : inulin,  enzim inulinase,  
Aspergillus sp-CBS5 , Bacillus sp-CBS6 ,  SDF. 
 
Abstract-Subsequently enzymatic hydrolysis on 
red merah (Dahlia spp. L) tuber from Sukabumi 
could generate Soluble Dietary Fibre (SDF) and 
Insoluble Dietary Fiber (IDF), which had important 
role in rate of cholesterol synthesis. Hydrolysis was 
carried out by using 2 kinds of crude inulinase 
enzyme from Aspergillus sp-CBS5 and Bacillus sp-
CBS6, at concentration of 20, 40 and 60 % (v/w total 
sugar), pH 5 and   30 °C for 0, 24, 48, 56, 72, 96 
and 120 hours for inulin hydrolysate, and result of 
hydrolysis in step I bt commercial β-Amylase 
enzyme. The result of experiment showed that 
hydrolysis time becoming more and more long 
would increase  SDF and reducing sugar, dropped 
total solids and IDF, fluctuated total sugar. 
Treatment of hydrolysis process affected on each 
specific component. Based on the highest SDF, 
prcess optimization was reached by using Bacillus 

sp-CBS6 inulinase enzyme with concentration of 20 
% (v/w total sugar) for 120 hours and yielded SDF 
of 71.752 % (dry weight). In this condition, it is 
occurred a increase SDF in inulin hydrolysate 37.4 
% when compared to before process with 
composition of IDF and SDF at concentration 
relative of 1 : 6.24.  
Keywords : inulin, inulinase enzyme 
 

PENDAHULUAN 
Umbi dahlia merah (Dahlia spp. L) dari 

Sukabumi merupakan varietas lokal terbaik apabila 
dibandingkan dengan varietas umbi dahlia lainnya 
dalam menghasilkan inulin, suatu polimer fruktan  
berdasarkan atas komposisinya  [1]. Inulin  
merupakan polimer dari unit -unit monomer fruktosa 
yang dihubungkan satu dengan yang lain oleh ikatan 
β-(2-1) g likosidik dengan satu unit terminal g lukosa 
seperti ditunjukkan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Struktur kimia inulin.   

 
Serat inulin merupakan karbohidrat tak 

tercernakan berkemampuan untuk mencegah  
penyakit jantung koroner (PJK). Inulin adalah  
sumber serat pangan terbaik yang dapat difermentasi 
secara sempurna oleh enzim ekstraselluler bakteri-
bakteri usus dalam sistem pencernakan melalu i 
siklus Embden-Meyerhoff guna menghasilkan asam-
asam lemak rantai pendek (SCFAs) yang dapat 
memperlambat laju kolesterol plasma [2, 3]. SDF 
dari inulin diyakin i sebagai oligosakarida 
(oligoglukosa dan oligofruktosa), sedangkan  IDF 
adalah komponen oligosakarida tak larut dalam air 
berupa dekstrin atau oligosakarida yang tak 
terhidrolisis oleh enzim 

Hidro lisis secara bertahap pada inulin 
menggunakan enzim β-Amylase dan enzim inulinase 
akan menghasilkan oligoglukosa dan oligofruktosa 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

 220

lebih optimal. Enzim β-Amylase akan memotong 
glukosa yang terdapat pada ujung rantai linier inulin  
sehingga dihasilkan glukooligosakarida (maltosa, 
isomaltosa) [4], sedangkan enzim inulinase (E.C. 
3.2.1.7) yaitu ekso-inulinase (β-D 
fruktanfruktohidrolase, EC 3.2.1 80) dan endo 
inulinase (2,1-β-D-fruktanfruktanohydrolase, EC 
3.2.1.7) akan menghasilkan fruktooligosakarida 
(inulotriosa,-tetraosa dan pentaosa). Enzim inulinase 
dapat ditemukan dalam akar tanaman (chikory, 
dandelion, dahlia) dan mikroba (kapang, khamir dan  
bakteri) [5].  

Isolat kapang Aspergillus sp-CBS5 dan  
isolat bakteri Bacillus sp-CBS6 yang diisolasi dari  
umbi dahlia merah (Dahlia spp. L) yang sama, 
memperlihatkan pertumbuhan spesifik dalam media 
yang mengandung inulin 1 % pada suhu 30 ºC. 
Aktifitas spesifik enzim inulinase dari ke dua jenis  
mikroba tersebut memperlihatkan kemampuannya 
dalam menghidrolisis inulin untuk membentuk 
fruktooligosakarida pada kondisi hid rolisis optimum. 
Penelit ian in i bertujuan untuk memperoleh SDF dan  
IDF dari inulin umbi dahlia (Dahlia spp. L) lokal 
untuk anti kolesterol melalui optimisasi proses 
hidrolisis (jenis dan konsentrasi enzim serta waktu 
hidrolisis) menggunakan enzim inulinase kasar yang 
dihasilkan oleh kapang dan bakteri hasil isolasi pada 
umbi dahlia yang sama pada kondisi proses tetap 
(suhu, pH dan konsentrasi substrat inulin). 

 
METODOLOGI 

Bahan dan Peralatan   
Bahan utama penelitian ini berupa  

hidrolisat inulin dari umbi dahlia merah (Dahlia spp. 
L) lokal (Sukabumi), enzim β -Amylase dari NOVO, 
isolat Aspergillus sp-CBS5  dan Bacillus sp-CBS6 dari 
Pusat Penelitian Kimia – LIPI, bahan-bahan kimia 
untuk proses hidrolisis, proses mikrobio logi dan 
analisa. Peralatan proses yang digunakan berupa 
peralatan hidrolisis skala laboratorium (shaker), 
peralatan proses mikrobiologi (Laminar flow, 
inkubator, vibrator, autoclave), sistem mikrofiltrasi 
(MF) sel berpengaduk (Amicon), membran  
mikrofiltrasi (MF) 0,15 µm, homogenizer (Turax), 
instrument spektrofotometer dan pH-meter.  
 
Rancangan penelitian dan analisis  

Penelit ian in i d ilakukan dengan variasi 
konsentrasi enzim inulinase kasar Aspergillus sp- 
CBS5 dan Bacillus sp-CBS6 masing-masing 20, 30 
dan 40 % (v/b total gula) pada kondisi tetap (pH 5, 
suhu 30 ºC, 140 rpm) selama 0, 24, 48, 56, 72, 96 
dan 120 jam. Analisis dilakukan terhadap SDF, IDF, 
total padatan (metode Gravimetri), gula reduksi 
(metode Somogyi-Nelsen), total gula (Metode 
Fenol-Su lfat) [6] dan aktifitas spesifik enzim 
inulinase [7].  
 
 
 

Tahapan proses    
1. Isolasi mikroba dan pembuatan enzim 
inulinase kasar.  
 Sejumlah mikroba/jamur (± 1 gram) yang 
tumbuh pada umbi dahlia merah dilarutkan dalam 10 
mL tween 80 dan diencerkan dari 10-1 sampai 
dengan 10-10 dengan aquadest steril. Masing-masing 
pengenceran ditumbuhkan pada  media Potato 
Dextrose Agar (PDA) pada 30 ºC selama 3 x 24 jam. 
Koloni yang tumbuh dipisahkan dan diinokulasi 
kembali dalam media enrichment yang mengandung 
inulin  1 % (komersial) pada pH 5 sehingga diperoleh  
stok kultur. Dalam isolasi in i dipilih 2 jen is isolat 
spesifik masing-masing sebagai kapang  Aspergillus 
sp-CBS5 dan bakteri Bacillus sp-CBS6. Untuk 
membuat enzim inulinase kasar, 25 mL medium 
yang terdiri dari 0,5 % (NH4)2PO4, 0,05 % MgSO4.7 
H2O, 0,015 % FeSO4 dan 1 % inulin komersial 
(Orafti) pada pH 5 [8] dimasukkan ke dalam labu  
erlemeyer steril, d ibubuhi dengan 1 - 2 ose masing-
masing stock ku ltur dan diinkubasi dalam inkubator 
goyang selama 5 x 24 jam pada kecepatan putar 100 
rpmdan suhu 30 ºC. Perolehan suspensi kultur 
selanjutnya dicentrifuge 4000 rpm selama 15 menit, 
filtrat merupakan enzim inulinase kasar.  
 
2. Hidrolisis bertahap inulin  

Sejumlah inulin dari umbi dahlia merah  
(Dahlia spp. L) Sukabumi diatur pH nya (5) dan 
dibubuhi enzim β -Amylase pada konsentrasi 0,02 
%(v/b pati inulin) dan dihidrolisis pada 160 rpm dan 
suhu 60 ºC selama 120 menit sehingga diperoleh 
hidrolisat (I) [9]. Selanjutnya pada hidrolisat I 
dibubuhkan enzim inulinase kasar dari Aspergillus 
sp-CBS5 dan Bacillus sp-CBS6 masing-masing pada 
konsentrasi 20, 30, 40 dan 60 % (v/b total gula), pH 
5 dan dihidrolisis kembali pada suhu 30ºC selama 0, 
24, 48, 56, 72, 96 dan 120 jam sampai d iperoleh  
suspensi hidrolisat (II) sebagai serat inulin.  
 
3. Analisis SDF dan IDF melalui membran 
mikrofiltrasi (MF) sel berpengaduk.  

Hidro lisat inulin (II) diisikan dalam sistem 
sel MF berpengaduk menggunakan membran MF 
0,15 µm berkapasitas 180 mL, diaduk pada 400 rpm 
dan tekanan 40 psia selama 60 menit dengan 
mengalirkan gas nitrogen. Permeat/ekstrak yang 
lolos ditampung sebagai SDF, sedangkan 
retentat/pekatan sebagai IDF [9]. Retentat/pekatan 
dan permeat/ekstrak selanjutnya di presipitasi 
dengan etanol melalu i  cara melarutkan dalam 4 
volume etanol 95 %, disaring, dicuci dengan etanol 
70 % sebanyak 3 kali, etanol 95 % sebanyak 2 kali 
dan aseton sebanyak 2 kali [10]. Komponen tercuci 
selanjutnya dikeringkan pada 105 °C selama 2 – 3 
jam guna mempero leh SDF dan IDF murn i.  
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HAS IL PENELITIAN 
1. Karakteristik bahan.  

Ekstraksi inulin (1 : 2) menghasilkan  
suspensi keruh dan berwarna kecoklatan. 
Penambahan etanol 30 % menjadikan suspensi ini 
menjadi lebih kental, berwarna putih susu sebagai 
inulin  yang dengan hidrolisis enzimatik 
menggunakan enzim β-Amylase (0,02 % v/b), pada 
pH 5, 60 ºC selama 120 menit menghasilkan  
suspensi encer kecoklatan sebagai hidrolisat inulin I, 
seperti ditunjukkan pada Gambar 3a dan 3b. 
Komposisi kedua suspensi tersebut  ditunjukkan  
pada Tabel 1.  

Perbedaan komposisi utama terlihat pada 
SDF, d imana inulin dan hidro lisat inulin I masing-
masing menunjukkan SDF sebesar 5,4 dan 52,2192 
% (berat kering, b.k.), atau terjadi peningkatan  
sebelum dan sesudah hidrolisis sebesar 88,64 %. 
Peningkatan ini disebabkan oleh aktifitas enzim β-
Amylase yang menghasilkan unit-unit monomer 
glukosa (oligoglukosa) diduga diantaranya maltosa  
(Isomaltooligosaccharide, IMO) [4]. Kecenderungan 
sama juga terjadi pada IDF d imana hidro lisis enzim 
β-Amylase  meningkatkan IDF masing-masing 
12,8641 dan 16,5716 % atau terjadi peningkatan 
sebelum dan sesudah hidrolisis sebesar 22,37 %. 
 

Tabel 1. Komposisi inulin umbi dahlia merah dan 
hidrolisat inulin I. 

 
Jenis Komponen 

Jenis Bahan 
Inulin  Hidro lisat 

inulin I 
Total Padatan, % 4,601 5,852 
Total Gula, mg/mL 3, 417 3,3250 
Gula Reduksi, mg/mL 2,4706 3,018 
SDF, % berat kering. 5,4500 52,2192 
IDF, % berat kering. 12,8641 16,5716 
Inulin, % berat kering. 61,368  59,9249 

 
Enzim inulinase kasar Aspergillus sp-CBS5  

dan Bacillus sp-CBS6 masing-masing berupa cairan 
jernih dengan gradasi warna antara coklat muda 
sampai kecoklatan, seperti ditunjukkan pada. 
Gambar 3c dan 3d. Kedua jenis enzim ini dihasilkan  
dari mikroba yang berbeda dari isolasi ku lit umbi 
dahlia merah menggunakan media enrichment yang 
mengandung inulin komersial 1 %. Kedua ku ltur 
tersebut memiliki akt ivitas inulinase masing-masing 
0,0268 dan 0,01 U/mL. Perbedaan aktifitas in i 
diduga disebabkan oleh perbedaan jenis mikroba, 
tingkat pertumbuhan dan viabilitasnya dalam media 
yang sama. 

 
   

 
Gambar 3. Inulin umbi dahlia merah (a), hidrolisat inulin dari hidrolisisis menggunakan enzim β-Amylase (b) enzim  
inulinase kasar Aspergillus sp-CBS5 (c) dan enzim  inulinase kasar Bacillus sp-CBS6 (d).  

 

2. Pengaruh hidrolisis  terhadap komposisi 
hidrolisat.  
SDF (%  berat kering). 
  Serat Larut Air (SDF) inu lin diduga berupa 
unit-unit fruktosa yang terhidrolisis sebagai 
oligosakarida (o ligofruktosa atau oligoglukosa) hasil 
hidrolisis menggunakan enzim β-Amylase dan 
enzim inulinase. Dalam bentuk ini, bakteri usus 
lebih mudah memfermentasikan membentuk asam-
asam lemak rantai pendek (SCFAs) yang dapat 
mengatur laju reaksi kolesterol. Hidro lisis 
menggunakan enzim inulinase kasar Aspergillus sp-
CBS5 dan Bacillus sp-CBS6 meningkatkan SDF 
sejalan dengan lamanya waktu hidrolisis dan 
konsentrasi enzim, seperti ditunjukkan pada Gambar 
4. Hidrolisis dengan enzim kasar Aspergillus sp-
CBS5 menghasilkan SDF yang terus meningkat 
sampai 120 jam. Pada konsentrasi 20 % selama 
proses 72 jam dicapai SDF optimal (65,252 % b. k.), 
sedangkan pada konsentrasi enzim 30 dan 40 % 

selam 120 jam masing-masing menghasilkan SDF 
sebesar 63,307 dan 57,738 % (b .k.). Laju hidro lisis 
dengan enzim inulinase kasar dari Bacillus sp- CBS6 
juga menampakkan optimisasi pada konsentrasi 20 
% selama 120 jam dengan menghasilkan SDF 
sebesar 71,752 % (b. k.) lebih tinggi apabila 
dibandingkan dengan SDF dari konsentrasi enzim 30 
dan 40 % (v/b gula) masing-masing 59,098 dan 
53,034 % (b. k.) pada waktu hidro lisis masing-
masing 120 jam. Perbedaan optimisasi SDF pada 
kedua hidrolisat tersebut diduga disebabkan oleh 
perbedaan aktifitas kedua enzim inulinase tersebut 
(Aspergillus sp-CBS5 dan Bacillus sp-CBS6 masing-
masing 0,0268 dan 0,01U/mL) sehingga diperlukan 
waktu lebih lama pada enzim inulinase kasar 
Bacillus sp-CBS6 (120 jam) guna mempero leh SDF 
optimum (71,752 % b. k.) dari pada perolehan SDF 
dengan enzim inulinase kasar Aspergillus sp-CBS5 
yaitu 65,252 % b. k. pada proses 72 jam. Secara 
keseluruhan, hidrolisis dengan enzim inulinase kasar 
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Aspergillus sp-CBS5 dan Bacillus sp-CBS6 pada 
kondisi optimum mampu meningkatkan SDF 
masing-masing 24,96 dan 37,4 % apabila 
dibandingkan SDF sebelum h idrolisis (52,2192 % b. 
k.).  
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Gambar 4. Pengaruh waktu hidrolisis dan konsentrasi 
enzim inulase terhadap SDF serat inulin dari umbi dahlia 
merah Sukabumi (Dahlia spp. L) pada hidrolisis dengan 
suhu 30 ºC dan pH 5.   
          
Serat Tak Larut Air (IDF, %  berat kering).   
            IDF diduga sebagai unit-unit fruktosa 
(oligofruktosa) atau dekstrin tak terhidrolisis baik 
oleh enzim β-Amylase maupun oleh enzim inulinase 
kasar Aspergillus sp-CBS5 dan Bacillus sp-CBS6. 
IDF t idak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim 
pencernaan namun dapat difermentasi oleh bakteri-
bakteri usus (Bifidobacterium). Fermentasi ini 
membentuk asam piruvat yang akan dikonversi 
membentuk asam lemak rantai pendek (SCFAs) 
yang dapat menghambat sintesa kolesterol [2, 3].  
 Peningkatan konsentrasi enzim inulinase 
kasar Aspergillus sp-CBS5 dan  Bacillus sp-CBS6 
menghasilkan IDF optimal diikuti oleh penurunan 
IDF sejalan dengan lamanya waktu hidro lisis, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 5. Hidrolisis dengan 
enzim kasar dari Aspergillus sp-CBS5 menunjukkan 
peningkatan tajam IDF pada 24 jam dengan 
konsentrasi 20 dan 40 % serta optimal masing-
masing 16,828 dan 22 % (b. k.), sementara pada 
konsentrasi enzim 60 % mengalami penurunan 
sepanjang waktu hidrolisis. Hal hampir sama juga 
ditunjukan pada hidrolisis dengan Bacillus sp-CBS6 
dimana optimisasi dicapai pada hidrolisis 24 jam dan 
konsentrasi enzim 40 % yang menghasilkan IDF 
19,369 % (b. k.), sedangkan pada konsentrasi enzim 
20 % mengalami optimisasi IDF sebesar 17,051 % 
pada 48 jam h idrolisis diikuti oleh penurunan IDF, 
demikian juga konsentrasi enzim 60 % yang 
menghasilkan IDF semakin berkurang  sampai akhir 
waktu hidro lisis. 
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Gambar 5. Pengaruh waktu hidrolisis dan konsentrasi 
enzim inulase terhadap IDF serat inulin dari umbi dahlia 
merah Sukabumi (Dahlia spp. L) pada hidrolisis dengan 
suhu 30 ºC dan pH 5.   
  
 Penurunan IDF diduga disebabkan oleh 
aktivitas enzim yang kurang atau ketersediaan 
substrat (gula) yang semakin berkurang karena 
konsentrasi enzim yang semakin meningkat, 
sementara jumlah/volume substrat tetap sehingga  
masih terdapat rantai fruktosa tak terpotong sebagai 
oligofruktosa atau dekstrin. Seperti diketahui, total 
serat (Total Dietary Fiber, TDF) merupakan hasil 
jumlah IDF dan SDF sehingga laju hidrolisis akan 
menghasilkan konsentrasi SDF berbanding terbalik 
dengan konsentrasi IDF. Pada keadaan hidrolisis 
reaktif, dengan  lamanya waktu hidrolisis, aktiv itas 
enzim inulinase semakin meningkat dan semakin 
tidak menyisakan IDF karena hampir seluruhnya 
telah   membentuk fruktooligosakarida sebagai SDF. 
Secara keseluruhan hidrolisis menggunakan enzim 
kasar Aspergillus sp-CBS5 dan Bacillus sp-CBS6 
pada kondisi optimum masing-masing pada waktu 
hidrolisis 24 dan 120 jam dengan perolehan IDF 
masing-masing 22 % dan 19,369 % (b. k.) 
meningkatkan IDF masing-masing  32,76 dan 16,88 
% apabila d ibandingkan dengan IDF sebelum 
mengalami hidrolisis (16,5716 % b. k.).  
 
Gula Reduksi (mg/mL).   
 Gula reduksi mengindikasikan sejauh mana 
fruktosa dan glukosa yang terbentuk sebagai gula 
reduksi. Hidro lisis dengan enzim inulinase 
kasar dari Aspergillus sp-CBS5 pada konsentrasi 
enzim 20 dan 60 % masing-masing menghasilkan 
optimisasi sebesar 4,3174 dan 8,459 mg/mL, 
sedangkan pada konsentrasi 40 % memperlihatkan 
penurunan gula reduksi sampai akhir proses. 
Hidro lisis berlangsung pada suhu 30 ºC dan pH 5 
yang diduga bukan sebagai kondisi terbaik 
Aspergillus sp, namun dengan konsentrasi enzim (60 
%) dan aktifitasnya (0,0268 U/mL) yang tinggi 
masih dimungkinkan terjadi peningkatan gula 
reduksi. Diketahui bahwa enzim inulinase dari 
kapang (Aspergillus ficuum) mempunyai aktiv itas 
optimum pada suhu 60 °C dengan selang pH 4.5 – 5 
[11].  
 Kecenderungan berbeda tampak pada 
penggunaan enzim inulinase kasar dari Bacillus sp-
CBS6 dimana terjadi penurunan gula reduksi pada 
seluruh perlakuan proses. Diduga hal ini berkaitan 
dengan kondisi proses hidrolisis optimum Bacillus 
sp. Enzim inulinase dari bakteri  pada umumnya 
memiliki aktifitas terbaik pada 45 °C dan 
dimungkinkan beroperasi pada suhu > 45 °C namun 
ini hanya terjad i pada bakteri termostabil dan 
termotoleran [12]. Hidrolisis pada 30 °C reaksi 
berjalan lambat dan cenderung menurunkan gula 
reduksi karena terjadinya penguraian gula yang tak 
terdeteksi sebagai gula reduksi, seperti ditunjukkan 
pada Gambar 6.   
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Secara keseluruhan hidrolisis dengan  enzim kasar 
Aspergillus sp-CBS5 pada kondisi optimum 
(konsentrasi enzim 60 % dan 120 jam) menghasilkan 
gula reduksi sebesar 8,459 mg/mL atau 
meningkatkan gula reduksi sebesar 180 % atau 1,8 
kali apabila d ibandingkan dengan gula reduksi 
sebelum mengalami hid rolisis (3,018 mg/mL), 
sedangkan penggunaan enzim inulinase kasar dari 
Bacillus sp-CBS6 tidak meningkatkan gula reduksi 
pada seluruh perlakuan proses.  
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Gambar 6. Pengaruh waktu hidrolisis dan konsentrasi 
enzim inulase kasar terhadap gula reduksi serat inulin dari 
umbi dahlia merah Sukabumi (Dahlia spp. L) pada 
hidrolisis dengan suhu 30 ºC dan pH 5. 
   
 Total gula (mg/mL)   
            Total gula inulin adalah seluruh gula 
(oligofruktose, oligoglukosa, glukosa dan fruktosa) 
yang terdeteksi sebagai karbohidrat menurut Metode 
Fenol-Su lfat [6]. Hidro lisis dengan enzim inulinase 
kasar Aspergillus sp-CBS5 yang semakin meningkat 
menghasilkan optimisasi pada konsentrasi enzim 20 
% (v/b total gula) sebesar 4,4 mg/mL dan 120 jam. 
Peningkatan konsisten tampak pada hidrolisis 
dengan Bacillus sp-CBS6 dimana optimisasi dicapai 
pada hidrolisis 48 jam dan konsentrasi enzim 20 % 
(v/b total gula) sebesar 5,72 mg/mL d iikuti oleh 
penurunan total gula sampai akhir proses, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 7.  
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Gambar 7. Pengaruh waktu hidrolisis dan konsentrasi 
enzim inulase kasar terhadap total gula serat inulin dari 
umbi dahlia merah Sukabumi (Dahlia spp. L) pada 
hidrolisis dengan suhu 30 ºC dan pH 5.   
 
Meskipun enzim inulinase Aspergillus sp-CBS5 
memiliki akt ifitas lebih t inggi (0,0268 U/mL) 
daripada enzim inulinase Bacillus sp-CBS6 (0,01 
U/mL) namun Bacillus sp seperti bakteri-bakteri 
penghasil inulinase lainnya memiliki kondisi 

pertumbuhan lebih toleran (45 ºC, 24 – 120 jam) 
[12] apabila dibandingkan dengan Aspergillus sp-
CBS5 (30 ºC dan 24 – 48 jam) sehingga 
memungkinkan perolehan total gula lebih t inggi. 
Secara keseluruhan, hidro lisis dengan enzim kasar 
Aspergillus sp-CBS5 dan Bacillus sp-CBS6 pada 
kondisi optimum masing-masing dengan waktu 
hidrolisis 120 dan 48 jam dengan perolehan total 
gula masing-masing 4,4 dan 5,717 mg/mL yang 
meningkatkan total gula masing-masing 32,33 dan 
71,94 % apabila dibandingkan dengan total gula 
sebelum mengalami h idrolisis (3,325 mg/mL). 
 
 Total Padatan (% ).   
            Total padatan merupakan akumulasi seluruh 
komponen baik terlarut maupun tak larut dalam 
hidrolisat. Laju h idrolisis terhadap total padatan dari 
Bacillus sp-CBS6 lebih tinggi daripada total padatan 
hasil hidrolisis dengan Aspergillus sp-CBS5, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 8. Enzim inulinase kasar 
Aspergillus sp-CBS5 meningkatkan total padatan 
sejalan dengan lamanya waktu dan konsentrasi 
enzim dimana optimisasi (5,667 %) dicapai pada 
konsentrasi enzim 20 % (v/b total gula) selama 72 
jam. Kecenderungan berbeda tampak pada enzim 
inulinase kasar Bacillus sp-CBS6 yang cenderung 
menurunkan total padatan pada seluruh perlakuan 
proses. Dengan aktifitas spesifik Aspergillus sp-
CBS5 yang lebih tinggi daripada Bacillus sp-CBS6, 
menyebabkan kemampuan menghidrolisis 
komponen hidrolisat inulin yang leb ih besar (SDF, 
IDF, gula reduksi) dan kelarutan dalam air yang 
lebih tinggi, atau total padatan menjadi lebih rendah 
apabila dibandingkan dengan total padatan dari 
enzim inulinase kasar Bacillus sp-CBS6. 
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Gambar 8. Pengaruh waktu hidrolisis dan konsentrasi 
enzim inulase kasar terhadap total padatan serat inulin dari 
umbi dahlia merah Sukabumi (Dahlia spp. L) pada 
hidrolisis dengan suhu 30 ºC dan pH 5.   
 
 Secara keseluruhan, hidrolisis dengan enzim 
inulinase kasar Aspergillus sp-CBS5 menurunkan 
total padatan pada keseluruhan perlakuan proses, 
sedangkan hidrolisis dengan enzim inulinase kasar 
Bacillus sp-CBS6 pada kondisi optimum (5,985 %) 
hanya meningkatkan total padatan sebesar 2,27 % 
apabila dibandingkan dengan total padatan sebelum 
mengalami hidrolisis (5,852 %). 
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KES IMPULAN 
 
Interaksi jenis, konsentrasi dan aktifitas 

spesifik enzim serta waktu hid rolisis cenderung 
berpengaruh terhadap capaian kondisi optimal tiap 
komponen. Semakin lama waktu hidrolisis akan 
meningkatkan SDF dan gula reduksi,  menurunkan 
total padatan dan IDF, serta  berfluktuasi total gula. 
Berdasarkan SDF tertinggi, optimisasi hidrolisis 
dicapai pada penggunaan enzim inulinase kasar 
Bacillus sp-CBS6 dengan konsentrasi 20 % (v/b pati 
hidrolisat) selama hidrolisis 120 jam dengan 
menghasilkan hidrolisat berkomposisi SDF 71,752 
% (b. k.), IDF 11,496 %, total gula 3,117 mg/mL, 
total padatan 5,87 % dan gula reduksi 0,97 mg/mL. 
Pada kondisi optimal ini terjad i peningkatan SDF 
hidrolisat inulin sebesar 37,4 % apabila 
dibandingkan dengan sebelum proses dengan 
komposisi IDF dan SDF masing-masing pada nisbah 
konsentrasi 1 : 6,24.   
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Bagaimana preparasi enzim? 
Jawaban : Dip ilih dua dari 16 mikroba. 
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Perolehan Serat Inulin Dari Umbi Dahlia Lokal  (Dahlia spp.L) untuk Anti Kolesterol 
Melalui Melalui  Perbedaan PH Gelatinisasi Dan Konsentrasi Koagulan 
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Abstrak-Umbi Dahlia merah (Dahlia spp. L) adalah  
sumber inulin yang berpotensi sebagai anti kolesterol 
melalui peranannya sebagai serat pangan larut air 
(SDF/solouble dietary fibre) dan serat tak larut air 
(IDF/ insolouble dietary fibre). Pada ekstraksi serat 
inulin dari umbi dahlia merah lokal (Sukabumi) secara 
kimia dengan rasio 1 bagian umbi dengan 2 bagian air 
pada pH gelatinisasi berturut-turut  8, 9, 10, 11, 12, 13 
dan 14 pada suhu 85-90ºC selama 15 menit dengan 
konsentrasi koagulan/pengendap (etanol) berturut-
turut 30, 50 dan 70% (v/v), dihasilkan suspensi inulin  
dengan perolehan IDF dan SDF yang bervariatif. 
Perlakuan proses ekstraksi terbaik berdasarkan 
perolehan IDF dan SDF dicapai melalu i peningkatan 
pH gelatinisasi optimum diikuti dengan penurunan 
alkalinitas sejalan dengan peningkatan konsentrasi 
etanol masing-masing pada pH 10 dan 13 dengan 
konsentrasi etanol masing-masing 30 dan 70% yang 
menghasilkan suspensi inulin dengan komposisi SDF 
0,4239 dan 1,7408%; IDF 13,366 dan 3,445%; total 
gula 34,689 dan 10,107 mg/mL; gula reduksi 2,46 dan 
0,28 mg/mL; total padatan 4,552 dan 3,342% dan 
inulin 48,327 dan 29,706% dengan kata lain, 
berdasarkan IDF perlakuan proses menghasilkan 
inulin dengan karateristik standar masing-masing 
untuk pengikat lemak. 
 
Kata-kata kunci: IDF, SDF, gelatin isasi, 
pengendapan, inulin. 
 
Abstract-Red Dahlia (Dahlia spp. L) tuber is source 
of inulin, a polysaccharide for anti cholesterol through 
its role as Soluble Dietary Fibre (SDF) and Insoluble 
Dietary Fibre (IDF). In extraction of inulin fibre from 
local tuber of Red Dahlia (Sukabumi) chemically with 
1 part of tuber and 2 parts of water ratio at 
gelatinization pH subsequently 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 
14, temperature of 85 – 90 ºC for 15 minutes with 
coagulation concentration (ethanol) 30, 50 and 70 % 
were generated inulin suspension in order to get 
various SDF and IDF. Based on recovery of IDF and 
SDF, the best treatment of extraction process was 
reached through optimum increase of gelatinizat ion 
pH followed by decrease of alkalin ity relat ing to each 
increase of ethanol concentration at pH 10 and 13 with 
ethanol concentration 30 and 70 % producing inulin 
suspension with composition SDF, IDF, total sugar, 
reducing sugar, and total solids of 0.4239 and 1.7408 
%; 13.3664 and 3.4455 %; 34.689 and 10.107 mg/mL;  
2.46 and 0.28 mg/mL; 4.5523 and 3.3423 % and inulin  

of 48.3272 and 29.7058 %, respectively In other 
words, IDF-based treatment gave standard 
characteristic of inulin for each fat b inding. 
 
Keywords : Soluble Dietary Fibre (SDF), Insoluble 
Dietary Fibre (IDF), gelatinization, coagulation, 
inulin. 
 

PENDAHULUAN 
Inulin adalah suatu polimer  fruktosa (rantai 

gabungan monomer fruktosa) yang sebagian besar 
mengandung sekitar 35 unit fruktosa yang 
dihubungkan satu sama lain dalam rantai lurus oleh 
ikatan β-2,1 g likosida (karbon 2 dari salah satu 
fruktosa dihubungkan ke karbon 1 fruktosa 
sebelumnya). Tiap inulin mempunyai g lukosa pada 
ujung awal rantai [1] seperti d itunjukkan  pada Gambar 
1. Inulin hasil isolasi dan ekstraksi dari umbi dahlia 
merah (Dahlia spp. L) lokal (Sukabumi) adalah satu 
diantara inulin terbaik berdasarkan warna bunga, 
perolehan inulin, jen is tanah tumbuh  dan tingkat 
kesuburan tanah. Perolehan inulin dilakukan pada 
kondisi tetap yaitu perlakuan tanpa pengaturan pH 
(±5), ekstraksi berdasarkan kelarutan inulin dalam air 
pada suhu tinggi dan pengendapan dengan etanol 30% 
[2].  

Inulin merupakan sumber utama serat pangan 
(Dietary Fiber) yang dapat  terdapat dalam bentuk 
serat larut air (SDF/Solouble Dietary Fiber) dan serat 
tak larut air (IDF/Insolouble Dietary Fiber), masing-
masing dapat berupa oligosakarida (oligoglukosa dan 
oligofruktosa) dan dekstrin atau oligosakarida yang 
tak terhidro lisis oleh enzim-enzim pencernakan 
(enzim ptealin dan amylase), sehingga dapat melalui 
sistem pencernaan tanpa mengalami perubahan 
struktur [3]. SDF langsung dimanfaatkan oleh sistem 
pencernakan untuk sumber nutrisi bakteri-bakteri usus 
halus, sedangkan IDF akan mengalami fermentasi oleh 
bakteri-bakteri usus halus untuk menghasilkan asam-
asam lemak rantai pendek  (SCFAs) yang dapat 
memperlambat laju kolesterol plasma yang dan 
menghambat pertumbuhan bakteri patogen penyebab 
penyakit [4, 5]. Secara keseluruhan serat inulin (IDF 
dan SDF) mempengaruhi fungsi usus dengan 
meningkatkan massa feses dan meningkatkan 
frekuensi defekasi terutama pada penderita konstipasi 
[6]. 
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Gambar 1. Struktur kimia inulin   
 

Sifat fisik inulin utama yang dapat 
terendapkan oleh etanol menjad ikan ekstraksi inulin  
melalui sistem ini merupakan pilihan terbaik. 
Ekstraksi berdasarkan kelarutan inulin dalam air pada 
suhu tinggi dan pengendapan dengan etanol berkaitan 
dengan proses gelatinisasi dan kemampuan etanol 
dalam mengendapkan inulin. Ekstraksi melalui 
pelumatan dengan air pada rasio 1 bagian umbi dahlia 
dengan 2 bagian air, selanjutnya pemanasan atau 
gelatinisasi pada suhu 85-90ºC akan menyebabkan 
terjadinya pengembangan inulin (pati) umbi  o leh 
karena adanya reaksi mekanis. A ir akan berpenetrasi 
masuk dalam granula  pati yang menyebabkan granula 
mengembang dan moleku l pati akan terdifusi dari 
granula pati serta membentuk struktur gel koloidal. 
Pada keadaan ini perbedaan tingkat alkalinitas proses 
gelatinisasi akan berpengaruh terhadap struktur pati 
dan perolehan serat pangan. Perolehan inulin dari gel 
umbi dahlia dengan kemurnian t inggi dapat dilakukan 
melalui pengendapan dengan etanol pada konsentrasi 
optimum. Pada konsentrasi etanol yang semakin  
rendah dimungkinkan inulin akan semakin banyak 
terlarut oleh karena sifat polisakarida yang mudah 
larut dalam air.  Perolehan inulin sebagai SDF atau 
IDF dipengaruhi oleh perusakan struktur granula dan 
pemotongan struktur kimia melalui gelat inisasi pada 
tingkat alkalinitas tertentu. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui optimisasi isolasi dan ekstraksi 
inulin melalui proses gelatinisasi dengan perbedaan 
pH alkalinitas dan kemampuan etanol sebagai 
pengendap inulin melalui perbedaan konsentrasi 
sehingga diperoleh serat inulin sebagai SDF dan IDF 
dengan konsentrasi terbaik.  

 
METODOLOGI 

Bahan dan Peralatan   
Bahan utama penelitian ini adalah umbi 

dahlia merah (Dahlia spp. L) lokal (Sukabumi),  
bahan-bahan kimia untuk analisis dan proses ekstraksi. 
Peralatan proses yang digunakan adalah peralatan 
ekstraksi skala laboratorium (shaker), sistem 
mikrofiltrasi sel berpengaduk (Amicon),  membran 
mikrofiltrasi 0,15µm, homogenizer (Turax) dan 
instrument analisis utama adalah spektrofotometer dan  
pH-meter.  
 
Rancangan penelitian dan analisis  

Penelit ian ini dilakukan melalui proses 
gelatinisasi umbi dahlia merah  dengan variasi pH pH 
8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 dan pengendapan gel umbi 

pada konsentrasi etanol masing-masing 30, 50 dan 
70%  (v/v). Analisis dilakukan terhadap SDF, IDF , 
total padatan (metode Grav imetri), gula reduksi 
(metode Somogyi-Nelsen), total gula (Metode Fenol-
Sulfat) [7] dan inulin (metode N. Nelson) [8].  
 
Tahapan proses.  

Perlakuan awal dilakukan dengan mecuci 
bersih  umbi dahlia, pengecilan ukuran melalui 
pengirisan, pelumatan dengan air pada rasio 1 bagian 
umbi dan 2 bagian air, penyaringan lolos 60 mesh, 
pengaturan pH pada pH 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14, 
gelatinisasi  pada suhu 85-90°C selama 30 menit dan 
homogenisasi 4000 rpm selama 15 menit. Suspensi gel 
selanjutnya ditambahkan etanol masing-masing 30, 50 
dan 70% (v/v), dan didekantasi selama 18 jam pada 
suhu 10ºC selanjutmya dilakukan pelelehan (thawing) 
pada suhu ruang. Untuk mempero leh SDF dan IDF 
dilakukan pemisahan  suspensi inin melalui 
mikrofiltrasi sel berpengaduk menggunakan membran 
mikrofiltrasi 0,15µm.  

Suspensi inulin diisikan dalam sistem sel MF 
berpengaduk menggunakan membran mikrofiltrasi 
0,15µm berkapasitas 180 mL, diaduk pada kecepatan 
putar pengaduk 400 rpm dan tekanan 40 psia selama 
60 menit dengan mengalirkan gas nitrogen [9].. 
Permeat/ekstrak yang lolos ditampung sebagai SDF, 
sedangkan retentat/pekatan sebagai IDF. 
Retentat/pekatan dan permeat/ekstrak selanjutnya di 
presipitasi dengan etanol dengan cara melarutkan 
dalam 4 volume etanol 95%, d isaring, dicuci dengan 
etanol 70% 3x , etanol 95% 2x  dan aseton 2x [10]. 
Komponen yang tercuci selanjutnya dikeringkan 
selama 2-3 jam pada suhu 105 °C untuk mempero leh 
IDF dan SDF murni.  

 
HAS IL PENELITIAN 

1. Karateristik umbi dan gel umbi dahlia merah 
(Dahlia spp.L)  

Umbi dahlia merah (Dahlia spp.L) 
menyerupai ketela pohon (cassava ) namun berukuran 
lebih kecil seperti ditunjukkan pada Gambar 3a.. Tiap 
pohon dahlia dapat menghasilkan 2-4 umbi dengan 
berat ± 150-300 gram/umbi. Umbi dahlia kupas 
menyerupai  kentang (potato),  namun memiliki 
tekstur yang kurang kompak dan lebih kenyal b ila 
dibandingkan tekstur kentang kupas yang dapat 
diketahui dari irisan umbi dahlia tersebut. Umbi 
setelah pelumatan pada rasio 1 bagian umbi dengan 2 
bagian air tampak sebagai suspensi dengan partikel 
yang kasar dan tidak merata. Setelah mengalami 
gelatinisasi pada pada suhu 85-90ºC selama 30 menit, 
dihasilkan gel yang lebih  kental, jernih  dengan warna 
lebih coklat dan butiran pati yang lebih kompak dan 
merata seperti ditunjukkan pada Gambar 3b dan 3c. 
Komposisi kimia gel menunjukkan kandungan IDF 
3,6633 %, SDF 0,8248%, total padatan 6,5615%, total 
gula 1,7583 mg/mL dan gula reduksi 13,74 mg/mL. 
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Gambar 3. Umbi dahlia merah (Dahlia spp.L) dari Sukabumi (a), suspensi umbi dahlia hasil pelumatan dengan air pada rasio 
1 bagian umbi dengan 2 bagian air (b) dan gel umbi dahlia hasil gelatinisasi tanpa perlakuan pengaturan pH pada suhu 85-
90ºC selama 30 menit (c).  
 
 
Pengaruh proses pengendapan terhadap komposisi 
suspensi inulin.  
 Proses pengendapan inulin menggunakan 
etanol adalah suatu metode berdasarkan kelarutan 
inulin dalam air.  Gel umbi dahlia yang diperoleh dari 
proses gelatinisasi pada pH 8, 9, 10, 11,12,13 dan 14 
melalui pengendapan dengan etanol pada konsentrasi 
30, 50 dan 70% menghasilkan suspensi inulin dengan 
komposisi setiap komponen yang berbeda. Perbedaan 
komposisi diduga disebabkan oleh terjadinya 
perubahan struktur molekul pati umbi dahlia o leh 
proses panas (85-90ºC) yang menyebabkan perusakan 
ikatan hidrogen intra molekuler granula dan terdapat 
gusus H+ bebas yang akan menyerap air sehingga 
terjadi pembengkakan granula membentuk struktur gel 
koloidal [11]. Dengan perbedaan alkalinitas pada pada 
suhu 85-90ºC, menyebabkan perbedaan struktur gel 
yang terbentuk dan  berpengaruh terhadap komposisi 
keseluruhan.  
 
SDF (%  berat kering)  
 Perolehan SDF pada gelatinisasi dengan pH 8, 
9, 10, 11, 12, 13 dan 14 melalu i pengendapan dengan 
etanol pada konsentrasi 30, 50 dan 70% menghasilkan 
SDF yang berfluktuatif seperti ditunjukkan pada 
Gambar 3.  
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Gambar 3. Hubungan antara pH gelatinisasi dan konsentrasi 
etanol terhadap perolehan SDF  suspensi inulin  dari umbi 
dahlia (Dahlia spp. L) Sukabumi.   

 
Proses pengendapan dengan etanol pada 

konsentrasi etanol 30, 50 dan 70% d ihasilkan SDF  
tertinggi berturut-turut  sebesar 0,97, 1,097 dan 
1,741% b.k yang dicapai pada pada pH gelatinisasi 
berturut-turut 12, 13 dan 13 atau optimisasi SDF dari 
ketiga konsentrasi etanol tersebut dicapai pada pH 
gelatinisasi 13 sebesar 1,741% b.k. Pero lehan SDF ini 
tampak berbeda pada perlakuan gelatinisasi tanpa 
pengaturan pH (kontrol) dimana pada ketiga 

konsentrasi etanol tersebut berturut-turut 
menghasilkan SDF sebesar 0,02, 0,65 dan 0,31% (b.k) 
sehingga pada kondisi optimal ini meningkatkan SDF 
sebesar 1,69x, atau 169%  dari 0,65%(b.k) menjadi 
1,741% (b.k). 

Dari telaah tersebut diatas diketahui bahawa 
semakin tinggi konsentrasi etanol dan semakin tinggi 
tingkat kebasaan gelatinisasi, akan semakin tinggi 
kemampuan etanol dalam mengendapkan SDF. Hal ini 
diduga disebabkan pada tingkat kebasaan tinggi,akan 
semakin besar difusi OH- yang menyebabkan tingkat 
pengembangan semakin besar. Pada saat itu struktur 
granula pati umbi dahlia akan semakin terkristalisasi 
sehingga etanol akan lebih mudah mengendapkan 
polisakarida sebagai SDF. SDF inu lin d iduga berupa 
monomer fruktooligosakarida  atau 
glukooligosakarida hasil degradasi dari rangkaian 
polimer fruktan sehingga  akan lo los sebagai 
permeat/ekstrak oleh karena memiliki ukuran partikel  
0,001-0,01 µm, lebih kecil dari pada ukuran pori 
membran mikrofiltrasi yang digunakan (0,15 µm) [9] 
pada kecepatan putar pengaduk 400 rpm, tekanan 40 
psia.  
 
IDF (%  berat kering)  

IDF d ihasilkan melalui pemisahan 
menggunakan sistem mikrofiltrasi pada ukuran pori 
0,15µm dan diyakini sebagai komponen pati (inulin) 
umbi dahlia yang tidak terhidrolisis/degradasi oleh 
proses gelatinisasi sehingga masih berupa rangkaian 
fruktosa dengan berat molekul besar (± 5000-5400 
Da) [12] dan tertahan pada permukaan membran 
sebagai konsentrat/pekatan oleh karena memiliki 
ukuran partikel >0,15 µm atau setara dengan  
BM>500 Da. Gambar 4 memperlihatkan laju  
pengendapan inulin dari gel umbi dahlia pada pH 
gelatinisasi 8, 9, 10, 11, 12,13 dan 14 dengan etanol 
30, 50 dan 70% terhadap IDF.  

Proses pengendapan dengan etanol pada 
konsentrasi etanol 30, 50 dan 70% dihasilkan IDF  
tertinggi berturut-turut  sebesar 13,366, 9,569 dan 
5,18% (b.k) yang dicapai pada pada pH gelatinisasi 
berturut-turut 10, 12 dan 12 atau optimisasi SDF 
dicapai pada pH gelatinisasi 10 sebesar 13,366 % b.k.  
Secara keseluruhan laju pengendapan menunjukkan 
bahwa  semakin tinggi tingkat kebasaan gelatinisasi 
akan semakin tinggi kebutuhan etanol untuk 
memperoleh inulin dengan IDF optimum.  Pada 
kontrol, dengan etanol 30, 50 dan 70% berturut-turut 

a b c 
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dihasilkan IDF sebesar 11,175, 9,7517 dan 5,544% 
(b.k), sehingga proses gelatinisasi dan pengendapan 
pada kondisi optimal ini meningkatkan IDF sebesar 
21,4%  11,175% (b.k) menjadi 13,366% (b.k).  
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Gambar 4. Hubungan antara pH gelatinisasi dan konsentrasi 
etanol terhadap perolehan IDF  suspensi inulin dari umbi 
dahlia (Dahlia spp. L) Sukabumi.  
 
Inulin (%  berat kering)  

Perlakuan pengendapan inulin dengan etanol 
pada konsentrasi 30, 50 dan 70% menghasilkan inulin  
dengan perolehan kemurn ian yang fluktuatif sejalan 
dengan peningkatan pH gelatinisasi seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Hubungan antara pH gelatinisasi dan konsentrasi 
etanol terhadap perolehan inulin  dari umbi dahlia (Dahlia  
spp. L) Sukabumi. 
 
Pada konsentrasi etanol 30, 50 dan 70% d ihasilkan 
inulin  tertinggi berturut-turut  sebesar 79,425, ,87,556 
dan 58,529 % (b.k) yang dicapai pada pada pH 
gelatinisasi berturut-turut 9, 10 dan 14 atau optimisasi 
inulin dicapai pada pH gelatinisasi 10 sebesar 87.5564 
% b.k . Dibandingkan dengan kontrol,  pengendapan 
dengan etanol 30, 50 dan 70% menghasilkan inulin  
berturut-turut sebesar  61,368, 58,7 dan 25,227% (b.k) 
sehingga perolehan inulin   pada kondisi optimal  
meningkatkan inulin sebesar  49,16% dari 58,7% 
menjadi 87,556%. Peningkatan ini diduga terjadi 
selain karena perbedaan alkalinitas pada gelatinisasi 
juga disebabkan kemampuan etanol dalam mengikat 
inulin. Pada gelat inisasi dengan pH 10, 
memungkinkan OH+ lebih tinggi konsentrasinya 
dibandingkan tanpa pengaturan pH (ada pada pH 5) 
sehingga tingkat pengembangan granula 
pati/polisakarida juga lebih tinggi dan perusakan 
struktur granula lebih besar. Pada saat ini, polimer 
ftruktan akan memerlukan etanol dengan konsentrasi 
yang lebih tinggi  (50%). 
 
 
 

Gula Reduksi (mg/mL).    
Laju pengendapan pada ketiga konsentrasi 

etanol terhadap gula reduksi ditunjukkan pada Gambar 
6.  
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Gambar 6. Hubungan antara pH gelatinisasi dan konsentrasi 
etanol terhadap perolehan gula reduksi  suspensi inulin  
dari umbi dahlia (Dahlia spp. L) Sukabumi.  
 

Peningkatan dan penurunan gula reduksi 
diduga disebabkan terjadinya hidrolisis oleh adanya 
perubahan susunan polimer rangkaian fruktan oleh 
suasana basa, dimana kemampuan etanol dalam 
mengendapkan inulin akan berpengaruh pada gula 
reduksi. Pada etanol 30, 50 dan 70% d ihasilkan gula 
reduksi  tertinggi berturut-turut  sebesar 2,46, 1,58, 
dan 1,68 mg/mL  yang dicapai pada pada pH 
gelatinisasi berturut-turut 10, 10 dan 11 atau 
optimisasi inulin dari ketiga konsentrasi etanol 
tersebut dicapai pada pH gelatinisasi 10 sebesar 2.460 
mg/mL. Dibandingkan dengan kontrol, pengendapan 
dengan etanol 30, 50 dan 70% menghasilkan gula 
reduksi berturut-turut sebesar  2,3, 2,58 dan 1,96 
mg/mL sehingga perolehan gula reduksi 
meningkatkan gula reduksi sebesar  6,96%  dari  2,3 
mg/mL menjad i 2,46 mg/mL. Capaian kondisi 
optimum ini diduga disebabkan gula memiliki sifat 
kelarutan dalam air yang tinggi [13] sehingga 
pembubuhan etanol pada konsentrasi  terendahpun 
(30% v/v ) akan mampu mengendapkan inulin dengan 
gula reduksi optimum.  
 
Total gula (mg/mL)  

Total gula inulin adalah seluruh gula 
(oligofruktose, oligoglukosa, glukosa dan fruktosa) 
yang terdeteksi sebagai karbohidrat menurut Metode 
Fenol-Su lfat [7]. Proses pengendapan dengan etanol 
pada konsentrasi etanol 30, 50 dan 70% dihasilkan 
total gula tertinggi berturut-turut  sebesar 7,279, 2,223 
dan 3,113 mg/mL  yang dicapai pada pada pH 
gelatinisasi berturut-turut 12, 13 dan 10 atau 
optimisasi total gula dari ketiga konsentrasi etanol 
tersebut dicapai pada pH gelatinisasi 12 sebesar 7,28 
mg/mL seperti ditunjukkan pada Gambar 7.  
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Gambar 7. Hubungan antara pH gelatinisasi dan konsentrasi 
etanol terhadap perolehan total gula  suspensi inulin dari 
umbi dahlia (Dahlia spp. L) Sukabumi.  
 
Dibandingkan dengan kontrol,  pengendapan dengan 
etanol 30, 50 dan 70% menghasilkan total gula 
berturut-turut sebesar  6,257, 1,478 dan 1,2 mg/mL 
sehingga perolehan total gula  pada kondisi optimal ini 
meningkatkan total gula sebesar  16,33%  dari  6,257 
mg/mL menjad i 7,28 mg/mL. Capaian kondisi 
optimum total gula ini berkaitan selain dengan tingkat 
kebasaan gelatinisasi juga oleh kemampuan etanol 
dalam mengendapkan gula. Pada pH 12 dengan suhu 
gelatinisasi 85-90ºC selama 30 menit dimungkinkan 
terjadi pemecahan rangkaian fruktan oleh suasana 
basa yang lebih baik dari pada pH gelatin isasi lainnya 
 
Total Padatan (% ).  

Total padatan merupakan akumulasi seluruh 
komponen baik terlarut maupun tak larut dalam 
suspensi inulin. Proses pengendapan dengan etanol 
pada konsentrasi etanol 30, 50 dan 70% dihasilkan 
total padatan  tertinggi berturut-turut  sebesar 5,226%, 
4,04 dan 3,484% yang dicapai pada pada pH 
gelatinisasi berturut-turut 8, 8 dan 11 atau optimisasi 
total padatan  dari ketiga konsentrasi etanol tersebut 
dicapai pada pH gelat inisasi 8 sebesar 5,226% seperti 
ditunjukkan pada Gambar 8.  Dibandingkan dengan 
kontrol, pengendapan dengan etanol 30, 50 dan 70% 
menghasilkan total padatan  berturut-turut sebesar  
4,453, 3,726 dan 3,253% sehingga perolehan total 
padatan  pada kondisi optimal  in i meningkatkan total 
padatan  sebesar  17,36%  dari  4,453 % menjadi 
5,226%. 

Dari optimisasi total padatan yang dicapai 
pada pH 8 dengan konsentrasi etanol 30% (5,226%) 
menunjukkan bahwa lebih banyak sebagai padatan 
terlarut yang secara visual suspensi tampak lebih encer 
bila dibandingkan dengan suspensi inulin yang 
dihasilkan pada pH gelatinisasi lainnya sehingga dapat 
diendapkan pada konsentrasi etanol terendah (30%). 
Semakin tinggi konsentrasi  etanol, akan semakin  
rendah perolehan total padatan sejalan dengan 
peningkatan pH gelatinisasi. Penurunan total padatan 
diduga disebabkan oleh terjadinya interaksi OH-  
dengan polisakarida yang menyebabkan terjadinya 
pengembangan granula pati umbi oleh adanya difusi 
air. Hal ini d itunjukkan dengan penurunan viskositas 
suspensi, sehingga padatan terlarutnya akan lebih 
besar dari padatan tak larut.. Sedangkan peningkatan 
total padatan diduga disebabkan terjadinya penguapan 

air oleh proses pemanasan (80-85°C) selama 30 menit  
yang lebih memekatkan padatan meskipun 
kecepatan/laju reaksi kimia oleh pengaruh OH- 

terhadap total padatan berbeda pada masing-masing 
etanol.  
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Gambar 8. Hubungan antara pH gelatinisasi dan konsentrasi 
etanol terhadap perolehan total padatan  suspensi inulin  
dari umbi dahlia (Dahlia spp. L) Sukabumi.  

 
KES IMPULAN 

 
Perlakuan pH gelatinisasi dan konsentrasi 

etanol cenderung berpengaruh terhadap komposisi  
inulin. Semakin t inggi tingkat kebasaan gelatinisasi 
dan konsentrasi etanol akan semakin meningkatkan 
SDF, total gula dan inulin namun menurunkan IDF, 
total padatan dan gula reduksi. Capaian kondisi 
optimal tiap komponen dipengaruhi oleh sifat 
komponen dan perlakuan proses. Dibandingkan 
dengan perlakuan proses tanpa pengaturan pH 
(kontrol), seluruh perlakuan proses mampu 
meningkatkan komposisi inulin. Berdasarkan SDF 
tertinggi (1,741% b.k), optimisasi proses dicapai pada 
pH gelatin isasi 13, konsentrasi etanol 70% yang 
meningkatkan SDF sebesar 1,69x, atau 169%  dari 
0,65 %b.k (kontrol) menjadi 1,741%b.k  pada 
konsentrasi etanol yang sama (70%). sedangkan bila 
berdasarkan IDF tert inggi menjad i 13,366% (b.k)  
optimisasi proses dicapai pada pH gelatinisasi 10, 
konsentrasi etanol 30% yang meningkatkan IDF 
sebesar 21,4%  dari 11,175%(b.k) menjad i 13,366% 
(b.k) pada konsentrasi etanol yang sama (30%). Pada 
masing-masing kondisi proses optimal ini dipero leh 
suspensi inulin dengan komposisi SDF dan IDF 
masing-masing pada nisbah konsentrasi 1,7 : 3.4 dan  
0.4: 13,4 . 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 (Tri) :  
Kelompok umbi apakah sama ? dari sukabumi dan 
masa panen ? 
Jawaban : 
Sampling dan homogen. 
 
Pertanyaan 2 ( Yuniar ) : 
Metode penentuan SDF dan IDF ? rencana kedepan 
perihal penelllit ian telah dilakukan atau sebatas anti 
kolesterol ?  
Jawaban : 
Metode berdasarkan system mekanik, (metode baru) 
dengan menggunakan membrane 0,15 um, Penelit ian 
masih panjang, dan kearah anti-anti selain anti 
kolesterol akan sama. 
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Abstract – Indonesia merupakan negara kepulauan 
yang mempunyai kekayaan budaya yang beraneka 
ragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. 
Masyarakat Indonesia perlu melestarikan dan 
mewariskan kebudayaan tersebut hingga generasi 
selanjutnya. Kebudayaan Indonesia dapat dikenalkan 
melalui berbagai media tulisan dalam bentuk buku. 
Tetapi, untuk sebagian orang buku dapat 
membosankan dan hanya dapat diperoleh di tempat-
tempat tertentu. Dengan berbasis multimedia online, 
pengenalan dan pelestarian budaya Indonesia dapat 
diakses kapan dan dimana pun berada. Geographic 
Information System (GIS) yang berisi kebudayaan 
Indonesia diharapkan lebih menarik dengan adanya 
peta digital yang memberikan informasi mengenai 
letak geografis daerah asal kebudayaan yang berada 
di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi 
Software Development Life Cylce (SDLC) dengan 
model waterfall (air terjun). Dengan metodologi ini, 
langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan 
mulai dari requirements, design, coding, testing, 
implementation hingga maintenance. Hasil yang 
diharapkan dalam penelitian ensiklopedia budaya 
Indonesia sebagai salah satu solusi yang memberikan 
informasi kebudayaan Indonesia berasal, sehingga 
generasi penerus dapat mencintai, melestarikan, dan 
mewariskan kebudayaan Indonesia berdasarkan 
daerah asal kebudayaan yang ditunjukkan dalam peta 
digital.  
  
Kata Kunci: budaya, Indonesia, ensiklopedia, GIS, 
waterfall 
  

1. PENDAHULUAN 
  

Kebudayaan adalah sebuah sistem gagasan, 
tindakan dan hasil karya yang dihasilkan dalam rangka 
kehidupan manusia dan dijadikan hak milik manusia 
melalui p roses belajar. Jad i hasil karya seperti cara 
bertutur, teori idiolog i, dan arsitektur rumah itu dapat 
dikategorikan dalam kebudayaan [1]. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki berbagai macam suku, budaya, dan bahasa. 
Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia 
menjadi suatu bukti bahwa Indonesia merupakan 
negara yang kaya akan budaya. Wilayah Indonesia 
tersebar dari Sabang sampai Merauke yang di setiap 
daerahnya memiliki keunikkan budaya masing-
masing. Masyarakat Indonesia memainkan perannya 

dengan sangat baik untuk mewariskan kebudayaan-
kebudayaan tersebut dari generasi ke generasi. 
Berbagai cara d ilakukan untuk memperkenalkan 
budaya Indonesia. Tetapi yang paling sederhana 
adalah pengenalan budaya melalu i buku yang dapat 
memberikan informasi mengenai seluruh kebudayaan 
yang ada di Indonesia.  

Pencarian informasi budaya melalui buku dapat 
memberikan informasi yang lengkap mengenai 
kebudayaan yang tersebar di wilayah Indonesia. 
Tetapi untuk sebagian orang, buku terkadang menjadi 
sangat membosankan. Buku juga hanya bisa diperoleh 
di tempat-tempat tertentu, seperti toko buku dan 
perpustakaan. Berdasarkan permasalahan yang ada, 
diperlukan sebuah website untuk membantu pencarian 
informasi tentang kebudayaan yang dapat diperoleh di 
mana dan kapan saja, juga memin imalisasi pencarian 
informasi budaya melalui buku. Dengan teknologi 
Geographic Information System (GIS), website 
kebudayaan ini akan leb ih menarik dengan 
menampilkan peta yang memberikan informasi 
mengenai letak geografis daerah asal kebudayaan 
yang ada di Indonesia. Penelitian ini berkonsentrasi 
kepada pembangunan website Geographic 
Information System (GIS) untuk Keanekaragaman 
Budaya Indonesia yang bertujuan untuk membangun 
sebuah Geographic Information System (GIS) untuk 
Keanekaragaman Budaya Indonesia sebagai media 
pengenalan budaya Indonesia yang dapat 
mempermudah pencarian informasi kebudayaan di 
mana dan kapan saja; Memberikan informasi 
kebudayaan beserta daerah asalnya; dan Memberikan 
alternatif untuk mengurangi kebosanan pencarian 
informasi budaya melalui buku cetak.   
  

2. LANDASAN TEORI 
  
2.1. Sistem Informasi 

Sistem adalah interaksi dari elemen-elemen yang 
saling berkaitan bekerja sama untuk mencapai tu juan. 
Elemen-elemen tersebut ialah elemen sistem 
konvensional (data, manusia dan prosedur) dan 
elemen sistem modern (data manusia, prosedur, 
hardware dan software). Data merupakan kenyataan 
yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 
kesatuan nyata. Data yang terkumpul membentuk hasil 
yang disebut informasi. Jadi, secara umum informasi 
dapat diindentifikasikan sebagai sesuatu yang di 
hasilkan dari pengolahan data menjadi leb ih mudah 
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dimengerti dan bermakna yang menggambarkan suatu 
kejad ian dan fakta yang ada [2]. Defin isi yang umum, 
sistem informasi diartikan sebagai suatu sistem dalam 
suatu organisasi yang mengolah data menjad i bentuk 
yang lebih berguna untuk mencapai suatu tujuan [3]. 
 
2.2. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis atau Geographic 
Information System (GIS) adalah suatu sistem 
informasi menyangkut keberadaan obyek di 
permukaan bumi berikut informasi yang terkandung di 
dalamnya yang mempunyai keterkaitan secara 
geografis dengan obyek lainnya. Secara sederhana 
GIS dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang 
memberikan suatu jawaban atas suatu pertanyaan “ 
Ada apa di sana?” Di dalam GIS, sistem yang 
dikembangkan adalah menyangkut segala hal yang 
berhubungan dengan pengumpulan, manajemen data 
spasial dan analisis terhadap obyek yang dilakukan 
dengan membuat overlay antar obyek. 

GIS d idefin isikan sebagai suatu sistem 
manajemen database yang terkomputerisasi untuk 
mendapatkan data, mengumpulkan data, mengolah 
kembali, mentransformasikan dan melakukan analisis 
sekaligus menampilkan obyek baik secara spasial 
maupun dalam bentuk tabel. Geographic Information 
System (GIS) menawarkan suatu sistem yang 
mengintegrasikan data yang bersifat keruangan 
(spasial/geografis) dengan data tekstual yang 
merupakan deskripsi menyeluruh tentang obyek dan 
keterkaitannya dengan obyek lain. Dengan sistem ini 
data dapat dikelo la, dilakukan manipulasi untuk 
keperluan analisis secara komprehensif dan sekaligus 
menampilkan hasilnya dalam berbagai format baik 
dalam bentuk peta maupun berupa tabel atau report 
[4]. 
 
2.3. Kebudayaan 

Secara umum d i masyarakat, kebudayaan sering 
diartikan sebagai sesuatu yang terkait erat dengan 
seni. Seperti seni musik, membatik, pahat, dan lain-
lain. Namun, menurut Prof.  Koentjaraningrat, makna 
kebudayaan dapat dipahami lebih luas lagi. Menurut 
beliau, kebudayaan adalah sebuah sistem gagasan, 
tindakan dan hasil karya yang dihasilkan dalam rangka 
kehidupan manusia dan dijadikan hak milik manusia 
melalui proses belajar. Dalam defin isi ini, ada 
beberapa poin yang dapat diuraikan lag i. 

Bahwa kebudayaan itu meliputi gagasan, 
tindakan, dan hasil karya manusia. Jadi hasil karya 
seperti cara bertutur, teori id iologi, dan arsitektur 
rumah itu dapat dikategorikan dalam kebudayaan. 
Bahkan cara kita berjalan atau makan yang berbeda 
dari satu tempat ke tempat lain itu pun termasuk 
kebudayaan. Contoh adalah penggunaan sendok dan 
garpu ketika makan oleh masyarakat barat, akan 
berbeda dengan masyarakat timur tradisional yang 
langsung menggunakan tangan. Kebudayaan meliputi 
semua aspek kehidupaan manusia. Tujuan awal dari 
adanya kebudayaan itu adalah untuk mendukung 

kehidupan manusia. Seperti cara berpakaian yang 
merupakan bagian dari kebudayaan, disesuaikan 
manusia dengan alam sekitar. Misal penduduk iklim 
tropis yang menggunakan pakaian dengan bahan 
relatif tip is, akan berbeda dengan masyarakat yang 
hidup di empat iklim seperti Eropa. 

Dijadikan milik manusia dengan proses belajar. 
Kebudayaan tidak dapat diturunkan secara genetis. 
Perlu ada proses belajar dan penyerapan kebudayaan 
dari masyarakat kepada individu. Bahkan sesuatu yang 
naluriah dimiliki oleh manusia pun, pada praktiknya 
akan dikreasikan lag i sesuai dengan kebutuhan 
manusia. Sepert i naluri kebutuhan manusia untuk 
makan. Tidak hanya sampai d i proses makan saja. Ada 
tata cara tertentu atau yang di barat disebut Table 
Manner yang dibuat oleh manusia dan menjadi sebuah 
kebudayaan [1]. 
 
2.4. Perangkat Analisis Terstruktur 

Analisis terstruktur merupakan salah satu teknik 
analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi 
fungsi. Teknik in i mempunyai sekumpulan petunjuk 
dan perangkat komunikasi grafis yang memungkinkan 
analisi sistem mendefin isikan spesifikasi fungsional 
perangkat lunak secara terstruktur [5]. 
2.4.1. Diagram Konteks 

Merupakan gambaran kasar aliran informasi dan  
data yang akan dilakukan o leh system database yang 
akan dirancang. Diagram in i hanya menjelaskan 
secara umum gambaran aliran konteks dari rancangan 
system yang akan dibuat. 
2.4.2. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram(DFD) adalah diagram yang 
menggambarkan aliran data dalam sistem, sumber dan 
tujuan data, proses yang mengolah data tersebut, dan 
tempat penyimpanan data [5]. 

Tabel 1. Simbol Data Flow Diagram 
No. Nama Simbol Keterangan 
1 Alur 

Data 
 

 

Penghubung antar 
proses yang 
merepresentasikan 
informasi yang 
dibutuhkan proses 
sebagai masukan 
atau informasi yang 
dihasilkan proses 
sebagai keluaran 

2 Proses  Proses adalah 
sesuatu yang 
mengubah input 
menjadi output.  
 

3 Termina
tor 
atau 
Entitas 
Eksterna
l 

 

 

Entitas External 
menunjukkan 
tempat asal data 
(sumber) atau 
tempat tujuan data 
(Tujuan). 
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No. Nama Simbol Keterangan 
4 Data 

Store 
 

 

Penyimpanan data 
(data store) 
merupakan media 
penyimpanan fisik, 
simbol ini 
menunjukkan 
gudang informasi 
atau data. 

 
2.4.3. Entity Relationship Diagram (ER-D) 

Entity Relationship Diagram adalah diagram 
yang menggambarkan keterhubungan antar data secara 
konseptual . Penggambaran keterhubungan antar data 
ini didasarkan pada anggapan bahwa dunia nyata 
terdiri dari kumpulan objek yang di sebut entitas 
(entity) dan hubungan yang terjadi diantaranya yang di 
sebut relasi (relationship) [5]. Model Entity 
Relationship memiliki 2 (dua) komponen utama yaitu 
entitas (entity) dan relasi (relation) . Kedua komponen 
itu dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah 
atribut/properti. 

Tabel 2. Simbol ER-Diagram 

 
2.4.4. Black Box Testing 

Black box testing adalah strategi pengujian di 
mana hanya memperhatikan atau menfokuskan kepada 
faktor fungsionalitas dan spesifikasi perangkat lunak. 
Ujicoba blackbox memungkinkan pengembang 
software untuk membuat himpunan kondisi input yang 
akan melat ih seluruh syarat-syarat fungsional suatu 

program [6]. 
  

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 

Pengembangan software dalam penelit ian ini  
menggunakan metodologi Software Development Life 
Cycle (SDLC) dengan model waterfall. Model 
waterfall terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. 

 
Gambar  1. Waterfall Model [7] 

 
3.1. Requirements Analysis and Definition 

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap 
kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang 
harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibangun dalam 
penelitian ini. Pada tahap ini d ilakukan penyusunan 
semua daftar kebutuhan untuk pembangunan 
perangkat lunak dengan berkomunikasi dengan calon 
penggunanya. 
 
3.2. System and Software Design 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan alur 
kerja sistem yang akan di buat dalam bentuk flowmap, 
Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship 
Diagram (ERD), dan interface design. 
 
3.3. Implementation and Unit Testing  

Realisasi dari tahap desain ke dalam kode-kode 
dengan menggunakan bahasa pemrograman yang 
ditentukan yang secara teknis dikerjakan o leh 
programmer. Penelitian ini menggunakan bahasa 
pemrograman Personal Home Pages (PHP) dan 
database MySQL. 
 
3.4. Integration and System Testing  

Penyatuan unit-unit program dari proses coding 
kemudian diuji secara keseluruhan (system testing). 
Fungsi dari testing tersebut adalah untuk menguji 
seluruh program yang dibuat agar terbebas dari error 
dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah 
didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya program yang 
sudah dibangun langsung diuji secara unit per unit, 
modul per modul, dan sistem secara keseluruhan. 

 
3.5. Operation and Maintenance 

Pemeliharaan suatu perangkat lunak sangat 
diperlukan, termasuk pengembangan, karena 

No Nama Simbol Keterangan 
1. Entitas  

 
 

Entity adalah 
sesuatu apa 
saja yang ada 
di dalam 
sistem, nyata 
maupun 
abstrak di 
mana data 
tersimpan.  

2. Relasi  
 

Relasi adalah 
hubungan 
alamiah yang 
terjadi antara 
entitas 

3.  
Atribut 

 
 

 

Atribut 
adalah 
kelompok 
data yang 
mempunyai 
karakteristik 
yang sama 

4. Garis 
Penghubung 
(Link)  

 
 

Link atau 
garis 
penghubung 
adalah 
penghubung 
atribut 
dengan 
entitas dan 
relasi dengan 
entitas. 
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perangakat lunak yang dibuat tidak selamanya hanya 
seperti yang diinginkan saat itu saja. Ketika dijalankan 
mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang tidak 
ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-
fitur yang belum ada pada perangkat lunak tersebut 
untuk kebutuhan di masa akan datang. 
 

4. ANALIS IS DAN PERANCANGAN 
  
4.1. Analisis Sistem Lama  

Proses pencarian informasi kebudayaan 
Indonesia didapat dengan membaca buku mengenai 
keanekaragaman budaya Indonesia. Detail tahapan 
prosesnya adalah  pencari informasi mendatangi 
perpustakaan, pencari informasi mencari buku tentang 
kebudayaan Indonesia, pencari informasi 
mendapatkan buku, pencari informasi mencari 
informasi kebudayaan yang ingin diketahui kemudian 
membacanya, dan terakhir pencari informasi 
mendapatkan informasi kebudayaan. Aktivitas yang 
terjadi dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar  2. Aktivitas Sistem Lama 

 
4.2. Analisis Sistem Usulan 

Pada sistem yang diusulkan, sebagian alur 
kegiatan pencarian in formasi kebudayaan Indonesia 
berjalan secara komputerisasi melalu i Geograpic 
Information System (GIS) keanekaragaman budaya 
Indonesia, dengan detai prosesnya di antaranya : 
sistem ini digunakan oleh 2 (dua) pengguna yaitu user 
dan admin; sebelum admin masuk ke dalam sistem, 
admin melakukan proses login; bila valid, admin bisa 
melanjutkan proses menginputkan data, tetapi jika 
tidak valid akan kembali ke proses login; admin  
menginputkan data daerah, pakaian adat, rumah adat, 

senjata tradisional, tarian tradisional, alat musik dan 
lagu daerah selanjutnya masing-masing data tersebut 
masuk ke dalam tempat penyimpanan; user 
mengakses  Geograpic Information System (GIS) 
keanekaragaman budaya Indonesia; dan user 
mendapatkan informasi kebudayaan. 
 
4.3. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat 

Lunak  
Spesifikasi perangkat keras dalam penelit ian in i 

di antaranya : Processor Intel Pentium 4 2 GHz, 
Hardisk 40 GB, dan Memory (RAM) 512 MB. 
Sedangkan kebutuhan spesifikasi perangkat lunak 
minimum yang dapat digunakan dalam sistem ini di 
antaranya : Sistem Operasi Windows/Linux, Web 
Browser Mozilla firefox/google chrome/Internet 
Explorer.  
 
4.4. Context Diagram  

 
Gambar  3. Context Diagram 

 
4.5. Data Flow Diagram  

 
Gambar  4. DFD Level-1 

 

 
Gambar  5. DFD Level-2 Proses 1.0 Mengolah Data 
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Gambar  6. DFD Level 2 Proses 2.0 Melihat Data 

 
4.5. Entity Relationship Diagram (ER-D) 

ER Diagram digunakan untuk memperlihatkan  
hubungan antara entitas, pada sistem ini terdapat tujuh 
entitas yaitu daerah, pakaian adat, rumah adat, senjata 
tradisional, tarian tradisional, alat musik dan lagu 
daerah.  Hubungan antara daerah dengan pakaian adat, 
rumah adat, senjata tradisional, tarian tradisional, alat 
musik dan lagu daerah adalah 1 ke N. 

 

 
Gambar  7. ER-Diagram 

 
4.6. Interface Design 

 
Gambar  8. Interface Design pada Admin 

 

 Gambar  9. Interface Design pada User 
 

 
5. PENGUJIAN S ISTEM 

  
Pengujian sistem in i dilakukan untuk 

memastikan sistem telah berjalan sesuai dengan yang 
dirancang sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk 
menjalankan fungsionalitas dari sistem yang telah 
dibuat. Jenis pengujian yang dipilih adalah blackbox 
testing. Blackbox testing adalah strategi pengujian 
hanya memperhatikan atau menfokuskan kepada 
faktor fungsionalitas dan spesifikasi perangkat lunak.  

   Tabel 3. Pengujian Blackbox 

No Nama Modul 

Skenario yang 
Diharapkan 

Status 

V
a
l
i
d
a
s
i 

L
i
n
k
  

I
n
p
u
t 

V
i
e
w 

U
p
d
a
t
e 

D
e
l
e
t
e 

1. Login    - - - - Berhasil 

2. Konfirmasi   - - - - Berhasil 
3. Menu Utama admin -  - - - - Berhasil 
4. Menu Utama user -  - - - - Berhasil 
5.  Input Data daerah    - - - Berhasil 
6. View Data daerah -  -  - - Berhasil 

7. Update Data daerah    -  - Berhasil 

8. Delete Data daerah   - - -  Berhasil 

9. Input Data pakaian 
adat    - - - Berhasil 

10. View Data pakaian 
adat -  -  - - Berhasil 

 

11. Update Data pakaian 
adat    -  - Berhasil 

12. Delete Data pakaian 
adat   - - -  Berhasil 

13. Input data rumah 
adat    - - - Berhasil 

14. View data rumah 
adat -  -  - - Berhasil 

15. Update data rumah 
adat    -  - Berhasil 

16. Delete data rumah 
adat   - - -  Berhasil 

13. Input data senjata 
tradisional    - - - Berhasil 

14. View data senjata -  -  - - Berhasil 
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No Nama Modul 

Skenario yang 
Diharapkan 

Status 

V
a
l
i
d
a
s
i 

L
i
n
k
  

I
n
p
u
t 

V
i
e
w 

U
p
d
a
t
e 

D
e
l
e
t
e 

tradisional 

15. Update data senjata 
tradisional    -  - Berhasil 

16. Delete data senjata 
tradisional   - - -  Berhasil 

17. Input data tarian 
tradisional    - - - Berhasil 

18. View data tarian 
tradisional -  -  - - Berhasil 

19. Update data tarian 
tradisional    -  - Berhasil 

20. Delete data tarian 
tradisional   - - -  Berhasil 

21. Input data alat musik    - - - Berhasil 
22. View data alat musik -  -  - - Berhasil 

23. Update data alat 
musik    -  - Berhasil 

24. Delete data alat 
musik   - - -  Berhasil 

25. Input data lagu 
daerah    - - - Berhasil 

26. View data lagu 
daerah -  -  - - Berhasil 

27. Update data lagu 
daerah    -  - Berhasil 

28. Delete data lagu 
daerah   - - -  Berhasil 

29. Logout       Berhasil 
 
 

6. KES IMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pembahasan dengan beberapa 
skenario yang diharapkan, maka dapat disimpulkan 
bahwa Geographic Information System (GIS) untuk 
keanekaragaman budaya Indonesia ini dapat menjadi 
media pengenalan budaya Indonesia yang dapat 
mempermudah pencarian informasi kebudayaan di 
mana dan kapan saja; Dapat memberikan informasi 
kebudayaan beserta daerah asalnya; dan Menjadi 

alternatif untuk mengurangi kebosanan pencarian 
informasi budaya melalui buku cetak atau media cetak 
lainnya. 
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Tanya Jawab : 
 
Pertanyaan 1 ( Khusnul ~ P2I LIPI ) :  
Mengapresiasi adanya GIS, apakah pengguna umum 
harus login terlebih dahulu ?  
Jawaban :  
User biasa tidak perlu Login  
 
Pertanyaan 2 (Engkos Koswara ~ P2I ) :  
Pembuatan ini menggunakan mode FIFO, dimana 
input dan dimana outputnya ? Metodologi harus 
diperbaiki lagi ! 
Jawaban :  
Masih menggunakan system lama. 
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Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Mempromosikan Produk Local 
Indegenous Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Cloud Commerce Service 

(Studi Kasus : UKM Oncom Dawuan, Subang, Jawa Barat) 
 

Risnandar  
Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI 

Jl. K.S. Tubun No. 5 Subang, Jawa Barat – Indonesia 
Telp. 0260-411478 Fax. 0260-411239 Email: risnandar@ lip i.go.id  

 
 
Abstract – Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
biasanya perusahaan yang mempekerjakan tidak lebih 
dari 250 karyawan. Negara-negara kawasan Asia-
Pasifik , mengkategorikan UKM berdasarkan pada 
pekerjaan, aset, atau kombinasi dari keduanya. 
Beberapa negara memiliki standar yang berbeda 
mengenai UKM di sektor manufaktur dan jasa dan 
mungkin membebaskan perusahaan dari industri 
khusus atau perusahaan yang memiliki kepemilikan 
saham oleh perusahaan induk. Salah satu UKM yang 
menjadi objek penelitian ini di Desa Dawuan, 
Kecamatan Dawuan mungkin selintas hanya desa 
biasa di pinggir jalan raya antara Subang dengan 
Jakarta. Tapi, bagi penggemar kuliner lokal, desa ini 
sejak dulu terkenal dengan “oncom”, produk 
makanan local indigenous yang lezat dan melegenda 
di Indonesia. Oncom memiliki beberapa tingkatan 
kualitas, yaitu kualitas pertama yang dibuat dari 
kacang tanah, kualitas kedua disebut oncom dadut 
terbuat dari campuran kacang tanah dan onggok 
(ampas tahu), dan kualitas ketiga dibuat dari onggok 
(ampas tahu). Popularitas oncom Dawuan cukup 
menurun yang ditandai dengan semakin sedikitnya 
pembeli dibandingkan 5 atau 10 tahun ke belakang 
dan adanya perubahan selera makan masyarakat 
yang cenderung beralih ke menu orang kota, yang 
serba siap saji, dan berkurangnya arus kendaraan 
yang melewati ruas jalan Subang-Kalijati-Jakarta. 
Para pengendara kendaraan pribadi dari arah 
Jakarta menuju Bandung lebih suka menggunakan 
jalan tol, tanpa melintasi jalur Subang. Selai itu, hal 
yang lebih mendasar karena kurangnya medeia 
promosi oncom Dawuan berbasis Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) melalui e-commerce. Adanya 
keterbatasan melek TIK dari para pelaku UKM 
Oncom yang menghambat kemampuan dalam 
memanfaatkan TIK sebagai media nyata yang dapat 
mempromosikan UKM Oncom. Adopsi TIK 
merupakan model yang dikembangkan dalam 
penelitian ini yang mempunyai tantangan yang adaptif 
dan bukan tantangan teknis, karena mengadopsi TIK 
mrupakan tugas yang sulit bagi pelaku UKM Oncom, 
sehingga perlu pendekatan khusus.  Bahkan 
pemerintah daerah pun belum secara eksplisit 
memfokuskan adanya adopsi TIK untuk meningkatkan 
kegiatan usaha para UKM.  
  
Kata Kunci: UKM, oncom, Subang, TIK, e-commerce, 
adopsi 

1. PENDAHULUAN 
  

Salah satu UKM yang menjadi objek penelit ian 
ini d i Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan mungkin  
selintas hanya desa biasa di pinggir jalan raya antara 
Subang (West Java) dengan Jakarta. Tapi, bagi 
penggemar kuliner lokal, desa ini sejak dulu terkenal 
dengan “oncom”, produk makanan local indigenous 
yang lezat dan melegenda di Indonesia. Oncom ini 
terdiri dari beberapa tingkatan kualitas, yaitu kualitas 
pertama yang dibuat dari kacang tanah, kualitas kedua 
disebut oncom dadut terbuat dari campuran kacang 
tanah dan onggok (ampas tahu), dan kualitas ketiga 
dibuat dari onggok (ampas tahu). Rasa oncom 
Dawuan ini berbeda dengan oncom buatan tempat 
lain. Di Dawuan oncom pertama kali dirintis sekitar 
tahun 1960-an. Kemungkinan, sejak dulu produksi 
kacang tanah di desa ini cukup melimpah. Menurut 
Ketua Kelompok Usaha Kejar Usaha Oncom, Harun 
(55 tahun), kemudahan bahan dasar kacang tanah ini 
menjadi daya tarik warga Dawuan untuk 
mengembangkan usaha keluarga selain pertanian padi.   

Pamor oncom Dawuan cukup menurun. 
Penurunan ini ditandai dengan makin sedikitnya 
pembeli dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu. 
Permasalahan ini muncul ket ika adanya perubahan 
selera makan masyarakat yang cenderung beralih ke 
menu orang kota, yang serba siap saji. Selain itu, 
berkurangnya arus kendaraan yang melewat i ruas 
jalan Subang-Kalijat i-Jakarta. Para pengendara 
kendaraan pribadi dari arah Jakartamenuju Bandung 
lebih suka menggunakan jalan tol, tanpa melintasi 
jalur Subang. Saat ini, untuk memasarkan oncom, 
hanya membuat outlet sederhana di rumah untuk 
melayani pembeli yang datang dan langsung menjual 
ke pasar-pasar tradisional. Penghasilan bersih tentunya 
lebih kecil, karena harus dikurangi biaya untuk modal. 
Untuk oncom kacang harganya Rp 60.000 per ancak 
atau Rp. 6.000 per potong. Untuk 1 ancak, bisa 
menjadi sekitar 10 potong. Sedangkan oncom dadut, 
harganya jauh lebih murah, harganya Rp 30.000 per 
ancak atau Rp. 3.000 per potong. Hal yang lebih 
mendasar karena kurang promosi. Promosi in i menjadi 
kendala tersendiri bagi para UKM Oncom di Dawuan 
Subang. Maklum, kemampuan para pembuat oncom 
ini hanya terbatas pada aspek produksi saja, belum ke 
aspek perluasan pasar apalagi menggunakan media 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga 
pamor oncom Dawuan ini hanya mengembalikan pola 
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ekonomi masyarakat Dawuan hanya kembali 
mengolah lahan pertanian lagi. Media promosi oncom 
yang mempunyai layanan secara real time  (Cloud 
Commerce Service) merupakan salah satu solusinya. 
Media ini dibangun dari layanan Aplikasi yang 
dibangun atas teknologi Cloud Computing ,dengan 
Software-as-a-Service(SaaS) yang memberikan solusi 
bagaimana membantu pemasaran terkait pelaku  
industri oncom secara mashup (mudah dan realtime di 
manapun saat dibutuhkan). 

Selain itu, ada beberapa permasalahan yang 
menyangkut media promosi melalui TIK ini. Adanya 
keterbatasan melek TIK dari para pemilik UKM 
Oncom yang menghambat kemampuan mereka untuk 
memanfaatkan TIK sebagai media nyata yang dapat 
mempromosikan UKM Oncom. Banyak pemilik UKM 
tidak terbiasa mengoperasikan komputer dan memiliki 
anggapan bahwa TIK hanya untuk perusahaan besar. 
Keterbatasan karyawan yang melek TIK d i UKM 
Oncom menghalangi adanya adopsi TIK, bahkan jika 
pemilik UKM sekalipun memiliki pemahaman 
strategis mengapa mereka harus mengadopsi TIK, staf 
mereka agak kesulitan untuk mendapatkan pelatihan 
TIK, karena keterbatasan biaya dan waktu, karena 
pemilik UKM Oncom pun masih kekurangan modal. 
Selain itu, adopsi TIK merupakan tantangan yang 
adaptif, bukan sebuah tantangan teknis, karena 
mengadopsi TIK adalah tugas yang sulit bagi UKM 
Oncom, sehingga perlu pendekatan khusus.  Bahkan 
pemerintah daerah pun belum secara eksplisit  
memfokuskan pada adopsi TIK oleh UKM di sektor 
non-TIK. 
 

2. LANDASAN TEORI 
  
2.1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  

Definisi teknis mengenai Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) bervariasi antar negara di 
kawasan Asia-Pasifik, tetapi biasanya didasarkan 
pada pekerjaan, aset, atau kombinasi dari 
keduanya. Beberapa negara memiliki definisi 
yang berbeda mengenai UKM di sektor 
manufaktur dan jasa dan mungkin membebaskan 
perusahaan dari industri khusus atau perusahaan 
yang memiliki kepemilikan saham oleh 
perusahaan induk. Usaha Kecil adalah usaha 
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini. Dengan aset antara 50 juta hingga Rp. 500 
juta dan omzet antara Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 
Milyar. Sedangkan Usaha Menengah adalah 
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 
Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan 
bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan aset 
antara Rp. 500 juta hingga Rp. 10 Milyar dan 
omzet mencapai Rp. 2,5 Milyar hingga 50 Milyar 
[1]. 

UKM berada di posisi yang sangat penting dalam 
perekonomian, karena kontribusi UKM mencapai 
lebih dari 95 % dari perekonomian [2]. Kontribusi 
UKM terhadap dunia kerja dan produk domestik bruto 
negara (GDP) cukup signifikan. Pada Juli 2006, sudah 
mencapai 140 juta UKM di 130 negara yang 
menggunakan tenaga kerjanya mencapai 65 % dari 
total angkatan kerja [3]. Berdasarkan informasi dari 
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 
pada tahun 2011, jumlah Usaha Mikro mencapai 
53.207.500 kelompok, Usaha Kecil mencapai 573.601 
kelompok, dan Usaha Menengah mencapai 42.631 
kelompok [4]. Sedangkan jumlah UMKM di 
Kabupaten Subang pada tahun 2011 mencapai 4.282 
kelompok yang meliputi UMKM Perdagangan dan 
Jasa mencapai 2156 kelompok, Agribisnis mencapai 
1.004 kelompok, Aneka Usaha mencapai 787 
kelompok, dan Non Pertanian mencapai 335 
kelompok [5]. 
 
2.2. Cloud Computing 
 Istilah cloud telah digunakan dalam 
perkembangan dunia Internet, karena Internet bisa 
digambarkan sebagai sebuah awan besar. Penggunaan 
istilah in i awalnya digunakan untuk gambaran umum 
sebuah jaringan besar/backbone yang berupa awan, 
yang sebenarnya berisi sekumpulan komputer yang 
saling terhubung. Konsep ini dikenalkan pada awal 
1961,  ketika Profesor John McCarthy menyatakan 
bahwa “teknologi komputer time-sharing mungkin  
akan berkembang di masa depan, dimana kemampuan  
komputasi dan aplikasi spesifik mungkin dapat dijual 
melalui model b isnis berdasarkan tipe utilitas”. Baru  
pada sekitar tahun 2008 awal teknologi ini muncul 
kembali dan masih banyak perbedaan pendapat serta 
pemahaman mengenai cloud computing. Semua 
menjadi sangat jelas saat ini sehingga memaksa para 
profesional TI untuk dapat beradaptasi dengan cepat 
dalam mengimplementasikan cloud computing. Cloud 
computing sendiri adalah sebuah model komputasi, 
dimana sumber daya seperti daya komputasi, 
penyimpanan, jaringan dan perangkat lunak 
disediakan sebagai layanan di internet [6]. 
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Gambar 1. Model Cloud Comuting [6] 

 Cloud computing juga dapat dikatakan sebuah 
“mekanis me” yang memungkinkan pengguna 
“menyewa” sumber daya teknologi informasi melalui 
internet dan memanfaatkan dan membayar sesuai 
dengan layanan yang digunakan saja. Dengan konsep 
ini, maka semakin banyak orang yang bisa memiliki 
akses dan memanfaatkan sumber daya tersebut, tanpa 
harus melakukan investasi besar-besaran.  
2.2.1. Model Cloud Berdasarkan Infrastruktur  
 Ada beberapa model penyebaran dari cloud 
computing yang dapat diterima o leh para stakeholder 
saat ini dan diaku i oleh National Institute of Standards 
and Technology (NIST) [7] : 
1. Public Cloud  
Public cloud merupakan sebuah model layanan cloud 
yang disediakan oleh provider dan ditujukan untuk 
layanan public/masal. Mekan isme public cloud adalah 
sebuah utilitas berbasis bayar yang disesuaikan 
dengan penggunaan. Resource dari cloud ini d ihosting 
di tempat penyedia layanan, mulai dari aplikasi hingga 
media penyimpanan/storage. Contoh dari public cloud 
yang populer adalah Amazon AWS (EC2, S3 d ll), 
Rackspace Cloud Suite, dan Microsoft’s Azure Service 
Platform.   
2. Private Cloud 
Private cloud dibangun, dioperasikan, dan dikelola 
oleh sebuah organisasi untuk perusahaan 
penggunaan/keperluan internal untuk mendukung 
operasi bisnisnya secara eksklusif. Mulai dari 
masyarakat umum, perusahaan swasta, hingga 
organisasi pemerintah di seluruh dunia yang 
mengadopsi model ini untuk mengeksploitasi manfaat 
cloud seperti fleksibilitas, pengurangan biaya, 
kecepatan dan sebagainya.  
3. Community Cloud  
Community cloud terbagi menjadi beberapa organisasi 
dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi 
kepentingan misalnya misi, persyaratan keamanan, 
kebijakan, dan pertimbangan. Community cloud 
dikelola o leh sebuah organisasi atau pihak ketiga dan 
mungkin oleh anggota aktif. Salah satu contoh dari 
Community Cloud adalah OpenCirrus, yang  dibentuk 
oleh HP, Intel, Yahoo, dan lainnya.  
4. Hybrid Cloud 
Hybrid cloud merupakan infrastruktur yang terdiri dari 
dua atau lebih cloud (private, community, atau public). 
Jadi, hybrid cloud adalah infrastruktur cloud berupa 
gabungan dari beberapa cloud yang ada.  
  

2.2.2. Model Cloud Berdasarkan Jenis Layanan 
Layanan ini secara umum dibagi menjadi tiga kategori 
menurut definisi NIST [7].  
1. Infrastructure as a Service (IaaS)   
Sistem memberikan layanan kepada konsumen berupa 
Aplikasi yang dapat diakses dari berbagai perangkat 
klien. Konsumen bisa menggunakan thin client, atau 
web browser sebagai interface/antarmukanya. Seperti 
Amazon Web Services (AWS) menyediakan virtual 
server dengan alamat IP yang unik dan blok 
penyimpanan sesuai permintaan. Pelanggan 
mendapatkan manfaat dari sebuah API di mana 
mereka dapat mengontrol server mereka. Karena 
pelanggan membayar sejumlah pelayanan yang 
mereka gunakan, seperti halnya membayar listrik atau 
air, dan layanan ini juga disebut utilitas komputasi.  
2. Platform as a Service (PaaS)  
Sistem PaaS mengijinkan pengguna menggunakan 
aplikasi dan bahasa pemrograman yang disediakan 
oleh sistem serta menyimpan data-data di dalam 
sistem cloud computing, tentunya dengan 
menggunakan API provider. Google Apps merupakan 
salah satu yang paling terkenal sebagai penyedia PaaS.  
3. Software as a Service (SaaS)  
SaaS merupakan perangkat lunak yang  berbentuk 
layanan/service. Dalam hal ini provider 
memungkinkan pelanggan hanya untuk menggunakan 
aplikasi tersebut (aplikasi yang disewa). Perangkat 
lunak ini berinteraksi dengan user melalu i user 
interface. Aplikasi in i dapat berupa email berbasis 
web, aplikasi seperti Twitter atau Last.fm. 
 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dengan TIK 
telah terbukti bahwa Cloud Commerce Service dapat 
membantu mempromosikan, memperkenalkan produk, 
melakukan transaksi, melakukan komunikasi dengan 
cepat dan murah. Sebagai penelit i di bidang TIK yang 
peduli dengan dunia UKM, maka dengan pemanfaatan 
ICT dapat memainkan peran yang sangat penting 
dalam membantu UKM, baik menciptakan peluang 
bisnis dan kompetisi sekalipun. TIK yang tepat guna 
dapat membantu UKM mengurangi biaya produksi 
dengan memperbaiki proses internal, meningkatkan  
produk mereka melalui komunikasi yang lebih cepat 
dengan pelanggan, dan mempromosikan dan 
mendistribusikan produk mereka secara online.  

Bahkan, TIK memiliki potensi untuk 
meningkatkan bisnis inti UKM Oncom Dawuan di 
setiap langkah dari proses bisnis. Hal in i terbukti 
ketika BBPTTG LIPI membantu mempromosikan  
Oncom Dawuan, yang menjadi salah satu produk local 
indegenous Indonesia melalui media online 
www.ttg.lipi.go.id. Lambat laun, Oncom Dawuan 
makin dikenal h ingga ke luar negeri. Selain pembeli 
yang berasal dari Jakarta, Bandung dan sekitarnya, 
tidak diduga, majikan para TKI d i Taiwan, Brunei 
Darussalam, Singapura, Hongkong, dan Saudi Arabia 
pun ikut membeli Oncom Dawuan dalam jumlah  
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besar. Bahkan Oncom dadut yang terbuat dari 
campuran kacang tanah dan onggok (ampas tahu) dan 
termasuk kualitas kedua, malah d iminati oleh  
konsumen dari Nepal dan Afrika Selatan. Sehingga, 
salah satu produk pangan Indonesian Local 
Indegenous ini menjad i terkenal hingga ke 
mancanegara. Meskipun sudah terkenal ke 
mancanegara, harga Oncom Dawuan ditetapkan 
dengan harga yang masih terjangkau. Apalagi pada 
hari raya umat beragama tahun 2011, jumlah pesanan 

Oncom Dawuan akan meningkat hingga 50 %. 
Kehadiran inkubator bisnis BBPTTG LIPI yang 
berada di Dawuan, Subang menjadi sangat penting 
dalam pembinaan UKM Oncom Dawuan dalam 
pemanfaatan Cloud Commerce Service sebagai media 
promosi Onco m Da wuan . Ada pun desain proses 
yang dilakukan untuk membina UKM Oncom 
Dawuan dengan memanfaatkan TIK adalah sebagai 
berikut: 

Gambar 2. Tahapan Pencapaian Sasaran 
 

Pelaku UKM Oncom yang terdiri dari Penjual 
dan Pembeli bisa dapat mengadakan transaksi 
penjualan, pembelian, sekedar informasi atau 
pemesanan Oncom dengan memanfaatkan Layanan 
Cloud Commerce Service. Aplikasi Promosi ini 
dibangun dan didukung oleh Infrastruktur Cloud yang 
telah ada (di BBPTTG LIPI maupun di luar BBPTTG 

LIPI) hingga adanya layanan promosi in i berjalan dan 
digunakan oleh pelaku. 

Metodologi Software Engineering dalam 
penelitian in i berbasis Software Development Life 
Cycle (SDLC) dengan model Waterfall.  Ada pun 
tahapan pengerjaannya adalah sebagai berikut: 

Gambar 3. Alur Kegiatan Riset  
 

1. Analisis Kebutuhan  
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan yang 
diperlukan untuk pengumpulan data dan perancangan 
aplikasi yang akan dibuat. Sumber yang didapat 
berasal dari buku, ju rnal, dan sumber lain yang 
berhubungan dengan  cloud computing, khususnya 
cloud commerce service.  
2. Desain dan Perancangan  

Pada tahap ini d ilakukan desain dan perancangan 
aplikasi yang meliputi desain antar muka pengguna 
dan basis data.  
3. Pembuatan Kode  
Tahap ini merupakan tahap pembuatan kode sistem e-
commerce. 
4. Pengujian  
Pada tahap ini dilakukan u ji coba fungsional yang 
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terdapat pada cloud commerce service untuk 
memastikan fitur atau fungsional dari sistem berjalan 
dengan semestinya.  
5. Implementasi  
Pada tahap ini dilakukan implementasi cloud 
commerce service ke UKM Kejar Usaha Oncom 
Dawuan, Subang.  
6. Pemeliharaan  
Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan dan melakukan 
update konten secara berkala untuk menjaga agar 
sistem cloud commerce service pada UKM Kejar 
Usaha Oncom Dawuan, Subang tetap berjalan. 
 

4. ANALIS IS 
  
4.1. Pros pek Cloud Computing  

Prospek pasar cloud computing atau komputasi 
awan di Indonesia, masih terbuka lebar. Bahkan, 
layanan berbasis cloud computing akan menjadi tren 
ke depannya, sehingga keberadaannya tidak bisa 
direm. Banyak perusahaan, intansi pemerintah pusat, 
dan daerah juga Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 
memiliki storage, server, ap likasi untuk menyimpan 
data sangat membutuhkan cloud computing. Saat ini 
65% kekuatan ekonomi Indonesia ada di daerah-
daerah yang memiliki pertambangan, agrobisnis, 
UKM dan industri lainnya yang membutuhkan sistem 
kerja untuk penyimpanan data yang rapi, aman, 
flesibel dan efisien di mana cloud computing 
merupakan jawaban yang tepat untuk kebutuhan 
tersebut. Cloud Computing merupakan moda 
komputasi, yang menjadikan teknologi informasi 
sebagai suatu layanan. Layanan ini menempatkan 
informasi tersimpan secara permanen dalam server di 
internet, di mana pengguna bisa mengakses melalui 
desktop, komputer tablet, notebook, komputer tembok, 
handheld dan piranti lain. 

Saat ini, instansi pemerintah sedang 
mempertimbangkan infrastruktur TI dan mencari 
alternatif untuk mendukung pertumbuhan dan 
akselerasi bisnis. Dengan penelitian cloud commerce 
service ini menjadi ekstensif di Indonesia, bundling 
dengan UKM ini merupakan tindakan yang tepat 
untuk mendorong solusi efisen dan fleksibel terdepan, 
bahkan mendapat pendapatan tambahan joint channel. 

Prospek pasar cloud computing di Indonesia ke 
depannya masih cemerlang. Juga, potensi pangsa 
pasar di Indonesia untuk mengadopsi solusi teknologi 
berbasis Cloud Computing, sangat potensial. 
Mengingat, masih banyak perusahaan, instansi 
pemerintah juga UKM yang membutuhkan layanan 
berbasis Cloud Computing sebagai layanan TI terkin i. 
Juga, potensi bisnis dan industri di Indonesia agar 
dapat menjadi lebih kompetit if pun bukan impian lagi. 
Bahkan solusi cloud computing merupakan jawaban 
yang tepat, bila d ilihat dari t ingkat persaingan usaha 
yang semakin ketat saat ini, di mana bidang usaha 
dituntut untuk menekan modal usaha, biaya 
operasional, sumber daya manusia, biaya produksi, 
lebih fokus pada pertumbuhan pendapatan, serta 

ekspansi usahanya, sambungnya. 
 

4.2. Analisis Sistem Cloud Computing Usulan 
Kehadiran Cloud Computing akan membuat 

semua software aplikasi itu menjadi “interconnected” 
begitu juga setiap individu yang terhubung ke aplikasi 
tersebut.  Hal ini berarti software di semua perusahaan 
swasta, pemerintah, UKM dan pada mobile devices 
setiap dapat berkolaborasi secara “otomatis”.  
Misalnya, pada saat membuat sebuah jadwal 
perjalanan bisnis, tidak perlu lag i melakukan 
pemesanan tiket pesawat terbang, kamar hotel, car 
rental, pembayaran tiket, perubahan jadwal 
keberangkatan, dan sebagainya sehubungan dengan 
jadwal itu secara manual melainkan software aplikasi 
kalender anda yang akan berkomunikasi secara 
otomatis dengan software software maskapai 
penerbangan, hotel, car rental, begitu juga 
pemberitahuan kepada client client bisnis yang akan 
dikunjungi. 

Di b idang bisnis akan lebih serius dampaknya.  
Sudah lama diketahui bahwa semakin hari semakin  
kompetitif dan krisis terus terjadi melanda.  Setiap 
bisnis selalu berusaha menurunkan biaya operasional.  
Sebelumnya kebijakan “Outsourcing” sudah 
dilakukan yaitu dengan memberikan pekerjaan  ke 
pihak luar untuk penghematan.  Dengan Cloud 
Computing biaya modal (Capital Expense) dan biaya 
operasional TIK sudah menjad i jauh lebih hemat.  
Penghematan itu akan terus meluas tidak hanya 
sebatas tenaga kerja yang berhubungan dengan IT.  
Perubahan perubahan yang akan terjadi di antaranya : 
1) “Placed Based Workforce” yaitu tenaga kerja 

yang 
2) Berbasis tempat kerja akan perlahan lenyap 

menjadi “Connection Based Workforce”.  
Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa 
gedung perkantoran bisa jauh berkurang 
karena tidak perlunya setiap karyawan hadir 
ke kantor.  Mereka bisa melakukan pekerjaan 
darimana dan kapan saja. 

3) “Employee Outsourcing” adalah tingkat 
outsourcing pada tingkat per karyawan (job 
position) yaitu bukan pada tingkat proyek 
berjangka panjang saja. “Connection Based 
Workforce” memungkinkan perusahaan untuk 
tidak harus lagi mempekerjakan semua 
karyawannya sebagai karyawan tetap atau 
“full time” tetapi dengan sistem “pay per 
task”. 

4) Karena setiap individu sudah 
“interconnected” maka dunia ini menjadi satu 
sumber tenaga kerja terpadu yang sangat 
besar.  Para perusahaan bisa mempunyai 
pilihan yang banyak untuk melakukan 
“Employee Outsourcing”.  Hal ini berarti 
akan terjadi seleksi hidup yang sangat tinggi 
dimana mereka yang berprestasi sajalah yang 
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bisa bertahan.  Itulah sebabnya hanya tenaga-
tenaga kerja yang bersertifikasi internasional 
sajalah yang akan lebih berkiprah. 

5) Dengan adanya ATM dan Internet banking 
saja, sudah hampir tidak pernah pergi ke bank. 
Seiring dengan “Go Green”, terbatasnya 
sumber energi, dan kebutuhan segalanya harus 
serba instant atau cepat maka travelling untuk 
alasan bisnis akan berkurang. 

 
5. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

  
Keluaran yang diharapkan melalui keg iatan 

penelitian in i antara lain : Pembangunan sistem Cloud 
Commerce Service untuk UKM Oncom secara 
mandiri; Mengembangkan inkubator bisnis untuk 
Indonesian local indigenous product dalam rangka 
pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Dawuan 
yang cepat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan 
TIK yang tepat guna untuk UKM Oncom dan UKM 
lainnya yang berada di sekitar Dawuan, Kabupaten 
Subang; dan Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang untuk membangkitkan dan 
mempromosikan kisah sukses UKM Oncom yang bisa 
mendunia, serta menekankan manfaat yang diperoleh 
dari adopsi TIK untuk mempromosikan Subang’s 
local indegenous product melalui Cloud Computing 
Commerce, termasuk dukungan finansial dan non-
finansial untuk untuk mengembangkan Cloud 
Computing Commerce lainnya. Percepatan Difusi dan 
Pemanfaatan IPTEK ditujukan untuk meningkatkan 
pemanfaatan hasil- hasil litbang dengan sejumlah 
teknologi yang diterapkan dan UKM Oncom yang 
baru dalam menerapkan TIK dalam mempromosikan 
usahanya. 

 
6. KES IMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dengan beberapa 
skenario yang diharapkan, maka dapat disimpulkan 
bahwa oncom merupakan makanan lokal Indonesia 
yang kebanyakan letak produksinya berada di Jawa 
Barat. Oncom terd iri dari beberapa tingkatan kualitas, 
yaitu kualitas pertama yang dibuat dari kacang tanah, 
kualitas kedua disebut oncom dadut terbuat dari 
campuran kacang tanah dan onggok (ampas tahu), dan 
kualitas ketiga dibuat dari onggok (ampas tahu). 
Namun, sejak 5 tahun lalu, pamor oncom Dawuan 
menurun, hal ini d ikarenakan perubahan selera 
masyarakat yang lebih memilih makanan siap saji dan 
cara penjualan yang masih terbilang tradisional. 
Ketika BBPTTG LIPI membantu mempromosikan 
Oncom Dawuan melalui media online 
www.ttg.lipi.go.id, minat pembelian Oncom Dawuan 
mulai tumbuh kembali. Bahkan Oncom dadut yang 
terbuat dari campuran kacang tanah dan onggok 
(ampas tahu) dan termasuk kualitas kedua, malah 
diminati o leh konsumen dari Nepal dan Afrika 
Selatan. Dengan dibangunnya media promosi oncom 

yang mempunyai layanan secara real time  (Cloud 
Commerce Service). Media ini dibangun dari layanan 
aplikasi yang dibangun atas teknologi Cloud 
Computing,dengan Software-as-a-Service(SaaS) yang 
memberikan solusi dalam membantu pemasaran 
terkait pelaku industri oncom. Dengan adanya 
penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan dan 
mempromosikan kisah sukses UKM Oncom yang bisa 
mendunia, serta menekankan manfaat yang diperoleh 
dari adopsi TIK untuk mempromosikan Subang’s 
local indegenous product melalui Cloud Commerce 
Service, termasuk dukungan finansial dan non-
finansial untuk untuk mengembangkan Cloud 
Commerce Service lainnya. 
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Tanya jawab: 
Pertanyaan 1: 
1. Siapakah sasaran yang hendak dituju dalam 

pembuatan aplikasi cloud commerce service in i?  
2. Tipe seperti apa yang digunakan dalam pembuatan 

aplikasi cloud commerce service in i?  
3. Infrastruktur yang digunakan, apakah membangun 

sendiri atau menggunakan server yang sudah ada? 
Jawab: 
1. Sasaran yang hendak dituju adalah masyarakat 

indonesia, kemudian luar negeri. 
2. Tipe yang digunakan adalah tipe public. 
3. Infrastruktur yang digunakan kemungkinan 

menggunakan server yang sudah ada.
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ABSTRAK 
Waktu boot adalah waktu yang diperlukan sejak 
komputer dinyalakan sampai komputer siap dipakai. 
Waktu boot diperhatikan oleh pengembang sistem 
operasi. Pengembang sistem operasi berusaha agar 
waktu boot menjadi lebih cepat. Waktu booting yang 
lama tidak disukai pengguna sistem operasi. 
Pengguna mengharapkan waktu booting secepat 
mungkin. Saat proses boot, sistem operasi melakukan 
beberapa tahapan. Salah satu tahapan adalah tahap 
init atau inisialisasi sistem dan service (layanan). 
Inisialisasi sistem dan layanan di sistem operasi open 
source berbasis Linux (distro) sejak lama telah 
memakai SysV dan LSB init scripts. SysV dan LSB init 
scripts memiliki beberapa kekurangan diantaranya 
hanya dapat melakukan pemrosesan serial. Beberapa 
sistem operasi Linux saat ini beralih menggunakan 
systemd. Systemd memiliki beberapa kelebihan, 
diantaranya dapat melakukan pemrosesan sistem dan 
layanan secara paralel.  
Sistem operasi Linux buatan pengembang Indonesia 
diantaranya adalah IGOS Nusantara (disingkat IGN). 
IGN dikembangkan oleh Pusat Penelitian Informatika 
LIPI. IGN adalah distro lokal pertama yang memakai 
systemd. Tulisan ini membahas metode yang dipakai 
di IGN untuk mempercepat waktu boot dengan 
memakai systemd. Pemrosesan paralel yang ada di 
systemd sudah dapat membuat waktu boot lebih cepat 
dibanding jika memakai SysV. Metode mempercepat 
waktu boot dilakukan dengan cara menghilangkan 
layanan yang tidak diperlukan pengguna. Penelitian 
yang dilakukan telah berhasil membuat waktu boot 
menjadi lebih cepat lebih dan stabil saat dipakai oleh 
pengguna.  
Kata kunci: Waktu boot, Systemd, Distro Linux, IGOS 
Nusantara, pemroresan paralel, open source. 
 

1. Pendahuluan 
Penggunaan komputer untuk keperluan sehari-hari 
dimulai dengan menghidupkan komputer sampai 
muncul tampilan Desktop. Penggunaan komputer 
untuk kebutuhan ini akan sering melakukan proses 
yang sama setiap hari. Hampir semua pengguna 
melakukan proses boot komputer. Waktu boot adalah 
waktu yang diperlukan sejak komputer dinyalakan 
sampai komputer siap dipakai. Waktu boot ini 

mendapat perhatian khusus. Pengembang sistem 
operasi terus berupaya agar waktu boot semakin cepat.  
Upaya mempercepat waktu boot dilakukan oleh 
beragam pengembang sistem operasi. Sebagai 
perbandingan, Steve Jobs (pendiri perusahaan Apple)  
berupaya keras agar sistem operasi OSX memiliki 
waktu boot yang cepat [1]. Pen ingkatan waktu boot 
menjadi lebih cepat lima detik, jika sistem operasi 
digunakan oleh lima juta pengguna, maka akan 
menghemat 5 juta detik. 
Proses boot di sistem operasi open source berbasis 
Linux [2] d i komputer yang memakai BIOS d imulai 
dari tahap (1) Pengguna menekan tombol power atau 
reset, (2) System startup, (2) Stage 1 bootloader 
(MBR), (3) Stage 2 bootloader (LILO, GRUB, atau 
lainnya), (4) Akses kernel Linux, (5) In it atau User-
space. Lima tahapan ini ada di Gambar 1. 

Gambar 1 Tahapan Proses Boot  
 
Pembahasan yang dilakukan pada tulisan ini adalah 
tahapan nomor lima (5) yaitu proses init. Proses init 
atau inisialisasi di Linux sejak lama telah memakai 
SysVinit dan LSB in it scripts untuk mengelola 
layanan atau service saat proses boot. SysV dan LSB 
init scripts memiliki kekurangan diantaranya hanya 
dapat melakukan pemrosesan serial. Pengembang 
sistem operasi yang berbasis Linux berupaya membuat 
pengelola proses inisialisasi yang lebih baik.  

2. Landasan Teori  
Systemd adalah sistem dan manajer layanan untuk 
Linux. Systemd adalah pengganti untuk daemon init 
untuk Linux (baik Sistem V atau BSD-style). Systemd 
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dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang 
lebih baik saat sistem operasi melakukan proses init di 
User-space. Systemd kompatibel dengan skrip SysV 
dan LSB in it. Systemd dikembangkan dan dikelola 
oleh Lennart Poettering dan Sievers Kay, dengan 
kontributor lain[3].  

Systemd menyediakan kemampuan paralelisasi 
agresif, menggunakan socket dan D-Bus untuk 
aktivasi layanan, mampu melacak proses 
menggunakan cgroups Linux, mendukung 
snapshotting dan memulihkan sistem dan lainnya[4]. 
Systemd dilengkapi dengan perangkat atau program 
untuk memeriksa dan menampilkan proses service 
yang dijalankan saat proses inisialisasi berlangsung. 
Layanan tertentu yang aktif secara default dalam 
proses awal pembuatan suatu distro tidak selalu sesuai 
dengan kebutuhan. Untuk hal ini, systemd telah 
menyediakan program untuk menonaktifkan dan 
menjalankan layanan tertentu sesuai kebutuhan. 

 

3. Metode Mempercepat waktu boot 

Metode yang dipakai untuk mempercepat waktu boot 
terdiri dari tahapan (1) Build distro tahap pertama (2) 
Analisis proses boot untuk mendapatkan service atau 
layanan yang aktif saat boot, (3) Eliminasi service 
yang tidak diperlukan, (4) Menyusun konfigurasi dan 
(5) Build distro versi lanjut/akhir (6) Ujicoba. 

3.1 Build distro tahap pertama 
Pembuatan atau build distro versi awal akan 
mendapatkan sistem operasi yang belum dioptimasi. 
Build distro akan menghasilkan ISO image. ISO 
image kemudian dijalankan dalam mesin virtual 
menggunakan program Virtual Box. Evaluasi proses 
init pada distro versi awal juga dapat dilakukan 
dengan memakai distro lain yang juga memakai 
systemd. IGOS Nusantara 8.0 yang memakai basis 
distro Fedora dapat memakai hasil evaluasi proses init 
dari Fedora 17. Pemakaian hasil evaluasi dari distro 
sejenis akan dapat mempersingkat waktu, yaitu tidak 
perlu melakukan tahapan build distro awal. 

3.2 Analisis proses boot  
Sistem operasi versi awal yang dijalankan dianalisis di 
bagian atau proses boot. Analisis memakai distro 
Fedora menunjukkan proses init memerlukan  waktu 
sebesar 2 menit 30 detik. Service atau layanan yang 
memerlukan waktu in isialisasi paling besar akan 
tampil pada bagian awal. Berikut hasil analisis proses 
boot di distro Fedora: 
 
$ systemd-analyze b lame 
 
37120ms fedora-storage-init.service 
34814ms udev-settle.service 
16767ms udev.service 
11314ms fedora-loadmodules.service 
11309ms systemd-binfmt.service 

10919ms systemd-vconsole-setup.service 
10626ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount 
8221ms media.mount 
8147ms udev-trigger.service 
8096ms dev-hugepages.mount 
8078ms dev-mqueue.mount 
8061ms sys-kernel-debug.mount 
6985ms boot.mount 
6510ms systemd-remount-fs.service 
5747ms systemd-readahead-replay.service 
5694ms fedora-readonly.service 
2457ms sys-kernel-config.mount 
2414ms systemd-sysctl.service 
927ms fedora-storage-init -late.service 
769ms NetworkManager.service 
766ms bluetooth.service 
569ms avahi-daemon.service 
489ms fedora-wait-storage.service 
471ms chronyd.service 
460ms colord-sane.service 
458ms systemd-logind.service 
410ms lvm2-monitor.service 
343ms iptables.service 
339ms ip6tables.service 
337ms auditd.service 
332ms livesys.service 
326ms dbus.service 
326ms home.mount 
325ms mcelog.service 
302ms abrt-vmcore.service 
279ms irqbalance.service 
276ms abrt-ccpp.service 
253ms systemd-user-sessions.service 
230ms systemd-readahead-collect.service 
226ms systemd-tmpfiles-setup.service 
146ms colord.service 
128ms udisks2.service 
121ms mdmonitor-takeover.service 
88ms upower.service 
63ms jexec.service 
33ms spice-vdagentd.service 
32ms livesys-late.service 
26ms accounts-daemon.service 
23ms rtkit-daemon.service 
5ms wpa_supplicant.service 
5ms sys-fs-fuse-connections.mount 
 
Pada bagian awal hasil analisis terlihat layanan-
layanan yang memerlukan waktu paling banyak. Baris 
pertama menunjukan layanan dengan nama  fedora-
storage-init.service memerlukan waktu  37012 ms atau 
37 detik. Layanan-layanan yang tidak diperlukan 
selanjutkan akan dinonaktifkan. 
 
Systemd juga menyediakan program untuk 
menampilkan layanan yang dijalankan saat proses init 
dalam bentuk plot atau tahapan proses dalam bentuk 
grafik. 
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3.3 Eliminasi service atau layanan 
Hasil analisis layanan-layanan yang tidak diperlukan 
oleh IGOS Nusantara selanjutkan dinonaktifkan. 
Layanan-layanan yang tidak dipakai antara lain  
firewall, iptables, autofs, netfs dan lainnya. 

 

3.4 Konfigurasi 
Konfigurasi untuk menonaktifkan layanan-layanan 
yang tidak diperlukan disimpan dalam sebuah skrip.  
 

Gambar 2 Posisi Skrip Kickstart 
 
Skrip untuk menonaktifkan berkas kickstart. Berkas 
kickstart ini berisi skrip-skrip lainnya untuk 
melakukan proses build sesuai konfigurasi yang telah 
ditentukan. Berikut in i skrip yang terkait untuk 
menonaktifkan layanan-layanan yang tidak dipakai di 
IGOS Nusantara: 
 
# skrip eliminasi.sh 
%post 
 
 
 
chkconfig --level 345 anacron off 2>/dev/null || : 
 
chkconfig --level 345 atd off 2>/dev/null || : 
 
chkconfig --level 345 avahi-daemon off 2>/dev/null || : 
 
chkconfig --level 345 crond off 2>/dev/null || : 
 
chkconfig --level 345 firstboot off 2>/dev/null || : 
 
chkconfig --level 345 iscsi off 2>/dev/null || : 
 
chkconfig --level 345 iscsid off 2>/dev/null || : 
 
 
 
# matikan setroubleshoot  
chkconfig --level 345 setroubleshoot off 2>/dev/null || : 
 
 
 
chkconfig --level 345 readahead_early off 2>/dev/null || : 
 
chkconfig --level 345 readahead_later off 2>/dev/null || : 
 
chkconfig --level 345 yum-updatesd off 2>/dev/null || : 
 
 
 

# turn off firstboot for livecd boots 
 
systemctl --no-reload disable firstboot-text.service 2> 
/dev/null || : 
 
systemctl --no-reload disable firstboot-graphical.service 2> 
/dev/null || : 
 
systemctl stop firstboot-text.service 2> /dev/null || : 
 
systemctl stop firstboot-graphical.service 2> /dev/null || : 
 
 
 
# turn off mdmonitor by default 
 
systemctl --no-reload disable mdmonitor.service 2> 
/dev/null || : 
 
systemctl --no-reload disable mdmonitor-takeover.service 
2> /dev/null || : 
 
systemctl stop mdmonitor.service 2> /dev/null || : 
 
systemctl stop mdmonitor-takeover.service 2> /dev/null || : 
 
 
 
# disk intensive that are painful on a live image 
 
systemctl --no-reload disable crond.service 2> /dev/null || : 
 
systemctl --no-reload disable atd.service 2> /dev/null || : 
 
systemctl stop crond.service 2> /dev/null || : 
 
systemctl stop atd.service 2> /dev/null || : 
 
 
 
# ------------------------------------------------------ 
 
# dimatikan untuk mempercepat waktu boot 
 
# ------------------------------------------------------ 
 
systemctl disable autofs.service 
 
systemctl disable avahi-daemon.service 
 
systemctl disable fcoe.service 
 
systemctl disable fedora-autorelabel-mark.service 
 
systemctl disable ip6tables.service 
 
systemctl disable iptables.service 
 
systemctl disable iscsi.service 
 
systemctl disable irqbalance.service 
 
systemctl disable mdmonitor-takeover.service 
 
systemctl disable media.mount 
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systemctl disable netfs.service 
 
systemctl disable nfs-idmap.service 
 
systemctl disable nfs-lock.service 
 
# systemctl disable plymouth-start.service 
 
systemctl disable sshd-keygen.service 
 
systemctl disable sysklogd.service 
 
systemctl disable systemd-logind.service 
 
systemctl disable systemd-readahead-replay.service 
 
systemctl disable systemd-readahead-collect.service 
 
systemctl disable sys-kernel-debug.mount  
 
systemctl disable sys-kernel-security.mount 
 
systemctl disable udev-settle.service 
 
systemctl disable var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount 
 
ln -s /dev/null /etc/systemd/system/fedora-storage-
init.service 
 
ln -s /dev/null /etc/systemd/system/fedora-wait-
storage.service 
 
ln -s /dev/null /etc/systemd/system/udev-settle.service 
 
 
 
%end 
 
Baris yang ada di skrip yang dimulai dengan perintah 
chkconfig bukan bagian dari systemd, meski bukan 
bagian dari systemd, perintah dapat dieksekusi, karena 
systemd kompatibel dengan SysV. 

3.5 Build distro  tahap kedua 
Build distro versi lanjut dilakukan dengan 
menggabung skrip eliminasi.sh dengan skrip kickstart 
lainnya. Hasil build distro adalah ISO image yang 
sudah dikurangi layanan-layanan yang tidak dipakai. 
 
 
3.6 Ujicoba 
 
Hasil build distro tahap kedua diujicoba di mesin 
virtual dengan memakai VirtualBox. Jika pengujian di 
VirtualBox lancar, perlu dilakukan lag i pengujian 
menggunakan CD/DVD dan USB Flash Disk (UFD). 
Pengujian di mesin virtual, CD/DVD dan UFD 
bertujuan untuk mendapatkan hasil pengujian yang 
bervariasi. Pengujian lengkap dilakukan dengan 
melakukan distribusi ISO image ke pengujicoba atau 
beta tester. 
$ systemd-analyze  

Startup finished in 1163ms (kernel) + 4474ms 
(in itramfs) + 1867ms (userspace) = 7505ms  

Hasil pengujian dalam bentuk plot inisialisasi layanan 
ada di Gambar 3 yang menunjukkan waktu inisialisasi 
sebesar 7.5 detik. 

 
Gambar 3 Plot Inisialisasi Layanan 

 

Pengujian yang dilakukan di ISO image IGOS 
Nusantara 8.0 dengan memakai UFD mendapatkan 
waktu in isialisasi sebesar 7.5 detik. Hasil ini lebih  
baik dibanding distro lain. Distro lain yang memakai 
systemd secara default perlu waktu diatas 20 detik 
untuk melakukan in isialisasi. 

Pengujian keseluruhan dilakukan dengan menghitung 
waktu mulai komputer dinyalakan sampai muncul 
tampilan atau Desktop IGOS Nusantara. Pengujian 
dengan memakai UFD d i komputer dengan RAM 4GB 
dan prosesor Intel i3 tercatat sebesar 45 detik. 

4. Hasil Penelitian 

Penelit ian yang dilakukan telah menghasilkan IGOS 
Nusantara 8.0 yang telah diluncurkan pada tanggal 16 
Oktober 2012. Beragam pengguna yang sudah 
mencoba dan memakai telah mendapatkan hasil yang 
baik. Respon atau komentar yang berhasil 
dikumpulkan dari pengguna menyatakan sistem 
operasi lebih cepat melakukan booting dibanding 
distro lain yang sejenis. 

5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelit ian in i adalah : 
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(1) Metode yang dipakai telah dapat mempercepat 
waktu booting 7505 ms (versus 120 detik di Fedora 
17)   
(2) Waktu keseluruhan sampai muncul dekstop 
sebesar 45 detik.  
(3) Fungsionalitas sistem operasi (IGN) tidak 
terganggu 
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Tanya Jawab : 

Pertanyaan 1 ( Nova ~ P2I ) :  
OS apa yang digunakan sebagai pembanding ( 
benchmarking ) 
Jawaban : 
 Kalau untuk membandingkan, maka harus digunakan 
fair comparation, oleh karena IGOS ini d iturunkan 
dari Fedora, maka yang digunakan pembanding adalah 
fedora. 
 
Pertanyaan 2 ( Syauqi ) : 
 Apakah IGN ada repositorynya? Keunggulannya apa? 
Jawaban :  
Ada. Compact dan Simple. 
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Abstract – Penelitian dan pengembangan sistem 
sensor melahirkan beberapa konsep mulai dari 
jaringan sensor yang terdistribusi. Jaringan sensor 
menawarkan peningkatan yang signifikan 
dibandingkan dengan sensor standalone. Di sini akan 
dijelaskan suatu rancang bangun sistem Jaringan 
Sensor Nirkabel (JSN). Secara umum JSN terbentuk 
dari dua komponen utama yaitu sensor node yang di 
dalamnya terpasang sensor-sensor terpadu yang 
dapat membaca kondisi fisik  lingkungan dan base 
station.  Penerapan sistem JSN dilakukan dengan 
menempatkan beberapa  sensor node dalam disuatu 
area secara random, kemudian secara otomatis sensor 
node akan melakukan komunikasi dengan sensor node 
lain yang terdeteksi dalam jangkauannya dan 
membentuk suatu jaringan. Proses pembentukan 
jaringan ini digunakan sebagai jalur komunikasi data 
setiap sensor node agar informasi data sensor node 
dapat dikirimkan dan diterima sensor node pusat atau 
gateway. Dari gateway kemudian data akan 
dikirimkan ke Base Station Terminal (BST) untuk 
diolah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh 
user atau masyarakat umum. Sistem JSN yang 
dibangun memiliki spesifikasi protokol IEEE 
802.15.4/ZigBee dengan menggunakan sensor SHT11 
berupa sensor suhu dan kelembaban. Jenis sensor 
node yang ada pada WSN terbagi dalam 3 jenis yaitu 
end-device, router, dan coordinator. Parameter dan 
unjuk kerja sistem JSN akan ditampilkan kedalam 
perangkat lunak WSN Visualizer yang menampilakan 
data-data node berupa topologi dan nilai sensor 
dalam setiap node. 
 
Kata Kunci: sensor node,  base station, gateway, end-
device, router, coordinator, ZigBee. 
  

1. PENDAHULUAN 
  

Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem 
pengiriman data sensor yang akurat dan efisien sangat 
dibutuhkan untuk meminimalisir kelemahan yang ada 
pada media komunikasi data seperti kabel. Jaringan 
sensor nirkabel (JSN) adalah sistem sensor yang 
bekerja dengan media wireless dalam proses 
pengiriman datanya. Spesifikasi wireless yang 
digunakan dalam sistem jaringan sensor nirkabel 
memiliki spesifikasi protokol IEEE 802.15.4/ZigBee, 

yang merupakan standar protokol komunikasi high 
level menggunakan perangkat digital radio kecil dan 
berdaya rendah [1]. 

Penerapan sistem jaringan sensor nirkabel 
dilakukan dengan menempatkan setiap node dalam 
suatu area secara random. Kemudian secara otomatis 
sistem pada node akan melakukan suatu proses 
komunikasi dengan setiap node lain yang terdeteksi 
dalam jangkauannya dan membentuk suatu jaringan. 
Dalam pembentukan jaringan in i setiap node yang 
terhubung sebagai jalur komunikasi akan menyalurkan 
data informasi setiap node agar informasi data dari 
setiap node dapat dikirimkan dan diterima node pusat 
atau gateway.  Setiap node dalam sistem jaringan 
sensor nirkabel dapat mendukung diberbagai medan 
area, dengan maksimum jumlah node yang bisa 
digunakan hampir tak terbatas, hai inilah yang 
menjadikan fleksibilitas jaringan sensor nirkabel dapat 
dioptimalkan di berbagai aplikasi spesifik. [2]    
 

2. PROS EDUR DAN METODA 
 

2.1 PENENTUAN ARSITEKTUR S ISTEM 
 

Teknologi JSN terdiri dari perangkat keras 
(sensor node) dan perangkat lunak terminal 
monitoring data sensor pada Base Station Terminal 
(BST). Suatu sensor node yang disebar memiliki 
kemampuan untuk mengumpulkan data dan saling 
berkomunikasi dengan sensor node lainnya. Pada 
intinya setiap sensor node akan mengirimkan datanya 
ke suatu pusat BST untuk di monitor. Gambar 1 
menunjukkan  skema sistem JSN yang diterapkan 
pada penelitian in i. 
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Gambar 1. Arsitektur Jaringan Sensor Nirkabel 

Dalam gambar 1 menjelaskan bahwa sistem JSN 
ini d ibangun dengan sebuah sensor node yang juga 
berfungsi sebagai coordinator atau gateway dan 
beberapa sensor node yang disebar di area pengukuran 
secara acak. Masing-masing sensor node mengukur 
parameter sensornya sendiri. Hasil data tiap sensor 
node akan mengirimkan datanya ke gateway. Sensor 
node pada gateway ini difungsikan sebagai data 
logger. Data yang dikirimkan ke gateway kemudian 
akan dikirimkan ke BST melalui jalur komunikasi data 
USB untuk diproses datanya sebagai informasi yang 
dibutuhkan. Apabila posisi sensor node cukup jauh 
dari gateway, maka sensor node ini memerlukan 
bantuan sensor node terdekatnya untuk meneruskan 
data yang akan dikirimkan ke gateway. Jadi node yang 
berada di tengah arsitektur ini dapat difungsikan juga 
sebagai perantara. Sensor node ini disebut sensor node 
jenis router. Dengan menggunakan konsep arsitektur 
JSN ini, memungkinkan tiap sensor node diprogram 
sesuai dengan fungsinya dalam sistem keseluruhan. 

Tiap sensor node dalam JSN harus di program 
sehingga mempunyai kemampuan fungsi komputasi, 
penyimpanan data, dan komunikasi dua arah dengan 
sensor node lainnya yang tujuanya akan dikirimkan 
kesuatu data pengolah (data logging) pada BST. 
Dengan menerapkan konsep sperti ini, dibandingkan 
dengan sistem data logging konvensional, sistem 
berbasis JSN ini memiliki dua kelebihan, yaitu 
kemudahan dalam operasi serta murah dalam instalasi 
atau perawatan. 

Setiap sensor node dalam sistem jaringan sensor 
nirkabel dapat mendukung berbagai medan area dan 
aplikasi. Jenis sensor node pada sistem JSN terbagi 
menjadi tiga yaitu: coordinator, router, dan end-
device. Dalam perancangan sensor node terdapat 
komponen-komponen penyusunnya, seperti terlihat 
pada gambar 2. 

 
 

Gambar 2. Komponen Penyusun Sensor Node 
 
Blok d iagram d i atas menjelaskan bagian-bagian 

penyusun sensor node pada sistem JSN. Berikut 
penjelasan dari masing-masing blok : 

1. Blok interface merupakan port komunikasi yang 
menghubungkan modul dengan PC (Personal 
Computer), baik untuk download program 
maupun pegiriman data ke PC yang selanjutnya 
akan ditampilkan melalu i aplikasi GUI (graphic 
user interface). 

2. DIP switch merupakan komponen rangkaian  
yang difungsikan sebagai pengatur jenis sensor 
node yang akan dipakai yaitu: coordinator, 
router atau end-device. 

3. UID (Unique Identification) merupakan  
rangkaian yang terdiri dari satu chip ID untuk 
membedakan sensor node satu dengan yang lain  
dengan jalur komunikasi 1WR (1-Wire).  

4. Power Unit merupakan sumber catu daya bagi 
sensor node yang bekerja dengan beberapa 
pilihan tegangan catu, diantaranya dapat 
menggunakan direct power, baterai, maupun 
memanfaatkan tegangan dari USB.  

5. Keypad berfungsi untuk melihat kinerja atau 
seting dari node. Keypad sangat berguna untuk 
mempermudah user dalam mengkonfigurasi dan 
melihat kinerja modul secara fisik.  

6. Chip ZigBit™ Amp merupakan komponen 
utama pada modul in i. Modul ini terd iri dari satu 
chip ZDM-A1281 yang didalamnya tersusun dari 
mikrokontroler ATmega1281 sebagai pengolah 
data dan AT86RF230 sebagai RF transceiver.  

7. SHT11 merupakan sensor utama pada modul ini. 
Data input-output sensor akan di proses oleh chip 
ZigBit™ Amp. Sensor SHT11 merupakan sensor 
digital untuk mengukur tingkat suhu dan 
kelembaban. 

8. Expansion Card I/O merupakan port yang 
digunakan untuk pengembangan penelitian lebih  
lanjut. 
 
Gambar 3 memperlihatkan hasil rancangan 

modul sensor node menggunakan chipset ZigBit yang 

Node 
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mempunyai protokol IEEE 802.15.4/ZigBee. 
Catudaya modul sensor ini dapat dipilih dengan 
menggunakan 2 buah baterai 1,5 volt tipe AAA atau 
menggunakan adaptor. 

 
 

Gambar 3. Sensor Node ZDM-A1281-* 
Tabel 1. Spesifikasi Sensor Node [2] 

 
Parameter  Keterangan  
RF  
Protokol  2.4 GHz IEEE 802.15.4-2003   
Frekuensi  2400–2483.5 MHz   
Output TX  dari -17 dBm sampai +3 dBm  
RF Transceiver   AT86RF230  
Jenis antena   2.4 GHz (PCB on-board antenna, 

external 50 Ohm unbalanced 
antenna or dual chip antenna)  

MCU (Microcontroller Unit)  
Microcontroller  ATmega1281v   
RAM /Flash  8 KBytes / 128 KBytes   
EEPROM  4 KBytes   
Performance   Up to 4 MIPS at 4 MHz Clock  
Power  
Power Supply  Battery, USB or DC adapter   
Voltage  3...9 V  
Sensors  SHT11 
LED Indicators  3 programmable color LEDs  
Switches/Button 3 DIP switches and 2 buttons 
Firmware 
Version 1.0.0.0  ZigBeeNet Program  

 
2.2.1 RANGKAIAN S ENSOR 

 
SHT11 merupakan sensor yang digunakan dalam 

sistem JSN ini, sensor ini merupakan keluaran dari 
Sensirion Company. SHT11 mampu mengubah dua 
besaran fisik sekaligus dalam satu sensor yaitu 
kelembaban dan temperatur.  

Spesifikasi utama SHT11: 
 Temperature range: -40 °C to +123.8 °C  
 Temp. accuracy: +/- 0.5 °C @ 25 °C  
 Humidity range: 0 to 100% RH  

 Absolute RH accuracy: +/- 3.5% RH  
 Low power consumption (typically 30 µW) 
 VCC : 2.4 – 5.5 Volt  

 
Tabel 2. Konsumsi Daya Sensor SHT11 

 
Parameter Condition min type max Units 

Source 
Voltage  2.4 3.3 5.5 V 

Power 
Consumption 

sleep  2 5 µW 
measuring  3  mW  
average  90  µW 

 

 
 

Gambar 4. Operating Conditions SHT11 
Tabel 3. Pin Out Sensor SHT11 

 
Pin Name Comment 
1 GND Ground 
2 DATA Serial data, biderectional 
3 SCK Serial Clock, input only 
4 VDD Source voltage 

NC NC Must be left unconnected 
 
Serial clock input (SCK), merupakan clock 

continue yang digunakan untuk menyamakan detak 
antara mikrokontroler dengan sensor SHT11. Serial 
data (SDA), merupakan jalur yang digunakan untuk 
keluar masuknya data pada sensor secara serial 
termasuk untuk mengirim perintah pada sensor. 
Perubahan data terjadi saat permulaan SCK dan harus 
tetap stabil saat SCK berlogika t inggi, setelah SCK 
hendak berlogika rendah pada saat itu data dapat 
dirubah. Untuk menghindari pertentangan sinyal 
mikrokontroler maka data drive harus berlogika lebih  
rendah. Sebuah resistor pull-up eksternal perlu 
dipasang agar sinyal dapat berlogika lebih t inggi. 

Sebagai langkah pertama untuk berkomunikasi 
dengan sensor yaitu pastikan bahwa sensor telah 
mendapatkan pasokan daya yang sesuai, dalam hal ini 
sumber daya sensor diambilkan dari VDD. Untuk 
memulai transmisi harus mengikuti langkah yang 
sudah ditetapkan, ini terdiri dari penurunan garis 
DATA sementara SCK t inggi, diikuti dengan pulsa 
yang rendah pada SCK dan DATA naik lagi 
sementara SCK tetap berlogika tinggi. Perhatikan 
Gambar 6  berikut. 
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Gambar 5. "Transmission Start" Sequence. 

 
Perintah selanjutnya terdiri dari tiga bit alamat  

(hanya ‘000’) dan lima bit perintah. SHT11 akan 
menyetujui perintah yang diberikan dengan menarik 
pin DATA rendah (ACK bit) setelah clock kedelapan 
hampir berlogika rendah kemudian DATA akan 
kembali berlogika t inggi pada akhir clock  ke sembilan. 
Berikut merupakan daftar perintah untuk sensor 
SHT11. 
 

Tabel 4. SHT11 List Of Commands 

 
Setelah melakukan pengiriman perintah 

pengukuran (“00000101” untuk kelembaban relative, 
“00000011” untuk temperature) maka mikrokontroler 
harus menunggu hingga pengukuran sensor selesai. 
Hal ini membutuhkan waktu maksimum 20/80/320 ms 
untuk 8/12/14 bit untuk satu penyelesaian pengukuran.  

Data yang diperoleh dari output SHT11 perlu  
dikonversikan sesuai dengan rumus yang sudah 
ditentukan untuk memperoleh nilai yang tepat, berikut 
ini merupakan rumus untuk mengetahui nilai 
kelembaban dari hasil pengukuran. [4] 

 
RH linear = C1 +  C2 . SORH + C3 . SORH

2 (%RH) 
 

Tabel 5. Humidity Conversion Coefficients  
SORH c1 c2 c3 
12 bit -2.0468 0.0367 -1.5955E-6 
8 bit -2.0468 0.5872 -4.0845E-4 
 

Sedangkan untuk mengkonversi temperature 
yang diukur, maka berlaku rumus berikut. 

 
T= d1 +d2 . SOT 

 
Tabel 6. Humidity Conversion Coefficients  

VDD d1 (°C) d1 (°F) 
5V -40.1 -40.2 
4V -39.8 -39.6 

3.5V -39.7 -39.5 
3V -39.6 -39.3 

2.5V -39.4 -38.9 
 

Tabel 7. Humidity Conversion Coefficients 
SOT d2 (°C) d2 (°F) 
14 bit 0.01 0.018 
12bit 0.04 0.072 

 

 

 

Gambar 6.  Bentuk Fisik Sensor SHT11 

 
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 PEMBENTUKKAN JARINGAN  
  

Pada perancangan JSN ini, untuk membentuk 
suatu jaringan JSN  setiap sensor node yang 
berkomunikasi akan membentuk suatu jalur 
komunikasi berupa topologi jaringan. JSN dapat 
bekerja dengan jaringan topologi cluster tree yang 
merupakan perkembangan dari topologi jaringan star. 
Dalam arsitektur in i dipakai adalah sebuah sensor 
node Coordinator dan beberapa sensor node berupa 
router dan end-device yang akan disebar ke area 
pengukuran.  

Desain sistem kerja sensor node akan bekerja 
sesuai jenis tipe sensor node. Sebagai contoh pada 
sensor node coordinator hanya bertugas membentuk 
suatu jaringan dan menerima data dari sensor node 
lain. Berikut ini alur kerja dari tipe sensor node pada 
JSN.  
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Gambar 7. Sistem Kerja Node Bertipe Coordinator 

 
 

Gambar 8. Sistem Kerja Node Bertipe Router  
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Gambar 9. Sistem Kerja Node Bertipe End-device 

 
Setelah data sensor node dikirimkan ke gateway, 

data kemudian d ikirimkan ke suatu Base Station 
Terminal (BST) melalu i jalur USB untuk diolah 
sebagai informasi pada suatu aplikasi pengolah data 
tertentu sesuai kebutuhan yang diperlukan. Aplikasi 
pengolahan data sensor node ini disebut aplikasi WSN 

Visualizer. Gambar 10, adalah proses rekronstruksi 
data pada perangat lunak WSN Visualizer.  

 

 
 

Gambar 10. Rekronstruksi Data pada WSN Visualizer 
 

2.2 PEMROGRAMAN BOARD 
 
Agar berkerja sesuai fungsinya, masing-masing 

node diprogram sendiri-sendiri. Disini program yang 
dibuat menggunakan library dari ZigBeeNet yang 
merupakan library khusus untuk pengembangan 
aplikasi modul JSN berbasis protocol IEEE 
802.15.4/ZigBee. Program dibuat menggunakan 
Code::Blocks, yaitu IDE sumber bebas dalam bahasa 
pemograman C/C++. Masing-masing program 
dikompile sehingga dihasilkan suatu file .hex dan akan 
didownload ke board target. 
 

2.3 WSN VIZS UALIZER 
 
Pada dasarnya BST berfungsi mengambil data 

hasil pengukuran dari gateway. BSC dibangun dari 
sebuah komputer yang akan terhubung dengan 
gateway melalui port USB. Agar dapat menjalankan 
fungsinya sebagai pengambil data, penampil data 
(data visualitation) dan perekam data, maka komputer 
ini dilengkapi dengan suatu perangkat lunak 
(program) spesifik yaitu WSN Visualizer.  

WSN Visualizer adalah suatu aplikasi yang 
gunanya untuk menampilkan hasil pengolahan data 
dari sistem JSN. Aplikasi in i dibuat dengan bahasa 
pemrograman C#. Program ini dapat menampilkan 
informasi secara v isual topologinya dan nilai t iap 
sensor node yang terdeteksi serta dapat menyimpan 
data secara realtime dengan format penyimpanan data 
Microsoft Office Excel. Gambar 11 di bawah ini 
menunjukkan tampilan dari aplikasi WSN Visualizer. 
Program in i merupakan aplikasi GUI (Graphic User 
Interface) yang berfungsi sebagai HMI (Human 
Machine Interface). 
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Gambar 11. Tampilan visualisasi data di WSN Visualizer 

 
4. KES IMPULAN 

  
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 

kegiatan penelit ian in i sebagai berikut : 
1. Sistem JSN yang dapat direalisasikan pada 

kegiatan in i terd iri atas satu node coordinator, 2 
buah sensor node router/end-device. 

2. Parameter sensor yang digunakan dalam sensor 
node ini menggunakan sensor SHT11 yang 
merupakan sensor digital untuk mengukur nilai 
kelembaban dan suhu suatu area. 

3. Sistem penampil data informasi sensor node 
pada sistem JSN dapat ditampilkan dengan 
menggunakan aplikasi WSN Visualizer sehingga 
informasi sistem JSN dapat dilihat secara visual. 

  
Saran yang dapat kami sampaikan untuk 

perbaikan hasil penelitian ini adalah : 
1. Perlunya penelitian lebih lan jut mengenai 

adanya konsep JSN tidak sebatas umur 
penelitian ini saja. 

2. Penambahan sensor sehingga dapat 
diaplikasikan kedalam suatu permasalahan yang 
kompleks lainnya. 

3. Aplikasi WSN Visualizer perlu dikembangan 
dengan sistem yang bisa terhubung internet 
sehingga data informasi dapat dilihat oleh 
khalayak umum. 
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Tanya jawab: 

Pertanyaan: 
Bagaimana mengatasi kemungkinan apbila dibajak?  
 
Jawaban: 
Protokol yang digunakan berbeda, meskipun di 
frekuensi 2.4 GHz kemungkinan di-hack sangat sulit 
karena khusus personal. 
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Abstract – This paper propose a network security 
mechanism for realizing a secure email system. Our 
proposed mechanism provides several security 
services such as data-origin authentication, 
confidentiality and integrity. We use ID-based 
cryptosystem to replace typical public key 
cryptosystem in a secure email system. By replacing 
public key cryptosystem, our secure email does not 
need a certificate authority as trusted third party 
instead we use email address as user's public key. We 
create  a signed email generated by sign procedure in 
ID-based digital signature with sender's private key to 
provide data-origin authentication. While, we use 
receiver's email address to encrypt a symmetric key to 
provide confidentiality and data integrity. We use 
standard crypto and pairing library to implement our 
proposed mechanism in C language.. At the end we 
measure our proposed mechanism's computation time 
and memory requirement. The results show that our 
proposed mechanism is acceptable.  
  
Kata Kunci: email security,  network security 
mechanism, id based encryption 
  

1. PENDAHULUAN 
  
Teknologi surat elektronik atau email telah ada sejak 
pada awal internet ada. Teknologi email bertujuan 
untuk memberikan kemampuan kepada pengguna 
untuk berkirim/menerima pesan digital melalui 
internet.  Pada awalnya isi email hanya bersifat teks 
namun teknologi email terkini memperbolehkan  
pengguna mengirim dalam format selain teks yang 
disebut dengan format MIME (Multipurpose Internet 
Mail Extensions) sehingga email tetap merupakan 
aplikasi yang populer pada internet.  Namun, karena 
email melintas pada jaringan internet yang merupakan 
jaringan tidak aman, email  rentan terhadap serangan 
jaringan komputer seperti: email dengan pengirim 
palsu dan pembukaan dan pengubahan isi email oleh  
pihak yang tidak berhak. 
Usaha untuk memberikan layanan keamanan 
informasi terhadap email telah dilakukan, beberapa 
aplikasi populer untuk menyediakan keamanan 
informasi pada email misalnya: pretty good privacy, 
Secure MIME dan email over ssl, [1].  Umumnya, 
aplikasi-aplikasi keamanan email yang tersedia 
berbasiskan kriptografi kunci publik. Pada sistem 
kriptografi kunci publik, pengguna mendapatkan 
sepasang kunci yaitu kunci publik dan kunci privat 

yang merupakan rangkaian bit. Kelemahan utama 
penggunaan kriptografi kunci publik adalah pengirim 
dan penerima harus mengetahui kunci publik 
lawannya. So lusi terhadap masalah ini b iasanya adalah 
dengan membuat infrastruktur kunci publik yang 
mengasumsikan adanya pihak yang berperan sebagai 
certificate authority yaitu pihak terpercaya yang dapat 
memverifikasi kunci publik seseorang. Oleh karena 
itu, keamanan email dengan kriptografi kunci publik 
bersifat tidak praktis  dan  mengasumsikan adanya 
pihak ketiga yang terpercaya, [2].   
Kelemahan utama pada sistem penyandian kunci 
publik adalah kunci publik yang berformat biner harus 
terverifikasi dan diketahui oleh pihak lain (selain  
pemilik kunci). Untuk mengatasi hal itu, penyandian 
berbasis identitas dapat digunakan untuk memberikan  
layanan keamanan informasi tanpa menggunakan 
certificate authority karena kunci publik pada 
penyandian berbasis identitas adalah identitas 
pengguna yang dapat diketahui oleh pihak lain tanpa 
harus melalui authority. Pada aplikasi email, alamat  
email dapat diberlakukan sebagai identitas pengguna 
sehingga penerapan sistem sandi berbasis identitas 
untuk keamanan email menjadi p rakt is.  
Kontribusi utama makalah ini adalah pengembangan 
dan pengaplikasian mekan isme keamanan pada surat 
elektronik dengan menggunakan penyandian berbasis 
identitas sehingga didapatkan sistem email yang aman 
tanpa menggunakan certificate authority. Mekanisme 
yang dikembangkan mampu menyediakan layanan 
keamanan informasi pada sistem email berupa: 
layanan otentikasi pengirim email, layanan 
kerahasiaan isi email, layanan menjaga keutuhan 
email dan layanan non-repudiation. 
Makalah ini diorganisasikan sebagai berikut : pada 
bagian 2 akan dipresentasikan dasar teori yang 
meliputi  sistem dan keamanan pada email,  , 
informasi email dengan kunci publik dan sistem 
penyandian berbasis identitas. Pada bagian 3 akan 
dibahas metodologi penelitian keamanan email dengan 
sistem berbasis identitas mekanisme keamanan yang 
digunakan. Pada bagian 4 akan dijabarkan mekan isme 
dan disain keamanan email berbasis identitas yang 
diusulkan. Pada bagian 5 akan dip resentasikan 
bahasan hasil pegukuran yang meliputi hasil 
pengukuran panjang kunci, panjang sandi, panjang 
sign dan konsumsi waktu mekanisme yang diusulkan.      
Makalah ini ditutup dengan bagian 6 yaitu kesimpulan  
dan saran terhadap penelitian lanjutan. 
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2. DASAR TEORI 
 
2.1 Keamanan Sistem Email  
Format email sampai saat ini adalah RFC 822 dan 
MIME yang memungkinkan email berisi teks dalam 
format ASCII dan biner, [1]. Namun jika d ilihat dari 
perjalanan email maka  email merupakan berkas yang 
harus dilindungi keamanan informasinya. Gambar 1 
menunjukkan perjalanan email dari pengirim (Alice) 
menuju penerima (Bob).  Alice menggunakan aplikasi 
mail user agent (MUA) seperti outlook dan 
thunderbird untuk menyusun dan mengirim email. 
Hasil dari MUA adalah sebuah berkas email dengan 
format RFC 822 dan MIME. Berkas email in i dikirim 
melalui internet/jaringan komputer ke sebuah server 
mail transfer (MTA) melalu i protokol SMTP tempat 
mail server Alice berada. Pada saat ini, email yang 
ditulis Alice telah terekspose pada jaringan. Server 
email (smtp.a.org) Alice kemudian mengirim berkas 
email ke server email Bob (pop3.b.org) melalui 
jaringan tidak aman (internet). Dan, akhirnya Bob 
mengambil email melalui protokol yang dipilihnya 
misalnya POP (post office protocol) yang juga melalui 
jaringan komputer tidak aman. 
 

 
Gambar 1: Sistem Email 

 
Ancaman serangan untuk mengugurkan keamanan 
informasi email dapat dilakukan oleh penyerang (Eve) 
karena email melintas pada jaringan publik seperti 
yang ditunjukkan oleh Gambar 1. Eve dapat 
melakukan serangan pasif dan/atau serangan aktif  
seperti: eavedropping (Eve membaca email Alice) dan 
masquarading (Eve memalsukan email Alice sehingga 
Bob percaya email dari A lice).  
Untuk mendapatkan keamanan informasi, sistem 
email harus memiliki setidaknya 4 layanan keamanan 
jaringan yaitu, [3]:  
1. Otentikasi entitas dan asal data: layanan ini 

memastikan adanya cara bagi penerima email 
(Bob) untuk memastikan keaslian entitas 
pengirim dan asal data benar-benar dari 
pengirim. 

2. Kerahasiaan: layanan in i membuat penerima 
email dapat memastikan berkas email hanya bisa 
terbaca isinya oleh dirinya sendiri. 

3. Keutuhan data. Layanan ini memungkinkan  
penerima email memastikan bahwa tidak ada 
perubahan isi email pada saat melintas jaringan.  

4. Non-repudiation. Layanan ini tidak 
memungkinkan pengirim email mengelak pernah  
mengirimkan email ke penerima email karena 
penerima email memiliki cara untuk memastikan  
entitas pengirim email. 

 
Teknologi populer untuk menyediakan layanan –
layanan keamanan jaringan pada sistem email meliputi 
Pretty Good Privacy, S/MIME dan email over SSL, 
[1].  Kesemua teknologi tersebut berbasis kepada 
sistem kriptografi kunci publik. Pada sistem 
kriptografi kunci publik, pengirim email harus tahu 
nilai kunci publik penerima email dan sebaliknya. Hal 
ini umumnya diatasi dengan adanya certificate 
authority sebagai pihak ketiga terpercaya. Gambar 2 
menunjukkan mekan isme validasi kunci publik 
pengirim email (Alice) oleh penerima email (Bob) 
melalui certificate authority.   
 

 
Gambar 2: In frastruktur Kunci Publik 

 
 

2.2 Sistem Sandi Berbasis Identitas 
 

Kelemahan utama pada layanan keamanan email 
berbasis kriptografi kunci publik adalah adanya 
infrastruktur kunci publik dan ketergantungan 
terhadap certificate authority. Hal in i disebabkan 
kunci publik bernilai biner yang susah untuk diingat 
oleh pengguna (manusia). Oleh karena itu, Shamir 
pada tahun 1984 menelurkan ide sistem sandi berbasis 
identitas dengan menganti kunci publik yang bernilai 
biner dengan sembarang teks sehingga tidak 
diperlukan lagi certificate authority, [4].  Sistem sandi 
berbasis identitas pertama yang bersifat praktis dan 
aman diusulkan oleh Boneh dan Franklin dengan 
mengunakan fungsi Weil pairing pada grup kurva 
eliptik, [5].  Setelah itu, bermunculan skema sandi 
berbasis identitas yang memiliki kapabilitas dan 
tingkat keamanan yang lebih baik diantaranya adalah 
sistem sandi berbasis identitas dengan tingkat 
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keamanan fully security seperti [6] dan [7]. Definisi 
sistem sandi berbasis identitas diberikan oleh definisi 
1. 
 
Definisi 1, [5].  Jika terdapat ruang identitas (identity 
space) I , dan ruang pesan M  maka skema 
penyandian berbasis identitas terdiri 4 algoritma: 
1. )setup( d : dengan d  merupakan parameter 

keamanan, algoritma )setup( d  menghasilkan  
keluaran 2 parameter yaitu: parameter publik 
PK   dan kunci master MSK . 

2. ),,keygen( idMSKPK : dengan Iid  , 
menghasilkan sebuah kunci privat idSK  untuk 
identitas id . 

3. ),,encrypt( midPK : dengan Iid   dan Mm  
menghasilkan sebuah teks sandi idCT  untuk 
identitas id . 

4. ),decrypt( *idid CTSK : dengan idSK  adalah 
kunci privat untuk identitas id  dan *idCT  adalah 

teks sandi untuk identitas *id  menghasilkan m  
atau lambang kosong  .  

 
Skema berbasis identitas harus memenuhi syarat 
correctness yaitu persamaan 1 benar jika dan hanya 
jika *idid  . 
 

mmidPK
idMSKPK

))*,,encrypt(
),,,ygen(decrypt(ke   (1) 

 
 
Sistem kriptografi berbasis identitas juga mencakup 
skema digital signature berbasis identitas yang 
diberikan oleh definisi 2.  
 
Definisi 2, [4].  Jika terdapat ruang identitas (identity 
space) I , dan ruang pesan M  maka skema digital 
signature berbasis identitas terdiri algoritma 

)setup( d  dan ),,keygen( idMSKPK  sebagaimana 
pada skema penyandian berbasis identitas dan  2 
algoritma tambahan yaitu:  
1. ),sign( mSK id : dengan idSK  adalah kunci p rivat  

untuk identitas id  dan Mm  , a lgoritma in i 
menghasilkan sebuah signature  id  untuk 
identitas id . 

2. ),,verify( *idmid  : dengan Iid  , Mm  dan 

*id  adalah signature untuk identitas *id , 
algoritma in i mengeluarkan nilai biner },{ 10b . 

 
Sembarang skema digital signature berbasis identitas 
harus memenuhi syarat correctness yaitu persamaan 2 
berlaku jika dan hanya jika *idid  . 

1)),sign(,,verify( * mSKmid id   (2) 
 
 

Pembuktian keamanan skema penyandian berbasis 
identitas diperlakukan sama dengan sistem kunci 
publik yaitu skema penyandian berbasis identitas 
harus bisa dibuktikan bisa bertahan dari chosen 
plaintext attacker  dalam simulasi yang disebut 
dengan indistinguishable game yang diilustrasikan 
oleh Gambar 3.  
 

 
Gambar 3: Indistiguishable Game 

 
 
Pada indistinguishable game attacker mengumpulkan  
parameter publik pada tahap setup, himpunan kunci 
privat dengan identitas yang dipilih attacker pada 
tahap key queries dan pada tahap challenge, attacker 
memberikan sebuah identitas *id  yang ditidak pernah 
diquery dan 2 teks asli: 10 mm , , simulator yang 
menjalankan skema penyandian berbasis identitas 
memilih nilai b iner },{ 10b  secara acak dan 
mengembalikan )*,,encrypt( bmidPK  kepada 
attaker. Pada akhir simulasi, attacker menebak b  
dengan tebakan 'b . Sebuah skema penyandian 
berbasis ID disebut fully secure dalam 

indistinguishable game bila nilai 
2
1

 ]'Pr[ bb  

dengan Pr  adalah fungsi probabilitas, bersifat dapat 
diabaikan (negligible).  Salah satu sistem sandi 
berbasis identitas yang terbukti memiliki sifat fully 
secure adalah sistem sandi berbasis identitas yang 
dibangun oleh Waters, [6]. 
Sedangkan, keamanan sistem digital-signature 
berbasis identitas dibuktikan dengan kriteria 
keamanan yang disebut dengan existensial 
unforgeable, [4]. Pembukt ian diberikan dengan 
membuat simulasi adanya attacker yang memiliki 
kemampuan chosen message yaitu dapat membuat 
sembarang signature untuk sembarang message dan 
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identitas. Untuk pada akhirnya attacker membuat 
signature palsu untuk sembarang pesan yaitu: 

),( *idm   dengan identitas *id  tidak muncul saat key 
queries. Jika attacker hanya dapat membuat pasangan 

),( *idm   yang valid dengan probabilitas yang bisa 
diabaikan maka skema digital signature berbasis 
identitas memenuhi kriteria existensial unforgeable. 
Salah satu skema digital signature berbasis identitas 
yang diberikan memenuhi kriteria existensial 
unforgeable adalah skema digital signature yang 
dibangun oleh Waters, [7]. 
 
2.3 Skema Kriptografi yang Digunak an 
 
Skema kriptografi yang digunakan pada mekan isme 
ini adalah skema sandi berbasis identitas yang 
memenuhi kriteria fully secure  dan skema digital 
signature berbasis identitas yang bersifat existensial 
unforgeable yang dibangun oleh Waters, [7]. Sistem 
kriptografi berbasis identitas Waters menggunakan 
fungsi pairing pada bilinear group seperti yang 
diberikan oleh definisi  3. 
 
Definisi 3, [7].  Jika terdapat 2 grup TGG,  dengan 
order n  dan sebuah fungsi pairing TGGGe :  
maka grup TGG,  disebut memiliki sifat bilinearity 
bila memenuhi persamaan 3 dan 4 terpenuhi dengan  

Gg   dan nZba , . 
 

abba ggegge ),(),(     (3) 
 

1),( gge    (4) 
 
Sistem kriptografi yang menggunakan bilinear group 
sering juga disebut dengan kriptografi berbasis 
pairing. Asumsi hard problem yang digunakan pada 
sistem kriptografi yang dibangun Waters  adalah 
discreet linear problem dan  bilinear Deffie-Hellman 
problem yang merupakan turunan dari permasalah 
discreet logarithm problem, [7]. 
 

3. METODOLOGI 
 
Metodologi penelitian yang digunakan untuk 
mengembangkan mekan isme keamanan surat 
elektronik dengan sistem sandi berbasis identias terdiri 
dari beberapa langkah yaitu: 
  
1. Analisa layanan keamanan email yang harus ada 

untuk mewujudkan  yaitu: otentikasi asal email, 
kerahasiaan, keutuhan data dan non-repudiasi. 

2. Disain mekan isme layanan keamanan email yang 
menggunakan sistem sandi penyandian berbasis 
identitas dan sistem digital signature berbasis 
identitas. 

3. Analisa keamanan informasi mekanis me 
keamanan email yang diusulkan. Analisa 

keamanan dilakukan dengan argumentasi 
universal composability yaitu pembuktian sebuah 
mekanis me keamanan secara modular, [8]. 

4. Disain dan implementasi mekanis me keamanan  
yang diusulkan dengan pustaka pairing, [9]. 

5. Pengukuran unjuk kerja implementasi 
mekanis me keamanan yang diajukan yaitu 
panjang kunci, panjang signature, panjang sandi 
, waktu komputasi untuk secure email, dan  
correctness. 

 
4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

  
 Mekanisme Keamanan Email yang Diusulkan. 
Mekanisme keamanan email   dengan sandi  berbasis 
identitas terdiri dari 3 pihak yaitu: private key 
generator (PKG), sender dan receiver seperti yang 
ditunjukkan o leh Gambar 4.  PKG merupakan pihak 
terpercaya yang diserahkan tugas untuk 
membangkitkan private key untuk pengguna email. 
Sedangkan sender dan receiver  merupakan pengguna 
email yang melakukan pengiriman dan penerimaan  
email dengan identitas alamat email penguna. 
 

 
Gambar 4: Pihak yang terlibat dalam mekanis me 

keamanan email 

 
Sebelum mekanis me keamanan email  PKG 
melakukan fase setup terleb ih dahulu untuk 
menghasilkan parameter public PK  dan kunci \master 
MSK  untuk selanjutnya PKG harus menyediakan  
cara untuk pengguna menggunakan PK  dan 
menyimpan secara aman MSK . Mekanis me setup 
dirangkum o leh Gambar 5. 
 

 
Gambar 5: Fase Setup 

 
Setelah fase setup, pengguna dapat membangkitkan  
kunci privat-nya melalui PKG dengan menyerahkan 
alamat emailnya. Kunci privat pengguna  disimpan 
secara aman dalam media tertentu oleh pengguna 
seperti yang diberikan oleh Gambar 6. 
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Gambar 6: Pembangkitan Kunci Privat Pengguna 

 
Jika pengguna email telah memiliki kunci privatnya 
maka pengguna tersebut dapat menjalankan layanan 
otentikasi, non repudiasi, kerahasiaan dan keutuhan 
data dengan menggunakan mekanis me yang diberikan  
oleh Gambar 7. Mekanisme email aman yang 
ditunjukkan Gambar 7 menggunakan sistem digital 
signature berbasis identitas untuk mendapatkan 
layanan otentikasi dan non-repudiasi. Sedangkan 
untuk mendapatkan kerahasiaan digunakan sistem 
sandi berbasis identitas dan sistem sandi simetri 
dengan cara kunci simetri disandi dengan alamat email 
penerima. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan 
layanan keutuhan data sebuah fungsi hash kriptografi 
digunakan. 
 

 
Gambar 7: Mekan isme email aman 

 
   Hasil mekanis me email aman pada Gambar 7 
dikirim oleh pengirm ke email penerima.  Setelah itu 
penerima melakukan proses kebalikan yaitu menguji 
kesamaan nilai fungsi hash untuk keutuhan data,   
membuka pesan asli dengan menggunakan dekripsi 
sistem sandi berbasis identitas dan memverifikasi 
otentikasi dengan fungsi verify pada sistem digital 
signature berbasis identitas. Mekanisme keamanan 
email yang dilakukan oleh penerima d iberikan oleh  
Gambar 8. 
 

 
Gambar 8: Mekan isme Correctness pada Penerima 

Email 

 Keamanan Mekanisme yang Diusulkan. 
 
Keamanan mekan isme yang diusulkan dilakukan  
dengan simulasi penyerangan pasif dan simulasi 
penyerangan aktif dengan kerangka universal 
composability yaitu keamanan sebuah protocol 
tergantung dengan keamanan modul-modul penyusun 
protocol, [8].  
 

 
Gambar 9: Simulasi Penyerangan Pasif 

 
Oleh karena itu berdasarkan simulasi penyerangan 
pasif  seperti eavesdropping diberikan oleh Gambar 9, 
penyerang pasif akan membaca secure email dengan 
email asli M  dari pengguna A  ke pengguna B  
sebagaimana yang diberikan persamaan (5). 
 

)(||)),,encrypt(
||)),sign(||(

CTHKaddressPK
SKMMeCT

B
AK    (5)    

 
Misal penyerang pasif ingin mengalahkan layanan 
kerahasiaan, maka hal ini akan sulit d ilakukan oleh  
penyerang karena M  terlindungi oleh  dalam sandi 
simetri )),sign(||( AK SKMMe  dengan kunci K . 
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Untuk mendapatkan K , penyerang harus mengalah 
sistem sandi identitas karena K  tersandi dalam 
bentuk ),,encrypt( KaddressPK B . Namun karena 
sistem sandi berbasis identitas bersifat fully secure 
maka penyerang (yang memiliki kemampuan 
komputasi polynomial time) tidak dapat mengetahui 
nilai  K  dengan probabilitas yang sangat besar. Oleh  
karena itu penyerang pasif tidak dapat membedakan 
CT  dengan sembarang rangkaian bit random dengan 
panjang yang sama. 
Penyerangan aktif terhadap mekanis me yang diajukan  
bertujuan untuk mengalahkan layanan keamanan 
otentikasi, non-repudiation dan keutuhan data. 
Simulasi penyerangan aktif untuk mengalahkan  
layanan keamanan otentikasi dan non-repudiation 
dapat seperti yang diberikan oleh Gambar 10.  
 

 
Gambar 10: Simulasi Penyerangan Aktif 

Pada Gambar 10, penyerang aktif dapat menahan 
secure email dan mengubah secure email yang asli 
dari A  dan berusaha membuat signature palsu 
(forgery) terhadap signature  A . Namun karena 
sistem digital signature berbasis identitas yang 
dipakai bersifat existensial unforgery maka penyerang 
aktif t idak dapat membuat pasangan )','( M  yang 
dapat diterima oleh B  dengan menjalankan  

)',',verify( MaddressA  dengan nilai probabilitas  
yang sangat besar oleh karena itu penyerang aktif 
tidak dapat mengalahkan layanan keamanan 
otentikasi dan non-repudiation. Sedangkan untuk 
layanan keutuhan data dapat diargumentasikan 
dengan penggunaan fungsi hash kriptografi yang tahan 
terhadap collision attack yaitu penyerang aktif jika 
diberikan )(|| CTHCT  tidak dapat menemukan 'CT  
dengan )'()( CTHCTH    dengan nilai probabiltas 
yang sangat besar. 
 
 Desain dan Implementasi Mekanisme yang  
Diajukan. 
 
Mekanisme yang diajukan didesain dan 
diimplementasikan dengan menggunakan pustaka 
pairing yang dibangun oleh Lynn, [9]. Bahasa 
pemrograman yang dipakai dalam implementasi 
adalah pemrograman C dengan compiler GNU C. 
Disain fungsional mekanis me yang diajukan diberikan  
oleh Gambar 11. 
 

 
 

 
Gambar 11: Hirarki Aplikasi Mekanisme yang Diusulkan  
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Mekanisme yang diajukan terd iri dari 4 fungsi: 
otentikasikan, rahasiakan,  utuhkan dan 
bangkitkan. Dengan, fungsi otentikasikan dipakai 
oleh pengirim dan penerima untuk mendapatkan 
layanan otentikasi dan non-repudiation. Fungsi 
otentikasikan menggunakan fungsi sign dan verify 
dari paket  kriptografi berbasis identitas. Sedangkan, 
fungsi rahasiakan menggunakan fungsi encrypt dan 
decrypt dari paket kriptografi berbasis identitas. 
Fungsi utuhkan menggunakan fungsi hash kriptografi 
standard yang ada pada pustaka GNU crypto. Fungsi 
bangkitkan yang dijalankan oleh PKG menggunakan 
fungsi setup dan keygen. Implementasi sistem 
kriptografi berbasis identitas menggunakan pustaka 
pairing based cryptography. 
  
 Unjuk Kerja 
Unjuk kerja implementasi mekanis me yang diajukan 
diukur dengan panjang kunci privat yang harus 
disimpan, panjang sandi untuk kunci simetri, waktu 
untuk membuat secure email dan waktu untuk 
membuka secure email. Pengukuran dilakukan pada 
mesin Linux dengan komputer desktop prosesor intel 
core 2, 2GHz, 64 bit  dan memori 512 MB. 
Perbandingan unjuk kerja dengan mekan isme 
keamanan email PGP yaitu GNU Privacy Guard 
diberikan oleh Tabel 1. Pengukuran waktu membuat 
dan membuka secure email  digunakan pesan email 
sepanjang 100 karakter dengan sistem sandi simetri 
AES dan fungsi hash SHA-2.   
 

Tabel 1: Perbandingan Unjuk Kerja Mekanis me yang 
Diajukan dengan GnuPG 

Pengukuran GnuPG Mekanisme yang  
Diajukan 

Panjang 
Kunci Privat 

2048 bit  
(RSA) 

4096 bit  

Panjang 
Sandi 

2048 bit  
(RSA) 

5632 bit  

Waktu 
membuat 
secure email 

0.034 s  0.093 s  

Waktu 
membuka 
secure email 

0.036 s  0.434 s  

 
Berdasarkan Tabel 1, meskipun panjang kunci privat 
dan panjang sandi mekanis me yang diajukan lebih  
panjang daripada GnuPG namun panjang kunci privat 
masih dalam batas yang bias ditoleransi apalagi jika 
dilihat dari kemampuan simpan peralatan aman seperti 
smartcard yang umumnya memiliki memori dalam 
kisaran 64  kb. Sedangkan waktu membuat atau 
membuka secure email mekanis me yang diajukan 
memang lebih lama daripada GPG karena melibatkan 
perhitungan pairing yang biaya komputasinya lebih 
tinggi daripada eksponensial seperti yang digunakan 
RSA (GPG). Walaupun begitu waktu yang digunakan 

untuk membuat atau membuka secure email masih 
dapat ditoleransi untuk pengguna email. 
  
 

5. KES IMPULAN 
 
Sebuah mekan isme keamanan surat elektronik dengan 
menggunakan sandi berbasis identitas dan digital 
signature berbasis identitas telah diusulkan. 
Mekanisme keamanan surat elektronik tesebut 
memberikan layanan otentikasi, kerahasiaan, keutuhan 
dan non-repudiasi. Selain itu juga telah 
didemonstrasikan bahwa keamanan mekanisme surat 
elektronik yang diusulkan tahan terhadap serangan 
pasif dan aktif yang ingin mengalahkan layanan 
keamanan jaringan. Unjuk kerja mekanis me keamanan 
surat elektonik yang diusulkan meskipun ttdak lebih 
baik dari GPG dit injau dari panjang kunci, sandi dan 
lama eksekusi, namun karena sistem berbasis identitas 
sehingga menghilangkan kebutuhan certificate 
authority dan panjang kunci, sandi serta lama eksekusi 
mekanis me yang diusulkan masih dalam batas yang 
bias ditoleransi maka mekan isme yang diusulkan 
dapat diterima. 
Ada beberapa isu keamanan yang belum ditangani 
oleh mekan isme yang diusulkan misalnya: bagaimana 
mengatasi key revocation yaitu apabila kunci privat 
seorang pengguna terkompromisasi sehingga harus 
ditarik. Isu ini perlu ada perubahan skema sandi 
berbasis identitas, sehingga mampu mengubah 
parameter public dengan tidak memberi efek ke 
pengguna lain namun hansya kunci yang ditarik yang 
tidak bias digunakan. Selain itu implementasi 
mekanis me yang diusulkan dapat dikembangkan 
sehingga bisa menjadi plugin pada mail user agent 
yang memiliki sifat user friendly. 
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Tanya Jawab : 

 

Pertanyaan 1 : Apakah identitas yang digunakan untuk 
memenuhi sistem keamanan ? 
Jawaban : Contohnya dengan menggunakan data 
binary dan berisi identitas. 
 
Pertanyaan 2 : Bagaimana implementasinya dalam 
keamanan dokumen, penggunaan identitas seperti apa 
yang cocok ? 
Jawaban :  Yang cocok ya sesuai identitas, tergantung 
user, baik nama, alamat dll.
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Abstrak – Menyajikan suatu informasi  membutuhkan 
suatu cara yang tepat, agar informasi yang ingin 
disampaikan dapat dimengerti oleh  siapapun. Begitu 
pula informasi di perangkat mobile, dimana 
komputasi mobile memberikan keleluasaan dalam 
fleksibilitas dari penggunaan komputer, dengan cara 
merubah pola komputasi dari desktop ke konteks yang 
baru dan unik. Dalam makalah ini akan diuraikan 
cara menampilkan data  cuaca di perangkat mobile 
seperti ipad, tablet, atau smartphone dengan 
menggunakan metoda RML (Refference Modeling 
Language). RML adalah metoda baru yang dapat 
digunakan untuk penggambaran domain data dengan 
cara mempolakan tingkah laku pengguna aplikasi 
sehingga visualisasi data kuantitatif dapat dihasilkan 
sebuah informasi yang optimal di perangkat mobile. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah model 
antarmuka berupa  tatanan data dan informasi  agar 
optimalisasi penyampaian informasi cuaca dapat 
tersampaikan kepada pengguna  
  
Kata Kunci: Data Cuaca, Perangkat Mobile, 
Visualisasi Kuantitatif, Visualisasi Informasi  
 

1. PENDAHULUAN 
  

Memori visual yang dimiliki oleh manusia 
memiki kemampuan yang sangat terbatas, misalnya 
saja ada gangguan kecil berupa kedipan mata dapat  
menyebabkan hilangnya data[1]. Kemudian Posisi 
yang  berbeda dalam melihat sebuah objekpun dapat 
menginterpretasikan hal-hal yang berbeda terhadap 
penilaian sebuah objek. Menterjemahkan sebuah data 
menjadi suatu informasi itu sendiri dikembalikan 
kepada persepsi pembaca[2]. Dimana bila v isual 
system seseorang sangat baik maka perekaman data 
pada otakpun akan terprogram dengan baik pula, ini 
disesuaikan dengan standar situasi atau kondisi 
seseorang terhadap penilaian sebuah objek.  

Bentuk manipulasi buatan terhadap sebuah 
objek dapat menyebabkan interpretasi yang tidak baik 
dari suatu tampilan adegan visual[3]. Sehingga 
penggunaan ilusi visual untuk mengetahui persepsi 
dapat diandalkan sebagai bentul  evaluasi kekuatan 
dan kelemahan persepsi seseorang. Suatu bentuk 
grafis yang melibatkan tugas persepsi dasar yang 
mengarah pada penilaian yang lebih akurat daripada 
yang lain bentuk grafik (dengan informasi kuantitatif 
yang sama) akan menghasilkan organisasi yang lebih 
baik dan meningkatkan peluang persepsi yang benar 
tentang pola dan perilaku. 

 Percobaan yang perlu dilakukan adalah secara 
aktif mengontrol variabilitasi dengan mengontrol 
semua sumber variab ilitas dengan cara menilai sebab-
akibat dalam percobaan yang dirancang. 
Memanipu lasi variabel penjelas dan mengamati 
respon, hal ini d ilakukan guna melihat perubahan 
respon yang dapat dikaitkan dengan variabel penjelas. 
 Berdasarkan hal diatas maka kami mencoba 
membuat sebuah pemodelan antarmuka untuk 
perangkat mobile untuk data kuantitatif cuaca dengan 
menggunakan metoda RML (Refference Modeling 
Language) metoda in i meliputi penggambaran pola 
aktifitas pengguna, pemodelan tugas yang akan 
dilakukan oleh pengguna dan bagaimana cara 
merepresentasikan model antarmuka aplikasi.  
 

2.  KAJIAN TEORITIS  
 

Tiga kategori pola yang bermakna[2] dalam 
visualisasi data kuantitatif  yaitu :  
• Pola skala besar (disebut juga trend). Ini adalah  

pola yang mengungkapkan apa yang terjadi pada 
umumnya  secara keseluruhan. Sebagai contoh, 
penjualan cenderung terus ke bawah selama 
tahun secara keseluruhan. 

• Pola skala kecil. Ini adalah pola yang 
mengungkapkan apa yang terjadi di subset 
spesifik dari data. Sebagai contoh, penjualan dan 
usia pelanggan berkorelasi secara eksklusif d i 
kalangan orang tua. 

• Pengecualian. Ini adalah nilai-nilai yang muncul 
di luar dari apa yang normal atau diterima. 
Misalnya, dari 100 pesanan yang dikirim, tiga 
tidak dikirim sampai 10 hari atau lebih dari 
waktu perintah itu diterima, sedangkan semua 
perintah lain d ikirim dalam waktu lima hari. 

 
Model referensi adalah model konseptual generik 
yang direkomendasikan untuk domain tertentu [1][2]. 
Sering disebut dengan model referensi 'praktek 
terbaik' istilah mengklaim untuk menangkap reusable 
state-of-the-art [1][2][3]. Domain  digambarkan bisa 
sangat berbeda dan berkisar dari bidang fungsional 
tertentu seperti akuntansi keuangan atau Customer 
Relationship Management untuk lingkup sektor 
seluruh industri, misalnya, pendidikan tinggi. 
Tujuan utama dari model referensi adalah untuk 
merampingkan desain indiv idu khususnya model 
dengan menyediakan solusi generik [1]. Pada 
gambar.1. dapat dilihat daur hidup dari RML. Siklus 
hidup ini diprakarsai o leh vendor  yang 
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menggambarkan fungsi dari paket perangkat lunak 
mereka dalam model referensi (waktu desain). Seperti 
model referensi biasanya tidak termasuk hanya salah 
satu alternatif yang diusulkan untuk melakukan bisnis 
dalam domain tertentu tetapi berbagai alternatif sering 
saling terkait secara eksklusif Ini menunjukkan sebuah 
'atas terikat' model sistem bisnis yang mungkin dapat 
diterapkan dalam perusahaan tertentu. Suatu 
organisasi hanya mungkin mendukung salah satu 
alternatif d igambarkan dan dengan demikian hanya 
untuk subset dari fungsi sistem yang akan 
diimplementasikan. Dengan demikian mereka hanya 
mengacu pada subset dari model referensi.  
 

 
Gambar 1. Daur Hidup RML[1] 

 
Gambar 1. menunjukkan masalah in i dalam contoh 
sederhana. Model referensi atas terikat 
menggambarkan dua alternatif saling eksklusif 
menjalankan bisnis, baik urutan ABC atau ABD. 
Sebuah perusahaan tertentu harus memilih salah satu 
dari dua alternatif substitusi dari melakukan bisnis di 
bawah pemerintahan dari sistem bisnis masing-
masing. The XOR dibagi dalam hal ini mewakili titik 
keputusan yang relevan selama waktu konfigurasi. 
Perhatikan bahwa model dalam fase ini tidak bisa 
serta merta dieksekusi. In i bukan menangkap berbagai 
alternatif untuk domain dan dengan demikian perlu 
dikonfigurasi sebelum dapat berfungsi sebagai model 
waktu pembangunan yang sebenarnya, template untuk 
menerapkan dan melaksanakan contoh proses pada 
saat dijalankan. Jenis keputusan tidak dapat tercermin  
dalam model referensi tradisional karena kurang 
dukungan konseptual dari bahasa pemodelan yang 
dialihkan. Teknik pemodelan referensi yang ada tidak 
mendukung penyorotan dan pemilihan alternatif yang 
berbeda. Kurangnya dihasilkan ekspresif 
menunjukkan masalah besar bagi pengguna model, 
seperti (a) tidak menjadi jelas apa alternatif 
konfigurasi yang ada saat implementasi sistem, dan 
(b) model tidak memberikan dukungan keputusan 
terhadap pemilihan alternatif yang berbeda. 

Seperti dapat dilihat dari Gambar 2, notasi 
EPC digunakan untuk menggambarkan konfigurasi 
informasi. Rekam layanan berupa skenario di mana 
layanan pengadaan harus diaudit selama eksekusi, hal 
ini digunakan hanya untuk kepentingan subset dari 
semua skenario pengadaan, yaitu mereka di mana 
layanan sedang diperoleh bukan berupa barang.  
 

 
Gambar 2. Contoh Model reference  

dengan notasi EPC[3][4][5] 
  

Konektor XOR mungkin menjadi pilihan 
yang dibuat untuk seluruh proses dan bukan untuk 
sebuah contoh proses individu tetapi hanya relevansi 
dalam evaluasi barang penerimaan. Oleh karena itu, 
model referensi dirancang dengan menggunakan 
bahasa pemodelan referensi tradisional hanya terbatas 
digunakan untuk proses konfigurasi karena kurang 
dukungan pada tingkat konseptual. 

Penggambaran Model reference dapat pula 
menggunakan notasi YAW L model[6][7], adapun 
notasi yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Notasi RML[6][7] 

 
Model RML pada gambar.3. dapat digunakan pula 
untuk menentukan domain data, task modeling dari 
sistem yang akan dibuat. 

 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
Perancangan antamuka untuk kuantitatif data cuaca ini 
kami menggunakan notasi RML dengan tahapannya 
adalah penentuan domain data cauca, pembentukan 
task modeling, penentuan struktur menu dan 
perancangan antarmuka d i perangkat mobile. 
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a. Pemodelan Domain Data Cuaca 
Pemodelan domain data cuaca ini dibutuhkan untuk 
menentukan ruang lingkup data dan informasi yang 
akan ditampilkan (lihat gambar 4), serta menentukan 
hak akses setiap pengguna dalam mencari informasi 
cuaca di apllikasi yang akan dibangun.  
 

 
Gambar 4. Domain RML Data Cuaca 

 
Domain cuaca pada gambar.4 terdiri dari aktor, 
konsep dan tool yang merupakan subtask dari task 
sumber daya. Task sumber daya akan mendefinisikan 
kebutuhan pengguna untuk mengakses informasi, task 
tabel data akan menentukan  prioritas kebutuhan 
berdasarkan permintaan task sumber daya yang 
menyalurkan permintaan aktor. Sedangkan tak konsep 
akan digunakan untuk mendeteksi jenis tool yang 
digunakan oleh aktor dan hasilnya akan ditampilkan di 
task tool sesuai dengan perangkat mobile yang 
digunakan oleh aktor.  
 
b.  Pemodelan Tugas Pengaksesan Informasi 

Pengaksesan informasi yang dilakukan o leh 
pengguna terlebih dahulu dianalisa pola tingkah laku  
pengguna terhadap kebutuhan akan informasi cuaca. 
Pada tahap ini proses pendefinisian tingkah laku  
pengguna digambarkan dalam model tugas (task 
modeling) dengan menggunakan Referent Modelling 
Language=RML (lihat gambar 5).  Pemodelan ini 
digunakan untuk memudahkan perancangan 
antarmuka yang akan dibangun di perangkat mobile. 
Metoda RML ini sangat membantu  
 
 

 
 

Gambar 5. Task Modelling Data Cuaca 
 
Pada gambar.5.  menu data cuaca hari in i dapat 
diakses oleh pengguna dengan pilihan menu berupa 
pilihan untuk melihat kondisi cuaca hari in i dan data 
klimatolog i. Pada tahap ini pengguna diberi 

keleluasaan untuk memilih sesuai kebutuhan 
pengguna. 
Berdasarkan task modeling data cuaca tersebut maka 
bentuk rancangan susunan menu (lihat gambar 5) dan 
rancangan antarmuka (lihat gambar 6) di perangkat 
mobile d ibangun disesuaikan dengan layar perangkat 
yang akan dibuat.  

 
Model A 

untuk Ukuran layar 10 inchi 
( i-pad, epad-transformer)

Menu utama

Model C 
untuk Ukuran layar 4-5 inchi 

(smartphone)

Menu utama

Model B 
untuk Ukuran layar 7 inchi 

(tablet)

Menu utama

 
Gambar 6. Pemodelan Struktur Menu  

 
Dari gambar.6. model A merupakan struktur menu 
untuk perangkat yang berukuran 10 inchi dimana 
tampilan jendela (window) nya tunggal dengan ruang 
layar intensif artinya bahwa struktur tampilan menu 
hanya memiliki satu level anak saja. Model B 
merupakan struktur menu untuk perangkat yang 
berukuran 7 inchi dengan struktur menu menjadi 2 
level dibanding struktur menu A, dari menu utama 
dibagi menjadi dua sub menu dengan masing-masing 
sub menu memiliki anak yang merupakan tampilan 
akhir sesuai dengan pilihan pengguna. Model C adalah 
struktur menu tampilan untuk perangkat yang 
berukuran 4 sampai dengan 5 inchi, dimana struktur 
menunya memiliki 3 level yaitu dari menu utama 
memiliki sub menu, dari sub menu level 1 akan 
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memiliki lagi sub-sub menu level 2. Pada model C ini 
sub menu level 1 dapat langsung menampilkan 
informasi sesuai pilihan pengguna, sedangkan sub-sub 
menu level 2 masih ada level akhir yang merupakan 
struktur tampilan yang sesuai dengan pilihan pada 
pengguna untuk menentukan informasi yang 
dibutuhkan. 
 
Rancangan antarmuka yang akan dibuat untuk 
perangkat mobile menggunakan menu tabel karena 
struktur menu ini sangat mudah digunakan bagi 
pengguna pemula dan tampilannya sangat pengguna 
friendly (lihat tabel 1) 
 

Tabel 1.  Perbandingan struktur Menu Hirarki dan 
Strukur Menu Tabel[7,8,9] 

 
Struktur 

Menu 
Kelebihan Kekurangan 

Hirarki  mendukung 
pengguna pemula 

 mengatasi kapasitas 
visual 
keterbatasan  

 memfokuskan 
pengguna pada 
beberapa pilihan  
 

 rumit untuk pengguna 
ahli 

 meningkatkan jumlah 
rata-rata penekanan 
tombol  

 pilihan menu 
didasarkan pada 
desainer, bukan intuisi 
pengguna, intuisi  

Tabel  dapat mendukung 
kedua pengguna 
pemula dan ahli 

 meminimalkan 
penekanan tombol 
(mengatasi 
keterbatasan 
keterampilan motorik) 

 hands-free, 
mendukung 
multitasking 

  natural  input 
 Tidak terpengaruh 

oleh keterbatasan 
keterampilan visual 
dan motorik 
pemakai 

 Tidak pantas bagi 
pengguna dengan 
kesulitan berbicara 

 rendahnya kualitas 
sintesis dapat 
menyebabkan gangguan 
pengguna  

 t idak memberikan 
jangka pendek bantu 
memori 
 

 
Berdasarkan perbandingan pada tabel 1, kami 
membangun antar muka menu pada perangkat mobile 
menggunakan struktur menu tabel (lihat gambar 7). 
Menu struktur tabel ini memiliki keuntungan berupa 
kemudahan penggunaan aplikasi badi pemula maupun 
ahli sehingga target aplikasi agar ‘pengguna friendly’ 
pun tercapai, kemudian struktur menu tabel ini pula 
memin imalkan penekanan tombol terlebih aplikasi 
fasilitas diperangkat mobil sudah menggunakan layar 
sentuh sehingga pengguna lebih dimudahkan 
dimanjakan dengan pilihan yang tidak terpengaruh 
oleh keterbatasan dan keterampilan visual. 
 
Perancangan hirarki antarmuka aplikasi (lihat gambar 
7) d iperlukan untuk mencapai tujuan dari kelebihan 
yang diberika oleh struktur menu tabel. Untuk aplikasi 
yang ditanam di perangkat mobile diperlukan strategi 
penyusunan tampilan. Penyusunan tampilan ini berupa 
hirarki yang disesuaikan dengan lebar layar dari 

perangkat yang digunakan oleh pengguna. 
 

 
a. Hirarki tampilan untuk Ukuran Layar 10 inchi 

 

 
 

b. Hirarki tampilan untuk Ukuran Layar 7 inchi 
 
 

 
 

c. Hirarki tampilan untuk Ukuran Layar 4-5 inchi 
 

Gambar 7. Hirarki Antarmuka Menu 
 
Hirarki antarmuka yang dibangun pada gambar 7, 
menunjukan tahapan yang akan ditampilkan ket ika 
pengguna memilih salah satu menu dengan menekan 
tabel menu. Gambar 7.a. hirarki tampilan untuk lebar 
layar 10 inchi, Gambar 7.b. hirarki tampilan untuk 
lebar layar 7 inchi dan Gambar 7.c. untuk lebar layar 
4-5 inchi. 

Perbedaan hirarki ini d ibuat untuk 
memudahkan pengguna perangkat mobile dalam 
melihat kuantitatif data cuaca tanpa harus menggulung 
ataupun menggeser layar perangkat mobilenya. Hal ini 
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dilakukan dengan tujuan membuat nyaman mata 
pengguna dalam melihat dan mencari informasi 
dengan satu tahapan yang mudah.  

 
4. KES IMPULAN 

  
Visualisasi data kuantitatif cuaca diperangkat 

mobile dapat dihasilkan dari sebuah proses penelaahan 
dan analisa penampilan suatu informasi visual secara 
optimal. Dengan membuat model antarmuka berupa  
tatanan data dan informasi  agar optimalisasi 
penyampaian informasi cuaca dapat tersampaikan 
kepada pengguna. Alat bantu untuk membuat model 
antamuka yang dapat digunakan adalah RML 
(Refference Modeling Language). Pada model RML 
ini penggambaran domain data dengan cara 
mempolakan tingkah laku pengguna aplikasi sehingga 
visualisasi data kuantitatif dapat dihasilkan sebuah 
informasi yang optimal di perangkat mobile. 
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Tanya Jawab : 

 

Pertanyaan 1 : bagaimana analisa yang digunakan 
untuk bisa menampilkan data yang menarik ?  
Jawaban : Ada beberapa parameter diantaranya 
usability (information visualization), usefullness, 
Kapabilitas tampilan. 
 
Pertanyaan 2 :  
Apakah sistem ini dibangun untuk multi platfo rm?, 
adakah pertimbangan mengenai beban akses data ? 
Jawaban :  
Untuk sementara ini p latformnya Android, Akses data 
berdasarkan kecepatan akses internet. 
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Abstract – Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) 
adalah sebuah aplikasi berbasis web yang menangani 
inventarisasi aset tetap milik pemerintah. Keamanan 
akses basis data aset menjadi faktor penting untuk 
menjaga manipulasi data dari pihak yang tidak 
berkepentingan. Cryptographic Salt merupakan 
sebuah metode penambahan bit atau byte atau 
karakter ke dalam sebuah pesan sebelum dienkripsi. 
Pada paper ini akan disajikan sebuah metode salt, 
baik konstan salt maupun random salt, untuk 
memperkuat keamanan proses user login pada sebuah 
aplikasi berbasis web, khususnya aplikasi SIMA. 
Random salt dilakukan dengan menambahkan bit-bit 
secara acak dan dengan pola tertentu, ditambah 
dengan fungsi hash dan enkripsi. Otentikasi dilakukan 
dengan mendeskripsi pesan di basis data dan 
menghilangkan bit-bit yang tidak diperlukan untuk 
mendapatkan kode verifikasi. Dengan metode ini 
diharapkan dapat mempersulit penyerangan melalui 
penebakan user name dan password serta analisa 
trafik.  
  
Kata Kunci: cryptographic salt, hashing, enkripsi, 
keamanan aplikasi web, user login.  
  

1. PENDAHULUAN 
  

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) 
dibangun dengan tujuan untuk mendukung kebijakan 
pemerintah mengenai e-Government serta untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifas pengelolaan aset 
tetap negara/daerah. Sistem Informasi Manajemen  
Aset (SIMA) merupakan aplikasi berbasis web yang 
menangani inventarisasi aset tetap milik pemerintah. 
Keamanan akses basis data aset menjadi faktor 
penting untuk menjaga manipu lasi data dari pihak 
yang tidak berkepentingan. 
 

Untuk membuat sebuah proses user login aman, 
modul enkripsi dan hashing biasa digunakan dalam 
penyimpanan password ke dalam basis data. Tetapi, 
tidak menutup kemungkinan bagi hacker atau pihak 
ketiga untuk memecahkan kode terenkripsi yang 
tersimpan di dalam basis data, jika hanya 
menggunakan algoritma enkripsi atau hashing standar 
saja. Beberapa metode penyerangan terbukti dapat 
memecahkan kode terenkripsi tanpa harus tahu 
algoritma enkripsi yang digunakan. Beberapa 
diantaranya yaitu penyerangan brute-force, 
penyerangan kamus (dictionary attack), dan analisa 

trafik (misal CPA atau chosen plaintext attack) [1][2].  
 

Pada dasarnya, kekuatan sebuah enkripsi terletak 
pada panjang kunci dan algoritmanya [3], yang 
berdasarkan rekomendasi terkin i 128 bit sudah cukup 
untuk melindungi data selama 28 tahun (level 7 long-
term protection by ECRYPT II from 2012 to 2040) [4]. 
Pseudo random number generator (PRNG) 
merupakan sebuah cara untuk menambah kekuatan 
algoritma enkripsi melalui pembangkitan kunci 
random. A lgoritma Yarrow dan Fortune yang 
dikembangkan oleh Bruce Schneier dan Niels 
Ferguson [5] merupakan contoh dari PRNG in i. 
Pengembangan PRNG lainnya, yaitu M.Shafeeq dkk 
dalam publikasinya [6], membahas beberapa problem 
dalam kriptografi dan memperkenalkan sebuah 
metode baru random key encryption (RKE). 
Kemudian pengembangan random number encryption 
lainnya adalah pengembangan enkripsi berbasis 
pembangkitan sekuen acak menggunakan matrik 
perulangan dan vektor quadruple yang diperkenalkan 
oleh A.Chandra Sekhar dkk [7]. Di sisi lain, K.Marton 
dkk dalam publikasinya [8], melakukan analisa 
tentang pentingnya keacakan dalam sebuah kriptografi 
digital untuk menutup kelemahan dalam beberapa 
algoritma kriptografi. Keacakan merupakan sebuah 
hal penting untuk mengamankan data supaya tidak 
dapat diketahui (unknown), tidak dapat ditebak 
(unguessable), tidak terduga (unpredictable), dan 
tidak berulang (unrepeatable). 

 
Kriptografi salt adalah cara lain untuk 

meningkatkan keamanan pada enkripsi data. 
Cryptographic Salt merupakan sebuah metode 
penambahan bit atau byte atau karakter ke dalam 
sebuah pesan sebelum d ienkripsi. Terdapat dua jenis 
kriptografi salt, yaitu konstan salt dan random salt. 
Konstan salt kurang memberikan tambahan keamanan 
pada enkripsi data, dibuktikan oleh simulasi 
penyerangan konstan salt oleh R.Sasi [9]. 

 
Pada paper ini akan disajikan sebuah metode salt, 

baik konstan salt maupun random salt, untuk 
memperkuat keamanan proses user login pada sebuah 
aplikasi berbasis web, khususnya aplikasi SIMA. 
Random salt dilakukan dengan menambahkan bit-bit  
secara acak dan dengan pola tertentu, ditambah 
dengan fungsi hash dan enkripsi. Otentikasi dilakukan 
dengan mendeskripsi pesan di basis data dan 
menghilangkan bit-bit yang tidak diperlukan untuk 
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mendapatkan kode verifikasi. Dengan metode ini 
diharapkan dapat mempersulit penyerangan melalui 
penebakan user name dan password serta analisa 
trafik.  
  

2. DASAR TEORI 
 

Sistem ap likasi berbasis web menimbulkan  
masalah kemanan terhadap akses data dari pihak yang 
tidak berkepentingan.  Beberapa prinsip keamanan 
jaringan yang harus diperhatikan diantaranya adalah 
confidentiality, authenticity, integrity, availability, 
non-repudiation dan access control[1][2]. 
 

2.1. Confidentiality 
Digunakan untuk memastikan bahwa in formasi 

dalam sebuah sistem komputer dan informasi yang 
terkirim hanya dapat diakses untuk dibaca oleh pihak 
yang berwenang. 

 
Gambar 1. Penyerangan terhadap Confidentiality 

 
Interception merupakan penyerangan terhadap 

pelayanan confidentiality. Penyerang dapat berupa 
orang, sebuah program, atau sebuah komputer. Contoh 
termasuk wiretapping (penyadapan) untuk 
mendapatkan data dari sebuah jaringan dan 
penggandaan file atau program secara ilegal. 

2.2. Authenticity 
Digunakan untuk memastikan keaslian sebuah 

pesan atau dokumen elektron ik teridentifikasi benar 
dengan jaminan bahwa identitas tidak palsu. 

 
Gambar 2. Penyerangan terhadap Authenticity 

 
Fabrication merupakan penyerangan terhadap 

servis authenticity. Contoh termasuk memasukkan 
data tiruan ke dalam jaringan atau penambahan rekord 
ke dalam sebuah file. 

2.3. Integrity 
Untuk memastikan bahwa hanya pihak yang 

berwenang yang dapat memodifikasi aset-aset sistem 
ko0mputer dan in formasi yang terkirim. 

 
Gambar 3. Penyerangan terhadap Integrity 

 
Modification merupakan penyerangan terhadap 

servis integrity.  Contoh modification misalnya 
mengubah nilai dalam file , mengubah program 
sehingga mengalami perubahan fungsi/performa, dan 
memodifikasi konten data yang dikirim dalam sebuah 
jaringan. 

2.4. Availability 
Untuk memastikan bahwa sistem komputer 

tersedia untuk pihak yang berwenang (authorized) 
ketika dibutuhkan. 

 
Gambar 4. Penyerangan terhadap Availability 

 
Interruption merupakan penyerangan pada servis 

availability. Beberapa contohnya adalah perusakan 
perangkat keras (harddisk), pemutusan kabel jaringan, 
dan memat ikan sistem manajemen file . 

2.5. Non-repudiation dan Access Control 
Non- repudiation untuk memastikan bahwa pihak 

pengirim maupun pihak penerima t idak dapat 
menyangkal transmisi yang telah dilakukan. Non-
repudiation tidak memungkinkan pengirim pesan 
untuk menolak klaim tidak mengirimkan pesan itu.  

 
Access control untuk memastikan bahwa akses 

terhadap sumber informasi hanya dapat dikendalikan 
oleh atau untuk sistem target. 

 
Gambar 5. Penyerangan terhadap  Non-repudiation dan 

Access control 
 

2.6. Kriptografi Salt 
Kriptografi salt merupakan penambahan bit acak 

ke dalam kriptografi, biasa digunakan pada kriptografi 
satu arah. Masukan dapat berupa karakter atau kata 
atau kalimat, yang dienkripsi bersama password. Salt 
juga dapat dikombinasikan bersama password 
menggunakan fungsi turunan kunci (key derivation 
function) seperti PBDKF2 untuk membangkitkan 
kunci yang digunakan oleh algoritma enkripsi. 
Kriptografi salt memberikan skema keamanan 
terhadap penyerangan berbasis kamus maupun 
serangan menggunakan precomputed lookup table 
seperti rainbow table. 
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3. DES AIN S ISTEM 
  

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) 
adalah sistem informasi berbasis intranet yang 
bertujuan menatausahakan barang inventaris 
milik/kekayaan negara di lingkungan Pemerintah 
Daerah/Kota di Indonesia. Aplikasi SIMA dibangun 
dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis 
web PHP dan basisdata PostgreSQL. Sedangkan 
algoritma salt dan kriptografi menggunakan library  
tambahan Mcrypt.  

 
Pada konstan salt, sebuah kata atau kalimat  

disisipkan ke dalam pesan yang akan dienkripsi. Alur 
dari konstan salt ini d itunjukkan o leh Gambar 6. 
Setelah pengguna memasukkan nama dan password, 
sebuah kata ”salted” ditambahkan ke dalam password 
sebelum dienkripsi menggunakan MD5. Jika password 
= ”hello”, maka setelah ditambahkan salt menjadi 
”saltedhello”. 

 

 
 

Gambar 6. Diagram alur konstan salt 
 

Pada random salt, sebuah karakter/angka random 
disisipkan ke dalam tiap karakter password. Misalkan 
salt adalah karakter dalam angka 0..9, maka setelah 
ditambahkan salt menjadi ”1836h73e9l186l7548o23”. 
Pada kasus ini diperlukan sebuah aturan untuk 
membagi karakter ascii menjad i 2, yaitu karakter 
untuk password dan karakter untuk salt. Jadi bila  
karakter salt adalah karakter angka, maka password 
adalah karakter ascii selain angka. Apabila password 
hanya boleh dalam huruf abjad dan angka, maka salt 
menggunakan karakter ascii selain angka dan huruf 
seperti ”!”,”@”,”#”,”$”,dsb. Ini ditujukan supaya pada 
saat otentikasi, salt mudah untuk dihilangkan. Skema 
alur random salt diperlihatkan pada gambar 7. 
Enkripsi dilakukan setelah proses penambahan salt. 

 

 
 

Gambar 7. Diagram alur random salt  
 

Untuk proses otentikasi, diperlukan sebuah cara 
untuk mencocokan username dan password yang 
dimasukkan pengguna dengan data username dan 
password yang telah terenkripsi di basis data. Skema 
otentikasi untuk kedua model salt ditunjukkan pada 
gambar 8 dan gambar 9. Dengan menggunakan 
perintah “sql query”, password terenkripsi diambil 
dari basis data dan diverifikasi dengan hasil enkripsi 
password yang dimasukkan oleh pengguna ditambah 

salt.  
 

 
 

Gambar 8. Skema otentikasi konstan salt 
 

Pada gambar 9, kode terenkripsi yang diambil 
dari basis data didekripsi terleb ih dulu. Hasil dari 
dekripsi ini adalah password yang masih tercampur 
dengan salt. Pada bagian ini diperlukan proses 
pembersihan salt untuk mendapatkan password 
orisinal. Proses otentikasi dilakukan dengan 
membandingkan password hasil ektraksi dengan 
password yang dimasukkan oleh pengguna. 

 

 
 

Gambar 9. Skema otentikasi random salt 
 

Library Mcrypt yang digunakan pada aplikasi ini 
mendukung beberapa jenis algoritma enkripsi, yaitu: 
cast-128, ghost, rijndael-128, twofish, arcfour, cast-
256, loki97, rijndael-192, saferplus, wake, blowfish-
compat, des, rijndael-256, serpent, xtea, blowfish, 
enigma, rc2, dan trip ledes. Sedangkan, mode keluaran 
yang digunakan, yaitu: cbc, cfb, ct r, ecb, ncfb, nofb, 
ofb, dan stream. 
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4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
  

Implementasi dari kriptografi salt dilakukan 
dengan menambahkan sebuah modul kriptografi pada 
form user login aplikasi SIMA, seperti yang terlihat 
pada gambar 10.   

 

 
Gambar 10. Login SIMA 

 
Dengan penambahan modul keamanan ini, pada saat 
penyimpanan nama dan password ke dalam basis data, 
password sudah dalam bentuk terkodekan. Hal ini 
bertujuan untuk memenuhi unsur keamanan, yaitu 
supaya tidak dapat diketahui (unknown), tidak dapat 
ditebak (unguessable), tidak terduga (unpredictable), 
dan tidak berulang (unrepeatable). 
 

4.1. Implementasi 
Algoritma salt, seperti yang telah dibahas pada 

bagian sebelumnya, diimplementasikan menggunakan 
bahasa PHP. Pada bagian awal, diperlukan proses 
pengambilan variabel nama pengguna dan password 
yang dimasukkan melalu i form user login. Kode 
berikut in i digunakan untuk menyimpan nama 
pengguna dan password ke dalam variabel. 
 
$nama=$_POST['login_username'];  
$pass=$_POST['secretkey'];  
$key = $nama;  
$input = $pass; 
 

Pada konstan salt, sebuah kata atau kalimat  
ditambahkan ke dalam pesan sebelum dienkripsi, 
sebagai berikut: 
 
$salt = “salted”; 
$saltedPassword = md5($salt.$password); 
 

Sedangkan pada random salt, proses selanjutnya 
adalah proses enkripsi dengan memanfaatkan library  
Mcrypt pada PHP. Pseudo random number generator  
(PRNG) digunakan untuk memperkuat algoritma 
enkripsi yang dipakai, dalam hal ini untuk 
mendapatkan kunci enkripsi yang acak. Salt 
ditambahkan d iantara tiap karakter pada pesan 
masukan. Kode berikut adalah contoh enkripsi dengan 
menggunakan algoritma 3DES. 
 
    $td = mcrypt_module_open('trip ledes', '', 'ecb', '');  
    $iv = 

mcrypt_create_iv(mcrypt_enc_get_iv_size($td), 
MCRYPT_RAND);  
    mcrypt_generic_init($td, $key, $iv);  
    $encrypted_data_nama = mcrypt_generic($td, 
$nama);  
    $lenKey = strlen($pass);  
    $saltedKey = "";  
    for ($i=0; $i<$lenKey; $i++) {  
        $randomchar = rand(0,99999);  
     $saltedKey = 
$saltedKey.$randomchar.substr($pass,$i,1);  
    }  
    $randomchar = rand(0,99999);  
    $encrypted_data_pass = mcrypt_generic($td, 
$saltedKey.$randomchar);  
    mcrypt_generic_deinit($td);  
    mcrypt_module_close($td);  
 
echo "Nama : ".$nama."<br> Password : ".$pass;  
echo "<br> Nama (encrypted): 
".$encrypted_data_nama."<br> Password (encrypted): 
".$encrypted_data_pass; 
 

Untuk otentikasi nama pengguna dan password, 
pesan terenkripsi perlu untuk didekripsi dan 
dihilangkan salt-nya. Kode berikut digunakan untuk 
proses dekripsi dan menghilangkan salt dari pesan. 
 
    $td = mcrypt_module_open('trip ledes', '', 'ecb', '');  
    $iv = 
mcrypt_create_iv(mcrypt_enc_get_iv_size($td), 
MCRYPT_RAND);  
    mcrypt_generic_init($td, $key, $iv);  
    $decrypted_data_nama = mdecrypt_generic($td, 
$encrypted_data_nama);  
    $decrypted_data_pass = mdecrypt_generic($td, 
$encrypted_data_pass);  
    mcrypt_generic_deinit($td);  
    mcrypt_module_close($td);     
     
    $strpass = $decrypted_data_pass;  
    $strpass = str_replace('0','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('1','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('2','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('3','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('4','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('5','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('6','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('7','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('8','',$strpass);  
    $strpass = str_replace('9','',$strpass);  
 
echo "<br> Nama (decrypted): 
".$decrypted_data_nama."<br> Password (decrypted): 
".$strpass;  
?> 
 

Fungsi str_replace digunakan untuk menghapus 
salt dari pesan yang telah didekripsi, dalam hal ini 
menghapus karakter angka 0 sampai dengan 9. 
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4.2. Hasil Enkripsi  
Proses enkripsi menggunakan random salt akan 

menghasilkan panjang kode yang bervariasi atau 
random juga. Hal in i dimungkinkan dengan 
penambahan fungsi rand(0,99999) yang menghasilkan 
bilangan acak dari 0 sampai dengan 99999. Berikut 
adalah contoh keluaran enkripsi dengan random salt, 
dengan masukan nama pengguna “nova.hadi” dan 
password “hello”. 
 

Password (encrypted1) :  
e¤:e"•ñQíx`lXÐöñz•&ö–¬•ƒÞ ÈŠmN–éN1$ªí«  

Password (encrypted2):   
¨GÅ_«±wú”Àoeú”0ÿ#3ãoeTu®Tqpoe„ÒëÃN¹Ê?Ãá¼
¡ 

Password (encrypted3):   
ÁrýCÉañyÍ¢‹§‹åÊ¸ø-±ÒrÆ{Ú?‡Q‡u§™š-·äeq  
 
Setelah diulang tiga kali, password terenkripsi akan 
memberikan panjang kode yang berbeda-beda. Ini 
akan menguntungkan dari sisi keamanan, karena dapat 
mempersulit penebakan password melalui kamus 
password (dictionary attack ) maupun brute-force. 
Penyerangan melalui analisa trafik, seperti sniffing dan 
wiretapping, juga akan memerlukan waktu yang lebih 
lama dan lebih sulit untuk memecahkan kode acak ini. 
Konsep dari analisa trafik ini adalah mendapatkan data 
yang diinginkan, kemudian d ianalisa dan dipelajari 
pola perubahan karakter/kode yang didapatkan. Jika 
dengan masukan yang sama didapatkan kode yang 
random, maka secara otomatis akan mempersulit  
pemecahan kode melalu i analisa trafik.   

 
 

5. KES IMPULAN 
  

Kriptografi Salt  dapat digunakan untuk 
memperkuat keamanan user login terhadap serangan 
brute-force, kamus password, dan analisa trafik. 
Konstan salt masih memungkinkan untuk dipecahkan 
oleh hacker menggunakan Rainbow tables checker 
dan brute-force, sehingga dianjurkan untuk 
menggunakan random salt. Dengan random salt akan 
didapatkan panjang kode terenkripsi yang berubah-
ubah/acak dengan masukan yang sama. Random 
number generator juga ditambahkan untuk 
memperkuat algoritma enkripsi. Pengembangan lebih 
lanjut masih diperlukan untuk memperkokoh 
algoritma enkripsi. 
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Tanya Jawab : 

 
Pertanyaan 1 :  
Apakah kelemahan dari sistem in i ?  
Jawaban :  
Apabila databasenya bisa diakses dan dirubah oleh 
orang lain. 
Saran :  
Bisa menggunakan https agar keamanan lebih  
terjamin. 
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Abstrak – Satelit telah selama 4 dekade menjadi 
tulang punggung sistem telekomunikasi di Indonesia. 
Layanan satelit cukup ideal karena dapat menjangkau 
wilayah negara yang secara geografis terdiri atas 
17.000 pulau hingga ke pelosok-pelosok. Salah satu 
pita frekuensi yang penting bagi layanan satelit di 
Indonesia adalah pita extended-C yaitu 3,4–3,7 GHz 
(downlink) dan 6,425-6,725 GHz (uplink), yang relatif 
tahan terhadap redaman hujan dibandingkan pita 
lainnya. Namun demikian regulator Indonesia telah 
menetapkan pita frekuensi yang bersisian dengan pita 
extended-C, yaitu 3,3-3,4 GHz untuk layanan 
komunikasi pita lebar nirkabel di masa mendatang. 
Eksistensi dua layanan telekomunikasi di pita 
frekuensi yang bersisian berpotensi menimbulkan 
inteferensi yang mengganggu. Pada penelitian ini 
dilakukan simulasi operasi kedua sistem pada 
frekuensi 3,4 GHz. Hasil simulasi menunjukkan 
adanya potensi interferensi dari layanan akses pita 
lebar nirkabel ke layanan satelit tetap. Hal ini dapat 
diatasi dengan penerapan jarak proteksi, pembatasan 
daya dan tinggi pemancar sistem akses pita lebar 
nirkabel; dan penggunaan site shielding pada lokasi 
stasiun bumi penerima satelit. 
  
Kata Kunci: satelit tetap, akses pita lebar, 
interferensi, extended-C.  
  

1. PENDAHULUAN 
 

 Dengan karakteristiknya sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.000 
pulau yang tersebar pada wilayah seluas 1,9 juta 
kilometer persegi, teknologi satelit sangat sesuai untuk 
memenuhi kebutuhan telekomunikasi  di Indonesia. 
Berbeda dengan layanan berbasis kabel atau nirkabel 
yang pada umumnya memiliki cakupan terbatas, 
satelit dapat memiliki cakupan regional.   

Salah satu satelit terbaru yang dimiliki Indonesia 
adalah Palapa-D yang diluncurkan pada 2009 dan 
dirancang untuk dapat beroperasi selama 15 tahun. 
Dari 40 transponder pada satelit tersebut, 11 di 
antaranya beroperasi pada pita extended-C.  Pita 
extended-C terletak pada frekuensi 3,4-3,7 GHz 
(downlink) dan 6,425-6,725 GHz (uplink) dan relatif 
tahan terhadap redaman hujan [1].  Karakteristik ini 
penting bagi Indonesia yang merupakan negara tropis 
dengan curah hujan yang relatif t inggi.   

 Di p ihak lain Indonesia perlu mengalokasikan 
spektrum untuk layanan akses pita lebar nirkabel 
untuk memenuhi tingginya kebutuhan akan layanan 
telekomunikasi nirkabel. Pada [2] dinyatakan 
regulator Indonesia berkomitmen  meningkatkan 
penetrasi layanan telekomunikasi dan internet 
termasuk akses nirkabel karena adanya keterkaitan 
antara penetrasi layanan telekomunikasi dan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, baik 
layanan telekomunikasi berbasis satelit maupun 
berbasis pita lebar nirkabel perlu mendapat alokasi 
frekuensi di Indonesia.  
 Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan pita 
frekuensi 3,3-3,4 GHz untuk layanan pita lebar 
nirkabel [3].  Pita ini bersisian dengan pita extended-C 
dan karenanya berpotensi menimbulkan interferensi 
pada layanan satelit, sebagaimana dinyatakan dalam 
berbagai penelitian yang memodelkan eksistensi dua 
sistem berbeda pada pita frekuensi yang sama atau 
bersisian. Pada [4] telah ditelit i adanya potensi 
interferensi pada pita frekuensi 3,5 GHz antara sistem 
International Mobile Telecommunication-Advanced 
(IMT-Advanced) dan sistem Fixed Wireless Access.  
Penelit ian [5] disimulasikan eksistensi IMT-Advanced 
dan layanan point to multipoint. Kedua penelitian 
tersebut menunjukkan pentingnya separasi jarak serta 
penyesuaian parameter antena untuk menekan potensi 
interferensi. Pada [6] telah dikaji hubungan antara 
penambahan clutter loss dan jarak proteksi untuk 
melindungi stasiun bumi satelit dari interferensi yang 
ditimbulkan layanan pita lebar nirkabel.  Mengingat 
clutter loss dan site-shielding yang tinggi tidak mudah 
direalisasikan dalam praktek, pada penelitian ini akan 
dikaji kaitan parameter daya pancar, jarak separasi dan 
beberapa alternatif nilai site-shielding untuk 
menurunkan interferensi pemancar pita lebar ke 
stasiun bumi satelit.   
 Bagian 2 dari makalah ini akan membahas 
parameter yang digunakan pada penelitian, sedangkan 
hasil dan pembahasan diberikan pada Bagian 3.  
Bagian 4 berisi kesimpulan dari penelitian. 
 

2.  PARAMETER PENELITIAN 
 
 Sistem yang merupakan objek penelitian ini 
adalah stasiun bumi (penerima) satelit serta pemancar 
pita lebar nirkabel, dengan frekuensi operasi 3,4 GHz.  
Untuk merepresentasikan layanan pita lebar nirkabel 
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akan digunakan sistem WiMAX, yang pada saat ini 
belum beroperasi pada frekuensi 3,4 GHz di 
Indonesia.    
 Simulasi dilakukan pada lingkup urban, 
mengingat daerah urban memiliki potensi terbesar 
untuk menjadi lokasi pemancar p ita lebar nirkabel.  
Parameter stasiun bumi satelit dan layanan WiMAX 
diberikan pada Tabel 1 dan 2.  
 

Tabel 1 Parameter Stasiun Bumi Palapa-D 
 

Parameter Stasiun Bumi 
Palapa-D 

Tinggi antena 25 m 

Azimut antena 83.910 

Sudut elevasi 300 
 

Tabel 2 Parameter Pemancar WiMAX [7] 

 
 
 Untuk menghitung jarak proteksi antara stasiun 
bumi dan pemancar pita lebar, d igunakan persamaan 
[8]  
 
20 log (d ) = -I + EIRPBW A - 92.5- 20 log(f)-Ah+Gvs  (1) 

 
dimana d adalah jarak proteksi, I adalah level 
interferensi yang diterima stasiun bumi, Gvs adalah 
gain stasiun bumi sebesar 10 dB, EIRPBWA adalah daya 
pancar sistem pita lebar nirkabel yang bernilai 46 dBm 
sesuai dengan Tabel 2, f adalah frekuensi operasi 
sebesar 3,4 GHz dan Ah adalah clutter loss. Clutter 
loss dapat dihitung dengan [8] 
 

Ah = 10.25  Ffc  e-dk {1-tanh[6(h/ha – 0.625)]} –  0.33
   (2) 

 
dimana h adalah tinggi antena penginterferensi, ha 
diberikan pada Tabel 3 dan  Ffc adalah [8] 
 

Ffc = 0.25+0.35{1+ tanh [7.5(f-0.5)]} (3) 
 
Clutter loss untuk berbagai kondisi lingkungan 
diberikan pada Tabel 3.   Menggunakan kriteria 
proteksi I/N = 10 dB sesuai regulasi ITU dan nilai  
C/N  untuk satelit Palapa-D sebesar 5,5 dB, dipero leh 
nilai ambang I yang masih dapat ditoleransi oleh 
penerima stasiun bumi adalah sebesar -152,4 dB [6].  
Tanpa pemanfaatan clutter loss serta site-shielding 

yang tinggi, nilai ambang tersebut tidak dapat tercapai 
meskipun jarak proteksi di atas 20 kilometer [6].  
Keadaan ini jelas tidak ideal untuk daerah urban 
dimana kemungkinan terdapat pemancar p ita lebar dan 
stasiun bumi pada satu area.  Salah satu cara untuk 
mencapai level ambang I sebesar -152,4 dB adalah 
dengan menurunkan tinggi dan daya antena pemancar 
WiMAX.   Tinggi antena yang digunakan pada 
simulasi adalah 15 dan 30 meter, sedangkan daya 
pancar divariasikan sebesar 42, 44 dan 46 dBm.   

Table 3  Jarak dan tinggi nominal dari clutter loss  [9] 

Kategori clutter Tinggi 
nominal, ha 

(m) 

Jarak nominal,  
dk (m) 

Suburban 9 0.025 
Dense suburban 12 0.02 

Urban 20 0.02 
Dense urban 25 0.02 
High-rise urban 35 0.02 

Industrial zone 20 0.05 

 
 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
 Hasil simulasi menggunakan kriteria I = -152,4 
dB, tinggi antena 30 meter dan daya pancar antena 
sistem akses pita lebar EIRPBW A sebesar 46 dBm 
diberikan pada Gambar 1.  Dari Gambar 1 tampak 
bahwa nilai ambang interferensi yang dapat ditoleransi 
oleh stasiun bumi t idak dapat tercapai walaupun 
terdapat jarak proteksi h ingga 30 km.  Pada jarak 
proteksi 30 km, level interferensi untuk tinggi antena 
30 dan 15 meter adalah berturut-turut -126,34 dB dan 
-130,01 dB. 
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Gambar 1  Level interferensi pada daerah urban dengan 

EIRPBWA = 46 dBm 
 

 Hasil simulasi menggunakan EIRPBWA sebesar 44 
dBm dan 42 dBm serta tinggi antena 15 dan 30 meter 
diberikan pada Gambar 2 dan 3. Dari Gambar 2 dan 3 
tampak bahwa penurunan daya pancar sebesar 2 dan  4 
dB secara konsisten menurunkan level interferensi 

Parameter Pemancar WiMAX 

EIRP 46 dBm 
Antenna gain  17 dBi 
Receiver feeder loss  1 dB 
Receiver noise figure 5 dB 
Receiver thermal noise -109 dBm/MHz 
Kriteria proteksi (I/N) -6 dB 
Tinggi antena di atas tanah 
(rural-urban) 

15-30 meter 

Elevasi antena -20 
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sebesar 2 dan 4 dB.  Hal ini disebabkan parameter Ah  
kurang terpengaruh oleh tinggi antena. Dari hasil 
simulasi yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan 3, 
tampak bahwa pemanfaatan jarak proteksi belum 
cukup untuk mencapai level interferensi yang dapat 
ditoleransi oleh stasiun bumi, sehingga diperlukan 
bentuk proteksi lain untuk menurunkan interferensi. 
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Gambar 2  Level interferensi pada daerah urban dengan 

EIRPBWA = 44 dBm 
 

0 10 20 30
140

130

120

110

100
h = 30 km
h = 15 km

Jarak Proteksi (km)

Le
ve

l I
nt

er
fe

re
ns

i (
dB

)

 
Gambar 3  Level interferensi pada daerah urban dengan 

EIRPBWA = 42 dBm 
 
 Pada simulasi selanjutnya digunakan langkah 
proteksi berupa penambahan site shielding pada 
stasiun bumi dengan tinggi antena pemancar WiMAX 
15 dan 30 meter.  Gambar 4 menunjukkan hasil 
simulasi bila digunakan pemancar WiMAX setinggi 
30 meter dengan site shielding bervariasi dari 10 
hingga 40 dB. 
 Hasil simulasi yang ditunjukkan pada Gambar 4 
menunjukkan adanya penurunan level interferensi 
dibandingkan tanpa menggunakan site shielding. 
Dengan site shielding sebesar 10 dB, pada jarak 
proteksi 30 kilometer terdapat level interferensi -134 
dB, atau 8 dB lebih rendah untuk tinggi antena dan 
daya yang sama namun tidak menggunakan site 
shielding. Menggunakan shielding sebesar 30 dB 
memungkinkan tercapainya nilai ambang -152,4 dB 
pada kisaran jarak proteksi 19,5 km. Apabila 

digunakan site shielding sebesar 40 dB, maka nilai 
ambang tersebut dapat tercapai pada kisaran jarak 
proteksi 6 km. 
 Gambar 5 menunjukkan hasil simulasi b ila  
digunakan antena pemancar WiMAX setinggi 15 
meter.  Hasil simulasi pada Gambar 5 menunjukkan 
penurunan level interferensi secara signifikan, sebagai 
contoh dengan jarak proteksi 40 km level interferensi 
mencapai -138,34 dB. 
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Gambar 4  Level interferensi pada daerah urban dengan 

EIRPBWA = 44 dBm, tinggi antena 30 meter, menggunakan 
site shielding 
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 Gambar 5  Level interferensi pada daerah urban dengan 
EIRPBWA = 44 dBm, tinggi antena 15 meter, menggunakan 

site shielding 
 
 Hasil simulasi pada Gambar 5 menunjukkan 
bahwa dengan site shielding sebesar 30 dB, level 
interferensi -152,4 dB dapat dicapai pada kisaran jarak 
proteksi 15,3 km. Level tersebut dapat dicapai pada 
kisaran jarak 4,5 km b ila digunakan site shielding 
sebesar 40 dB.  
 Hasil simulasi menunjukkan bahwa stasiun bumi 
penerima satelit akan mengalami gangguan operasi 
bila terdapat pemancar sistem akses pita lebar pada 
frekuensi yang bersisian. Untuk mengatasi hal tersebut 
perlu dipert imbangkan pembatasan daya pancar dan 
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tinggi antena sistem akses pita lebar, selain 
penggunaan jarak proteksi dan site shielding. 
 

4.  KES IMPULAN 
  
 Baik layanan satelit yang telah menjad i tulang 
punggung sistem telekomunikasi di Indonesia selama 
beberapa dekade, maupun sistem akses pita lebar 
nirkabel yang berkembang selama beberapa tahun 
terakhir, perlu mendapat alokasi frekuensi di 
Indonesia. Fakta bahwa pemerintah mengalokasikan 
frekuensi yang bersisian untuk kedua sistem tersebut 
mendorong perlunya penelitian untuk memastikan ada 
tidaknya potensi interferensi yang dapat mengganggu 
layanan salah satu atau kedua sistem. 
 Pada penelitian ini disimulasikan operasi kedua 
layanan tersebut pada pita yang bersisian, yaitu pita 
frekuensi extended-C 3,4 GHz yang saat ini digunakan 
untuk layanan satelit pada arah downlink .  Hasil 
simulasi menunjukkan adanya potensi interferensi dari 
pemancar sistem akses pita lebar, yang pada penelitian 
ini d irepresentasikan dengan sistem WiMAX, yang 
mengganggu operasi stasiun bumi penerima satelit. 
Untuk menekan interferensi perlu dilakukan sejumlah 
upaya khusus secara bersamaan berupa penerapan 
jarak proteksi, pembatasan daya dan tinggi pemancar 
sistem akses pita lebar nirkabel; dan penggunaan site 
shielding pada lokasi stasiun bumi penerima satelit. 
 Hasil terbaik dalam penekanan level interferensi, 
yang tetap memungkinkan baik pemancar sistem akses 
pita lebar maupun stasiun bumi berada pada posisi 
relatif berdekatan yaitu sejauh 4,5 km,  adalah dengan 
membatasi tinggi pemancar hingga 15 meter dan site 
shielding hingga 40 dB.  Mengingat pentingnya sistem 
satelit bagi sistem telekomunikasi Indonesia, 
diperlukan langkah-langkah koordinasi agar bilamana 
sistem akses pita lebar nirkabel kelak menggunakan 
juga pita extended-C, potensi interferensi dapat 
dimin imalkan. 
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Tanya jawab : 

Pertanyaan 1 : 
Apakah extended C Band yang digunakan tidak 
melanggar regulasi?  
Jawabannya :  
Tidak dikarenakan sudah ada regulasi extended C 
Band. 
 
Pertanyaan 2 : 
Apakh Wimax sudah digunakan dan beroperasi di 
Indonesia? 
Jawaban :  
Masih beroperasi di 2,3 GHz. 
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Abstract  - Perangkat jaringan komputer lokal telah 
mampu mengirim data dengan kecepatan dalam giga-
bit per second. Komputer-komputer yang saling terhu-
bung pada jaringan berkecepatan tinggi dapat saling 
berbagi sumberdaya komputasi. Suatu komputer ber-
fungsi sebagai head node yang bertugas menerima pe-
rintah dari client, mengelola, dan menyebarkan perin-
tah ke komputer node untuk dikomputasi secara para-
rel. Pada artikel ini, memaparkan komputasi pararel 
menggunakan multi agent yang dititikberatkan pada 
penjadwalan node komputasi berbasis nilai keekono-
mian node. Penjadwalan node komputasi mengguna-
kan metode conservative time, dan cost time. Kompu-
tasi pararel dibangun dengan menggunakan JADE se-
bagai framework dari multi agent. Komputasi pararel 
diujicobakan tiga kelompok node komputasi, yaitu : 
kelompok dengan dua, empat, dan delapan komputer. 
Komputasi pararel yang dibuat digunakan untuk kla-
sifikasi dokumen berbentuk teks. Klasifikasi dokumen 
diterapkan pada beberapa fariasi jumlah dokumen, 
yaitu 200, 400, 600, 800, dan 1000 dokumen. Kompu-
tasi pararel dengan penjadwalan sumber daya kompu-
tasi menggunakan conservative time menghasilkan pe-
ningkatan komputasi terendah, 460.8 dt pada kelom-
pok empat node komputasi. Komputasi dengan penjad 
walan sumber daya komputasi menggunakan mentode 
cost time diperoleh peningkatan komputasi terendah 
sebesar 628.2 dt di kelompok empat node. 
 
Kata kunci : Komputasi Pararel, Mult i Agent System 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Komputer pribadi (personal computer) harga-
nya relatif murah. Harga yang terjangkau membuat 
komputer jenis ini menjadi pilihan bagi beberapa ins-
tansi. Komputer pribadi cenderung digunakan untuk 
komputasi yang relatif sederhana, komputasi dengan 
suatu dimensi data berukuran kecil. Komputasi seder-
hana cukup dilayani dengan prosesor tunggal. Paradig-
ma tersebut dinamai dengan komputasi tradisional [1].  

Komputasi yang menggunakan lebih dari satu 
prosesor disebut dengan komputasi pararel [1]. Rang-
kaian tugas-tugas yang diproses secara berurutan oleh 
prosesor tunggal, dibagi-bagi menjadi sub tugas yang 
mandiri kemudian disebar ke beberapa prosesor atau 
prosesor jamak (multiprocessor). Pemrosesan dalam 
komputer berprosesor jamak terdapat satu prosesor 
yang bertugas untuk menyebar tugas, menyeimbang-
kan beban, dan mengatur lalu lintas perintah-perintah 

antar prosesor atau komputer.  
Suatu super komputer didukung oleh ribuan 

prosesor.  Prosesor-prosesor dalam super komputer sa-
ling bekerja sama secara pararel dalam mengerjakan 
proses-proses yang masuk padanya [5]. Kerja pararel 
antar prosesor memerlukan suatu mekanis me agar da-
pat bekerja simultan. Kondisi spesifikasi super kom-
puter yang sangat tinggi membuat super komputer 
mempunyai harga yang mahal.  

Komputer dengan prosesor jamak hanya bisa 
dikembangkan pada tingkat pabrikan. Pengembangan 
pemrosesan pararel telah dilakukan ke arah komputer 
jamak (multi computer). Komputer jamak d ikembang-
kan dengan memanfaatkan komputer pribadi dan sa-
ling berkomunikasi menggunakan jaringan komputer 
[9]. Pemroseson pararel pada komputer jamak dapat 
dikembangkan pada tingkatan laboratorium-labora-
torium kecil. 

Berdasarkan konsep penyebaran tugas di multi 
komputer, maka komputer-komputer pribadi dapat di-
gunakan sebagai sarana komputasi pararel. Komputer-
komputer pribadi saling bekerja sama untuk melaku-
kan komputasi pararel dapat berkomunikasi dengan 
media jaringan komputer lokal. Head  node memiliki 
fungsi untuk mengatur pembagian tugas, sinkronisasi 
antar simpul, menyeimbangkan beban kerja dari setiap 
node, dan menjaga keabsahan data.  

 
2. PEMROS ESAN JAMAK. 

 
Komputasi pada komputer terdiri dari dua kom 

ponen utama, yaitu data stream dan jumlah prosesor 
yang memprosesnya. Flynn mengelompokan model 
komputasi menjad i empat, lihat tabel 1. Komputer pa-
da umum menggunakan single intruction single data 
(SISD). Pada SISD, satu central processing units di-
gunakan untuk memproses data stream tunggal. Multi-
ple Data stream dibedakan menjad i Single Intruction 
Multiple Data (SIMD) dan Multiple Intruction Multi-
ple Data (MIMD), secara umum keduanya mengguna-
kan multiprocessor yang dibedakan pada jumlah dari 
control unit. MIDM merupakan komputer yang memi-
liki sejumlah prosesor, MIDM memungkin menjalan-
kan beberapa program secara mandiri. MIDM dibagi 
menjadi kelompok, yaitu multiprocessor dan multi-
computer. [10] 
 
2.1. Komputasi Pararel 

Multiprocessor merupakan sistem komputasi 
dengan kondisi semua program berbagi dalam penga-
lamatan tunggal dari suatu memori. Memori dapat be-
rupa memori tunggal atau gabungan memori. Multi-
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processor dikelompokan dalam dua jenis, Uniform 
Memory Access  dan Non-Uniform Memory Access.  
Multicomputer merupakan sistem komputasi dengan 
gabungan prosesor, dimana tiap-tiap prosesor mempu-
nyai memori dan berkomunikasi melalui jaringan. Pro-
gram berkomunikasi dengan mengirim dan menerima 
pesan. Multicomputer dikelompokan dalam dua jenis, 
clusters dan Massively Parallel Processors. 

 
2.2. Penjadwalan Node Berbasis Ekonomi 

Penjadwalan dan penyusunan eksekusi di sis-
tem komputer terdistribusi akan lebih baik jika mem-
perhatikan batasan QoS. Algoritma penjadwalan meli-
hat perubahan beban dan kondisi berdasar pada keter-
sediaan sumber daya komputasi untuk mencapai hasil 
di waktu yang sama. Buyya menggunakan batasan-ba-
tasan ekonomi (biaya dan waktu) untuk daya pertimba 
ngan penjadwalan [4]. Penjadwalan sumber daya kom-
putasi berbasis ekonomi terdapat empat metode, lihat 
tabel 2, yaitu : cost optimization, time optimization, 
cost-time optimization, dan conservative-time optimi-
zation. 

Penjadwalan cost optimization menyelesaikan 
komputasi se-ekonomi mungkin sesuai deadline yang 
tersedia. Penjadwalan time optimization  berusaha un-
tuk mencoba secepat mungkin dengan budget yang ter 
sedia. Penjadwalan time-cost optimization hampir sa-
ma dengan penjadwalan cost optimization, tetapi jika 
terdapat resource yang sama, maka diperlakukan stra-
tegi time optimization. conservative-time optimization 
mengusahakan untuk menyelesaikan eksperimen de-
ngan deadline dan cost yang terbatas, meminimalkan 
time ketika budget yang tersedia tinggi. 
Algoritma penjadwalan cost optimization men-
jadwalkan pekerjaan se-ekonomis mungkin dengan ca-
ra tidak meleb ihi deadline yang telah tersedia. Dengan 
menyusun sumber daya berdasarkan biaya dan menu-
gaskan task/job dengan tidak meleb ihi deadline. Beri-
kut algoritma penjadwalan cost optimization : (a) me-
ngidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan pa-
da eksekusi dengan kemampuannya dengan menggu-
nakan pelayanan pararel, (b) mengidentifikasikan bi-
aya tiap-tiap sumber daya, (c) Pengalokasian node 
yang tersedia, (d) mengurutkan node berdasarkan per-
mintaan biaya, (e) mengulangi untuk job yang belum 
terproses yang tersedia, dan (f) mengulangi mulai a 
untuk setiap sumber daya jika ada pekerjaan harus 
diproses. [4] 

Algoritma penjadwalan time optimization men-
jadwalkan pekerjaan se-ekonomis mungkin dengan ca-
ra tidak melebihi budget yang telah tersedia. Algorit-
ma penjadwalan time optimization adalah sebagai be-
rikut : (a) mengindentifikasi sumber daya yang mam-
pu mengeksekusi beban tugas, (b) mengidentifikasi 
biaya seluruh sumber daya, (c) Pengalokasian node 
yang tersedia, (d ) mengurutkan node berdasarkan per-
mintaan waktu, e) mengulangi untuk job yang belum 
terproses yang tersedia, dan (f) mengulangi mulai a 
untuk setiap sumber daya jika ada pekerjaan harus di-
proses. 

Tabel 1  : Taxonomi rancangan komputer  oleh Flynn’s  

 
data streams (D) 

Single  
(S) 

Multiple 
(M) 

instruction 
streams (I) 

Single 
(S) SISD SIMD 

Multiple 
(M) MISD MIMD 

 
Tabel 2 : algoritma penjadwalan berbasis ekonomi [4]  

Algoritma 

Execution 
Time 

(Deadline D) 

Execution 
Cost 

(Budget B) 

Cost Optimization Limited by 
Deadline Minimize 

Time Optimization Minimize Limited by 
Budget 

Cost-Time 
Optimization Minimize Minimize 

Conservative-Time 
Optimization 

Limited by 
Deadline 

Limited by 
Budget 

 
Algoritma conservative time optimization me-

rupakan suatu algoritma yang hampir sama dengan ti-
me optimization. Penjadwalan conservative time opti-
mization menyelesaikan job dalam waktu yang semi-
nimalis mungkin, sesuai dengan resources yang terse-
dia. Mencoba menyelesaikan job yang dibatasi oleh 
deadline waktu dan resources. Pada penjadwalan ini 
seluruh job dihitung terlebih dahulu waktu total yang 
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh job. Perhitu-
ngan tersebut diperlukan agar diperoleh deadline wak-
tu penyelesaian job. Setelah itu pembagian job dise-
suaikan dengan kemampuan atau spesifikasi untuk se-
tiap node.[4]  

Algoritma penjadwalan cost-time optimization 
dengan batasan budget-deadline memperpanjang al-
goritma cost optimization untuk mengoptimalkan wak-
tu tanpa mengadakan biaya pengolahan tambahan, de 
ngan dilakukan menerapkan algoritma time optimiza-
tion untuk menjadwalkan job pada sumber daya yang 
memiliki b iaya pengolahan yang sama. Algoritma pen 
jadwalan cost-time optimization hampir sama dengan 
costoptimization akan tetapi jika ada banyak resources 
dengan cost yang sama, maka diperlakukan strategi 
time optimization. [4] 

 
2.3. JADE 

JADE dikembangkan oleh Telecom Italia di 
akhir tahun 1998. JADE merupakan platform sebagai 
middleware. JADE mempunyai fasilitas run-time pada 
platform J2ME-CLCD dan CDC, guna mengatasi per-
masalahan yang timbul pada telekomunikasi bergerak. 
JADE mempunyai kemampuan multiagent dan mobil 
agent, yaitu : 1) Agent bersifat autonomous dan proak-
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tif, 2) Agen dapat menolak suatu permintaan dan agen 
tidak berorientasi pada koneksi, 3) Sistem yang bersi-
fat Peer to Peer, 4) Pengaturan siklus hidup agen seca-
ra sederhana dan efektif, 5) Dukungan mobilitas agen, 
6) Mekanis me berlangganan, 7) Dukungan untuk On-
tology dan Content Language, 8) Pustaka protokol-
protokol interaksi, 9) Penggabungan dengan berbagai 
teknologi berbasis web, 10) Dukungan terhadap plat-
form J2ME dan lingkungan nirkable, 11) Kernel yang 
dapat diperluas, 12) Antarmuka pengendalian platform 
dan komponen terdistribusinya yang dilakukan dari 
aplikasi eksternal, dan 13) Kakas Grafis.[2][3] 

 

3. Rancangan Sistem 
 

Sistem terdiri dari head node, node, dan client. 
Jaringan komputer lokal (local area network , LAN) 
digunakan sebagai sarana komunikasi an tara client, 
head node, dan node. Masukan berupa data dan perin-
tah dikirim pengguna melalui client ke head node. Da-
ta berupa dokumen yang diterima head node disimpan 
dalam database dan digunakan sebagai kumpulan data 
sebagai pengetahuan. Perintah diterjemahkan oleh he-
ad node untuk dipersiapkan proses komputasinya dan 
dijadwalkan untuk didistribusikan ke node guna dipro-
ses. Keseimbangan pembagian tugas (job) dilakukan 
oleh load balancing. Agent membawa subrangkaian 
tugas (task) ke node kemudian agent menjalankan o-
perasi sesuai dengan tugas yang dibebankan dan mem-
bawa kembali hasil ke head node.  

 

3.1. Rancangan sistem secara blackbox. 
Pengguna dari komputasi pararel berbasis mul-

tiagent untuk komputasi berkinerja tinggi digolongkan 
menjadi tiga jenis, yaitu : analis data, kontributor data, 
dan admin. Analis data merupakan pengguna yang ha-
nya mengolah data. Kontributor adalah pengguna yang 
menyumbangkan data dalam h impunan pengutahuan 
yang dimiliki oleh  komputasi berkinerja t inggi. Peng-
guna yang bertugas melakukan registrasi node dan ini-
sialisasi head node adalah admin. Admin yang menja-
lankan registrasi dan inisialisasi head node dapat beru-
pa orang yang berbeda. Sistem komputasi pararel un-
tuk komputasi berkinerja tinggi d ibagi dalam t iga sub 
sistem, yaitu : sub sistem client, head node, dan node. 
Arsitektur dari sistem komputasi pararel berbasis mu-
ltiagent dirinci pada gambar 1. 

 
3.2. Catatan Penjadwalan dan Data  

Data-data disimpan dalam dua database [6], 
yaitu database yang digunakan sebagai penyimpan 
data-data artikel (korpus berita berbahasa indonesia) 
dan database untuk menyimpan data penjadwalan. 
Database korpus digunakan untuk menyimpan artikel 
yang akan diproses oleh komputasi pararel. Database 
penjadwalan digunakan untuk menyimpan jadwal dan 
perintah dalam komputasi pararel berbasis multiagent.  

Database korpus menyimpan data-data artikel dalam 
empat tabel, yaitu : tabel penerbit , artikel, kategori, 
dan term. Data log dari p roses pararel dicatat dalam 
beberapa tabel data, yaitu :  bo_cs_core_pros, 
bo_cs_jns_mem, bo_cs_sisa_mem, bo_tm_pros, 
bo_tm_memori, bo_tm_reg, bobot_time, bobot_cost, 
node_list, cc_job_scheduler, cc_task_scheduler, 
cc_node_scheduler, cc_task_distribution. 

 
Gambar 1 : arsitektur komputasi paparel dengan multiagent 

 
3.3. Client Node 

Masukan yang diterima sistem berbentuk doku-
men teks. Dokumen teks disimpan dalam server data-
base (log meneger). Sebelum dikirim, kata-kata dalam 
dokumen diubah men jadi berhuruf kecil semua (peng-
halusan data). Kemudian dilakukan tokenisasi untuk 
mengurai gabungan kata-kata dalam kalimat menjadi 
kata-kata yang saling terpisah. Tiap-tiap kata dicatat 
nomor baris, nomor urut kalimat, dan nomor urut kata 
dalam kalimat. Pecatatan nomor baris dan nomor urut 
kata digunakan untuk menjaga keuntuhan dokumen, 
sehingga dokumen dapat dikembalikan ke dalam do-
kumen asal.  

 

3.4. Proses di Head Node 
Perintah-perintah yang ada di database diambil 

oleh Agent job controler. Agent Job controler me-
ngendalikan perintah yang harus dilayani, kemudian 
terjemahkan ke dalam tugas-tugas yang harus dikerja-
kan. Dispactcher mempunyai tugas memecah kumpu-
lan tugas menjadi sub kelompok tugas yang saling be-
bas. Sub kelompok didistribusikan oleh task distribu-
tion. Suatu sub kelompok didistribusikan pada node 
yang telah dijadwalkan. Pen jadwalan node dilakukan 
oleh node scheduler. Node diidentifikasi oleh node 
collector pada waktu node melakukan pendaftaran 
atau registrasi.  
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3.4.1. Job Controler 

Head node bekerja mengeksekusi perintah di-
mulai pada saat job controler agent menerima perin-
tah. Perintah diambil dari database. Job controler pe-
ngambil perintah-perintah secara urut berdasar waktu 
kedatangan. Job yang lebih awal datang akan diproses 
terlebih dahulu. Metode penjadwalan yang memproses 
berdasar waktu kedatang yang lebih awal dikenal de-
ngan nama first in first out (stalling, 2003b). 
3.4.2. Job Scheduler 

Pada paper ini, data merupakan artikel yang di-
entry-kan ke database korpus. Job Scheduler meme-
riksa artikel yang statusnya “READY”  (belum dikate-
gorikan). Jika artikel berkondisi “READY”, maka ar-
tikel akan dijadwalkan untuk diproses. Penjadwalan 
sebuah artikel dipandang sebagai sebuah tugas (job). 
Job Scheduler menjadwalkan job-job dengan metode 
first in first out [7]. Data penjadwalan pemroses job 
disimpan pada tabel cc_job_scheduler. Perintah dari 
job tertera dalam field job_command. Field 
job_command berisi sintak perintah yang harus 
dikerjakan. Bentuk dari sintak dari perintah adalah    
“COMMAND#TYPE#DATA”. Bagian command berisi 
perintah yang harus dikerjakan. Pada bagian type 
berisi jenis perintah. Sedangkan data berisi tentang 
nomor art ikel (data) yang akan dikerjakan. Contoh 
penggunaan sintak perintah pada job command adalah 
adalah “KLASIFIKASI#NAIF BAYES#ART_A001” 

Urutan waktu untuk diproses diperoleh secara 
otomatis dari komputer server database, dicatat pada 
field job_time. Eksekusi job menggunakan metode 
first in first out, sehingga waktu eksekusi d iperolehan 
secara otomatis pada saat data job disimpan. Jika suatu 
job telah selesai diproses maka field job_status diubah 
“READY” menjadi “PROCESSED”. 

 
3.4.3. Job Dispatcher  

Dispatcher agent membagi-bagi job menjadi 
sub-sub job (task) berdasarkan jadwal dari job. Dis-
patcher agent mempersiapkan himpunan data yang 
akan diproses pada node. Dispatcher agent membagi 
job secara atomic men jadi Sub kelompok tugas yang 
saling bebas. Himpunan tugas diberi catatan pengenal 
guna mempertahankan urutan dan keutuhan himpunan 
tugas. 

Sub kelompok tugas hasil yang atomic disim-
pan dalam tabel cc_task_scheduler. cc_task_scheduler 
menyimpan data-data yang akan dikomputasi di node 
dan status penjadwalan dari komputasi dari data terse-
but. Sub kelompok tugas yang telah dibagi oleh dis-
patcher dijadwalkan untuk diproses komputasinya 
menggunakan metode Sort Job First [7].  

 
3.4.4. Task Distribution  

Penjadwalan sub kelompok tugas dilakukan o-
leh Task Distribution. Sub kelompok tugas yang sa-
ling bebas telah memperoleh urutan untuk diproses. Ti 
ap-tiap sub kelompok dijadwalkan (didistribusikan) ke 
komputer-komputer node yang akan memprosesnya. 

Eksekusi jadwal dari setiap subkelompok tergantung 
pada status node yang memprosesnya. Informasi pen-
jadwalan distribusi task-task  ke komputer node-node 
disimpan dalam tabel cc_task_distribution. Data yang 
tersimpan di tabel cc_task_distribution adalah task_id, 
node_id, urutan dis_schedule, dan status proses. 

 
3.4.5. Node Scheduler  

Penjadwalan node ditugaskan pada node sche-
duler agent. Node dijadwalkan menggunakan metode 
economic schedulling algorithms[4]. Pen jadwalan di-
dasarkan pada biaya dan waktu komputasi. Metode 
penjadwalan SJF berdasar bobot pada biaya komputasi 
terdiri dari cost optimation dan cost time optimation, 
sedangkan penjadwalan berdasar waktu terdiri dari 
time optimation dan conservative time. Data pen-
jadwalan node disimpan di cc_node_scheduler. 

 
3.4.6. Pembobotan Node 

Bobot dari node digunakan untuk menjadwal-
kan node. Tiap-tiap node dibobotkan berdasar metode 
economic schedulling algoritms [4]. Bobot node dipe-
roleh dari data-data perangkat keras dari node. Data-
data perangkat keras dikenali pada saat node melaku-
kan registrasi ke headnode. Node dijadwalkan berda-
sar waktu dan biaya komputasi, atau keduanya. Bobot 
node disimpan di tabel cc_node_scheduller. 

Pembobotan penggunakan teknik penskalaan 
menggunakan metode rank order [8]. Pada paper ini, 
pembobotan penggunakan skala antar satu sampai de-
ngan lima. Bobot node diperoleh dari ra ta-rata bobot 
dari perangkat keras yang terpasang pada node. Bobot 
perangkat keras yang digunakan tergantung dari meto-
de pembobotan node, berdasar pada biaya komputasi 
atau waktu komputasi.  

Pembobotan node yang mengacu pada biaya 
komputasi diperoleh dari bobot kecepatan prosesor, 
kecepatan memori, dan lebar data register prosesor. 
Pada paper ini, kecepatan prosesor yang digunakan 
antara 800 MHz sampai dengan 2800MHz. Prosesor 
dengan kecepatan kurang dari 800 MHz d ianggap ti-
dak dipakai untuk komputer personal, sedangkan pro-
sesor dengan kecepatan lebih dari 2800 MHz diberi 
bobot 5. Data bobot kecepatan prosesor disimpan di 
tabel bo_tm_prosesor.  

Kecepatan memori dibobotkan berdasarkan 
jenis memori. Jenis memori terendah yang digunakan 
pada pembobotan adalah jenis EDO RAM, sedangkan 
jenis memori tertinggi yang dipakai DDR3. Kecepatan 
memori EDO dengan terendah 33 MHz, dan DDR3 
tertinggi 1600 MHz. Data bobot kecepatan memori 
disimpan pada tabel data bo_tm_memori.  

Lebar register prosesor dipandang mempunyai 
kontribusi pada kecepatan proses, oleh karena itu lebar 
register digunakan pada pembobotan kecepatan. Pada 
paper ini, register paling kecil 4 bit diberi bobot 1, dan 
register terbesar 64 bit diberi bobot 5. Data bobot 
lebar reg ister disimpan pada tabel bo_tm_reg.  

Pembobotan berdasar pada biaya komputasi 
mengacu pada bobot berdasar pada jumlah core prose-
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sor, jenis memori, dan ruang sisa memori yang tidak 
terpakai. Prosesor yang memiliki core leb ih banyak 
mempunyai daya komputasi yang lebih baik, tetapi 
jumlah core berbanding lurus dengan harga prosesor, 
sehingga prosesor yang mempunyai core banyak dibe-
ri bobot yang lebih tinggi. Jumlah core prosesor dibo-
botkan mulai dari core tunggal (single core) sampai 
dengan jumlah  core leb ih dari 4 buah (extreme core). 
Data tentang pembobotan prosesor berdasar jumlah 
core disimpan pada tabel data cs_core_pros. 

Pembobotan memori mengacu pada jenis me-
mori. Jenis memori yang digunakan mulai dari memo-
ri yang menggunakan teknologi EDO RAM sampai 
dengan DDR3. Harga keekonomian memori EDO te-
lah mengalami penyusutan cukup banyak, sehingga di-
beri bobot rendah. Memori DDR3 masih mempunyai 
harga keekonomian yang cukup tinggi, sehingga diberi 
bobot lima. Data tentang pembobotan memori berda-
sarkan pada jenis memori disimpan pada tabel data 
bo_cs_jns_mem.  

Sisa ruang memori yang tidak dipakai diguna-
kan pada pembobotan berdasar biaya. Node dengan 
sisa ruang memori, diasumsikan bahwa node tersebut 
mempunyai kartu memori dengan kapasitas besar, atau 
dimungkinkan terpasang kartu memori lebih dari satu 
unit. Semakin besar kapasitas memori yang terpasang, 
semakin besar pula biaya untuk pengadaan suatu node. 
Bobot terendah diperuntukan bagi node yang mempu-
nyai sisa ruang memori antara 0 sampai 1000 Mbyte. 
Bobot tertinggi diberikan bagi node dengan sisa ruang 
memori leb ih dari 4000 Mbyte. Data tentang bobot si-
sa ruang memori disimpan d i tabel bo_cs_sisa_mem. 
 
3.4.7. Pendaftaran Node 

Head node melakukan proses identifikasi terha-
dap node yang akan bergabung melalui proses pendaf-
taran. Identifikasi dimulai ketika admin mendaftarkan 
node ke headnode. Pada proses registrasi, node mengi-
rim n ilai-n ilai properti yang dimiliki node dan bata-
san-batasan proses. Data-data node disimpan dalam 
tabel node_list. 

Komponen-komponen yang dikirim n ilai pro-
pertinya adalah prosesor, memori, dan harddisk . Pro-
sesor dinilai dari : kecepatan, jenis prosesor, dan jum-
lah core. Memori d ilihat dari : jenis, kecepatan, dan si-
sa ruang memori yang tidak digunakan dalam perhitu-
ngan bobot dari node. Khusus untuk harddisk hanya 
dilihat dari sisa ruang kosong yang tidak digunakan.  

Nilai properti yang diterima head node diguna-
kan untuk pengenalan bobot node. Bobot node diurut-
kan sesuai dengan kebijakan prioritas dalam penjad-
walan node. Urutan dan properti node di catat oleh log 
manager.  

 
3.5.  Proses di Node 

Komputer node merupakan pemproses utama 
dari sub tugas-sub tugas. Komputer node menjadi pro-
sesor dari headnode, sehingga headnode nampak se-
bagai suatu mesin komputer yang mempunyai prose-
sor jamak (multi processor). Prosesor-prosesor dari 

komputer node bekerja memproses data sesuai dengan 
perintah yang diberikan oleh headnode.  

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Skenario Uji Coba 

Data uji berupa kumpulan teks sebagai objek 
penelitian. Data yang digunakan diambil dari berita 
berdasarkan kategori (rubrik) dari surat kabar kompas. 
Kategori yang digunakan dasar klasifikasi adalah be-
berapa rubrik di surat kabar cetak.kompas.com. Kate-
gori yang dipakai dalam penelitian in i adalah : hukum, 
politik, bisnis, perbankan, saham, ekonomi, basket, 
raket, sepakbola. 

Tahapan proses pada penelitian ini adalah : 1) 
melakukan pemrosesan task berupa data korpus secara 
paralel, 2) Mengklasifikasikan secara otomatis terha-
dap artikel berita yang belum diketahui kategorinya, 
3) Hasil proses disimpan ketika program selesai mela-
kukan klasifikasi, 4) menampilkan artikel yang telah 
diklasifikasikan. Waktu komputasi dibandingkan de-
ngan pengolahan data data secara processor tunggal. 
Hal yang akan dibandingkan adalah kecepatan pemro-
sesan antara Multi processor dengan single processor. 
 
4.2. Lingkungan Uji Coba  

Uji coba dilakukan dengan skala laboratorium. 
uji coba menggunakan sistem operasi windows xp, 
agent dibuat dengan menggunakan java agent develop 
ment framework  (JADE) versi 3, dan data disimpan 
dengan postgre versi 9.0. Uji coba menggunakan dua 
database, yaitu JJ4C dan JJ4Log. JJ4C digunakan un-
tuk menyimpan data-data yang terkait dengan artikel-
artikel yang akan diproses secara pararel. Database 
JJ4Log digunakan untuk mencatat data-data yang ber-
kaitan dengan penjadwalan node dan task. 

Uji coba dilakukan dalam lingkungan jaringan 
lokal komputer. Komputer untuk database, headnode, 
dan node terhubung dalam satu jaringan. Interkoneksi 
antar komputer dijadikan dasar asumsi bahwa kecepa-
tan jaringan komputer adalah sama, sehingga kecepa-
tan jaringan tidak dipertimbangkan.  

Pada uji coba komputer yang digunakan mem-
punyai kemampuan yang sama (homogen), dengan 
komposisi perangkat keras : prosesor intel core i5, ka-
pasitas memori 2 Gbyte, dan harddisk 160 Gbyte. Uji 
coba dilakukan dengan empat tahapan : tahap satu 
menggunakan satu node, tahap dua menggunakan dua 
node, tahap tiga memakai empat node, dan tahap em-
pat menggunakan delapan node. Pada tiap-tiap taha-
pan diujicobakan untuk memproses klasifikasi pada 
teks berita sejumlah 200, 400, 600, 800, dan 1000 art i-
kel. Uji coba dilakukan pada empat metode panjadwa-
lan conservative time, cost time, cost, dan time.  

 
4.3. Hasil Uji Coba 

Pada penjadwalan node dengan metode conser-
vative time diperoleh capaian waktu komputasi teren-
dah pada uji coba dengan empat node. Komputasi de-
ngan empat node menghasilkan waktu komputasi rata-
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rata sebesar 2146,2 dt. Peningkatan komputasi menca-
pai 964 dt. 

Komputasi pararel menggunakan penjadwalan 
node dengan metode cost time dapat mencapai kinerja 
terbaik pada uji coba dengan jumlah node empat unit. 
Rata-rata komputasi yang diperoleh dari komputasi 
dengan empat node 2368,6 dt dan peningkatan kom-
putasi pada tiap kelompok dokumen  628,2 dt  

Uji coba dengan metode cost hanya memakai 
tiga tahapan saja, sampai dengan empat node. Kinerja 
tertinggi dicapai oleh komputasi pararel dengan empat 
node. Komputasi dengan empat node menghasilkan 
rata-rata komputasi 2347,6 dan peningkatan kompu-
tasi 618,2 dt.  

Komputasi pararel yang menggunakan ditribusi 
node dengan metode time menghasilkan kinerja terba-
ik pada komputasi menggunakan empat node. Kompu-
tasi dengan empat node mencapai rata-rata komputasi 
2368,6, peningkatan kebutuhan komputasi mencapai 
628,2 dt.  

 
5. KESIMPULAN 

 
Tingkat komputasi terbaik dari u ji coba yang 

telah dilakukan diperoleh dari komputasi pararel de-
ngan empat node. Komputasi pararel dengan empat 
node mempunyai waktu rata-rata dan peningkatan 
komputasi terendah. Komputasi pararel dengan dela-
pan node mempunyai rata-rata komputasi lebih rendah 
dari komputasi dengan dua node. 

Berdasar hasil yang telah dicapai, beberapa hal 
perlu ditingkatkan kualitasnya. Pemisahan jaringan un 
tuk database log dan corpus untuk meningkatkan kua-
litas beban lalu lintas jaringan. Mengoptimalkan sum-

ber daya komputasi dengan peningkatan kualitas ko-
munikasi antar agent dan agent dengan database. 
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Abstract – Distribusi pupuk organik Hydrasil 
menerapkan sistem distribusi tak langsung. Saluran 
distribusi yang digunakan adalah produsen, 
distributor, agen wilayah kabupaten/kota, agen 
wilayah kecamatan kemudian konsumen. 
Keberhasilan panen petani pengguna Hydrasil 
menjadi hal yang sangat penting karena hal tersebut 
akan mempengaruhi keberhasilan penetrasi pasar 
Hydrasil. Selain itu, kontrol terhadap saluran 
distribusi juga penting bagi produsen. Oleh karena itu 
sangat penting bagi produsen untuk memastikan 
bahwa petani mendapatkan barang tepat pada 
waktunya melalui saluran distribusi yang benar dan 
dengan harga sesuai dengan harga resmi. 

Penelitian ini bertujuan merancang sebuah aplikasi 
SCM berbasis mobile yang diharapkan mampu 
memudahkan jalannya komunikasi dan kontrol antara 
produsen, saluran distribusi dan konsumen. 
Perancangan aplikasi menggunakan metode 
perancangan use case driven yaitu ICONIX process. 
Use case diidentifikasi berdasarkan aktifitas 
produsen, saluran distribusi dan petani. Hasil 
penelitian ini adalah sebuah rancangan class diagram 
untuk aplikasi SCM distribusi Hydrasil berbasis 
mobile. 
  
Kata Kunci: mobile-SCM, SCM Pupuk Hydrasil 
  

1. PENDAHULUAN 
  

Distribusi pupuk organik Hydrasil menerapkan 
sistem distribusi tak langsung. Saluran distribusi yang 
digunakan adalah produsen, distributor, agen wilayah 
kabupaten/kota, agen wilayah kecamatan kemudian 
konsumen. Sebuah kabupaten atau kota tidak 
diperbolehkan terdapat dua atau lebih agen wilayah 
kabupaten/kota yang berbeda, tetapi satu agen wilayah 
kabupaten/kota diperbolehkan menangani leb ih dari 
satu kabupaten atau kota. Demikian halnya dengan 
agen wilayah kecamatan, di dalam satu kecamatan 
tidak diperbolehkan ada dua atau lebih agen wilayah 
kecamatan namun satu agen wilayah kecamatan 
diperbolehkan menangani leb ih dari satu kecamatan.  

Keberhasilan petani pengguna Hydrasil menjadi 
hal yang penting karena akan mempengaruhi 
keberhasilan penetrasi pasar Hydrasil. Selain adanya 
pengaruh faktor eksternal seperti hama, kekeringan, 
bencana alam, dan sebagainya, keberhasilan petani 
pengguna Hydrasil dipengaruhi oleh tepat atau 
tidaknya dosis dan jangka waktu pemberian pupuk. 

Sehingga tanggung jawab seorang agen wilayah 
kecamatan tidak hanya menjual barang namun juga 
mengontrol pemakaian pupuk oleh petani. Hal ini 
dimaksudkan agar petani memberikan pupuk dengan 
dosis dan jangka waktu yang tepat, sehingga tercapai 
keberhasilan panen yang diharapkan. Agen wilayah 
kecamatan selanjutnya bertanggung jawab langsung 
kepada agen wilayah kabupaten/kota. 

Pengontrolan barang maupun arus informasi 
antara produsen, distributor, agen wilayah 
kabupaten/kota, agen wilayah kecamatan dan 
konsumen menjadi hal yang penting dalam bisnis 
proses Hydrasil. Namun kelemahan dalam sistem saat 
ini adalah belum ada system informasi dan sistem 
database terpusat yang mendukung proses bisnis 
Hydrasil. 

Pengontrolan terhadap keseluruhan entitas dalam 
sistem bisnis untuk mempercepat arus informasi, arus 
barang dan arus uang,  dengan tujuan akhir untuk 
memaksimalkan keuntungan dalam sistem secara 
keseluruhan, merupakan tujuan penerapan dari sebuah 
sistem supply chain [5]. Oleh karena itu dibutuhkan 
sebuah alat bantu atau aplikasi untuk mengoptimalkan 
supply chain menggunakan konsep manajemen 
terintegrasi dan database. Alat tersebut disebut 
sebagai Supply chain Management (SCM). Basis 
mobile dipilih karena diharapkan aplikasi SCM dapat 
diakses dimanapun dan kapanpun. Permasalahan yang 
ingin diselesaikan oleh penelitian ini adalah 
bagaimana merancang sebuah SCM berbasis mobile 
untuk mendukung pengontrolan arus barang dan 
informasi dalam d istribusi pupuk organik Hydrasil?  
 

2. TINJAUAN PUS TAKA 
  
Supply chain 

Supply chain (rantai pasok) adalah jalur yang 
memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok 
ke perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan [3]. 

 
Supply chain Management (SCM) 

Berikut ini merupakan beberapa definisi SCM:  
a) Aliran sumber daya melalu i supply chain harus 

dikelola untuk memastikan bahwa aliran 
tersebut terjadi dengan cara yang tepat dan 
waktu yang efisien, proses ini disebut sebagai 
SCM (Manajemen Rantai Pasokan) [3]. 

b) SCM adalah sebuah bentuk koordinasi dari 
proses produksi, inventori, lokasi dan 
transportasi di anatara partisipan didalam 
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sebuah supply chain untuk meraih perpaduan 
yang terbaik antara responsif dan efisiensi 
untuk pasar yang dilayani [1]. 

Informasi merupakan sebuah hal yang sangat 
penting dalam supply chain. Gambar 1 menjelaskan 
bagaimana in formasi menghubungkan empat aktifitas 
utama dalam supply chain. 

 

 
 

Gambar 1: Lima hal utama yang mengendalikan supply 
chain [1] 

 
Aplikasi SCM diharapkan mampu menyediakan 

informasi yang dinamis bagi setiap pelaku dalam 
supply chain. Jika seluruh anggota supply chain dapat 
berbagi informasi dinamis mengenai jumlah 
persediaan, jadwal, peramalan, dan pengiriman, maka 
masing-masing anggota supply chain tersebut akan 
mempunyai pengetahuan yang lebih tepat tentang 
bagaimana menyesuaikan perencanaan sumber daya, 
proses produksi dan distribusi [2].  
 

3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
  

Sistem saluran distribusi yang digunakan dalam 
pemasaran Hydrasil ditunjukkan oleh Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2: Saluran distribusi Hydrasil 
 
Ketentuan untuk agen wilayah kabupaten/kota adalah: 
a) Agen wilayah kabupaten/kota dalam satu wilayah 

kabupaten atau kota hanya ada satu, tetapi satu 
orang agen wilayah kabupaten/kota dapat 
memegang lebih dari satu wilayah kabupaten atau 
kota. 

b) Agen wilayah kabupaten/kota berhak menentukan 

pelaku agen wilayah kecamatan di suatu 
kecamatan dan melakukan demplot (percontohan) 
di lahan petani 

 
Ketentuan untuk agen wilayah kecamatan: 

a) Agen wilayah kecamatan dalam satu wilayah 
kecamatan hanya ada satu, tetapi satu orang agen 
wilayah kecamatan dapat memegang lebih dari 
satu wilayah kecamatan dengan catatan agen 
tersebut sudah mendapatkan minimal 50% 
konsumen dari jumlah petani. 

b) Agen wilayah kecamatan wajib mengontrol 
pemakaian pupuk oleh petani 

 
Hasil observasi dari sistem distribusi Hydrasil 

menghasilkan functional requirement sebagai berikut: 
 
Dari sisi petani: 
Petani dapat melakukan pemesanan produk melalui 
handphone  ke agen wilayah kecamatan melalui SMS 
dengan format tertentu.  
 
Dari sisi agen wilayah kecamatan: 
a) Dapat mempero leh notifikasi data pesanan yang 

terdiri dari identitas pemesan, jenis dan jumlah 
barang yang dipesan. 

b) Dapat segera memperoleh hasil perhitungan 
pengurangan jumlah inventori secara otomat is,  
jika jumlah inventori sudah mendekati batas 
minimum maka akan mendapatkan notifikasi 
bahwa barang telah menipis. 

c) Dapat melakukan pemesanan barang kepada agen 
wilayah kabupaten/kota terkait jika data 
ketersediaan barang telah menipis. 

d) Dapat melakukan input data produktivitas petani di 
wilayahnya baik sebelum maupun sesudah 
menggunakan Hydrasil. 

e) Dapat melakukan input data penjualan. 
 
Dari sisi agen wilayah kabupaten/kota: 
a) Dapat mengakses informasi ketersediaan stok 

barang di agen wilayah kabupaten/kota. 
b) Dapat memperoleh notifikasi pesanan dari agen 

wilayah kecamatan. 
c) Dapat melakukan pemesanan kepada distributor. 
d) Dapat melakukan input data agen wilayah 

kabupaten/kota di wilayahnya. 
e) Dapat melakukan input data penjualan 
f) Dapat memperoleh in formasi data agen wilayah di 

kabupaten/kota lain. 
g) Dapat memperoleh informasi penjualan dan 

produktivitas petani di wilayahnya. 
 
Dari sisi d istributor: 
a) Dapat memperoleh notifikasi pesanan dari agen 

wilayah kabupaten/kota. 
b) Dapat mengakses informasi ketersediaan stok 

barang di kabupaten/kota. 
c) Dapat melakukan input data penjualan. 
d) Dapat memperoleh informasi data agen wilayah 
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kabupaten/kota dan kecamatan. 
e) Dapat melakukan pemesanan ke produsen. 
f) Dapat melihat informasi data penjualan 
 
Dari sisi produsen: 
a) Dapat mengetahui status ketersediaan barang di 

setiap saluran distribusi sehingga dapat melakukan 
penjadwalan produksi dan penjadwalan distribusi. 

b) Dapat mengetahui rekap data penjualan di semua 
wilayah. 

c) Dapat mengetahui rekap data produktivitas petani 
di semua wilayah. 

 
Perancangan dengan ICONIX proses ditunjukkan oleh 
Gambar 3. 
 

 
 

Gambar 3: ICONIX process [4] 
 
Dari functional requirement diatas maka didapatkan 
domain model seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 
 

 
 

Gambar 4: Domain model untuk SCM Hydrasil 
 
Diagram Use case untuk SCM Hydrasil ditunjukkan 
oleh Gambar 5 dan Gambar 6. 
 

 
Gambar 5: Use case SCM Hydrasil 

 

 
 

Gambar 6: Use case SCM Hydrasil 
 

Method yang diperlukan dalam setiap class 
diagram didapatkan dari sequence diagram. Sequence 
diagram membutuhkan boundary dan entity object 
yang didapatkan dari robustness diagram. Boundary 
object adalah antar muka yang dipergunakan actor 
untuk berinteraksi dengan sistem. Entity object adalah 
objek yang  berasal dari domain model. Boundary 
object dan entity object dalam robustness diagram 
dihubungkan menggunakan control object. Gambar 7 
menggambarkan robustness diagram untuk use case 
mengelo la data produktivitas petani.  
 

 
 

Gambar 7: Robustness diagram untuk use case mengelola 
data produktivitas petani 
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Dari robustness diagram diatas, didapatkan boundary 
object yaitu menu pengelolaan data produktivitas. 
Selain itu juga didapatkan entity object yaitu display, 
update, edit, input dan delete. Sehingga sequence 
diagram untuk use case mengelola data produktivitas 
petani dapat digambarkan di Gambar 8. 
 

 
 

Gambar 8: Sequence diagram untuk use case mengelola data 
produktivitas petani 

 
Proses pembuatan robustness diagram dan 

sequence diagram juga dilakukan untuk use case 
pemesanan, pengelolaan data penjualan, pengelolaan 
data agen kecamatan, agen kabupaten/kota dana data 
distributor. Selanjutnya dari masing-masing sequence 
diagram didapatkan method yang harus dimiliki o leh 
masing-masing class diagram. Class diagram detail 
ditunjukkan pada Gambar 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 9: Class diagram detail 
 
4. KES IMPULAN 
  

Hasil perancangan dan kesesuaian dengan teori 
tentang SCM: 

 
a) Dilihat dari use case dan class diagram yang 

dihasilkan, rancangan aplikasi SCM Hydrasil 
memfasilitasi produsen untuk dapat 
memperoleh informasi pesanan dari hulu ke 
hilir secara dinamis. Hal ini d iharapkan akan 
membantu produsen untuk menentukan jenis 
dan waktu untuk kembali memproduksi 
produk tertentu. 

b) Objek Account memiliki atribut namawilayah. 
Hal in i diharapkan akan membantu podusen 
dan agen untuk mengetahui pemetaan produk 
dan menentukan transportasi yang tepat 
untuk pendistibusian poduk. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1: 
Apa dasar Use Case yang digunakan? 
 
Jawaban: 
Iconix p rocess 
 
Pertanyaan 2: 
Apa keuntungan dari pembuatan robustness diagram? 
 
Jawaban: 
Untuk membuat detail. 
 
Saran: 
1. Perbaikan pada sequence diagram. 
2. Use case diagram harus dilengkapi.
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ABSTRAK 

Pada penelitian in i telah dilakukan 
modifikasi perangkat pemancar radio jamming yang 
pernah kami buat dengan cara mengubah exciter 
semula berbasis Voltage Controled Oscilator (VCO) 
dengan modul Direct Digital Synthesizer (DDS) yang 
diprogram dengan komputer, RF amplifier diganti 
dengan RF Amplifier dengan outputnya sebesar 200 
Watt. Diharapkan hasil modifikasi in i mampu 
meningkatkan daya jangkau rad io jamming. 

Kata-kata kunci : Perangkat Jamming, Daya Jangkau 
Jamming. 
 
ABSTRACT  

This research present modificat ion of radio 
jamming transmitter device. Exciter and amplifier o f 
old device are replaced by the new one. The new 
exciter based on programmable Direct Digital 
Synthesizer while the old one is Voltage controlled 
Oscilator (VCO)-based. Another modificat ion is 
output voltage of the new amplifier are 200 watt now. 
It is expected that the new device can increase the 
range of radio jamming. 

Key Words : Jamming Device, Range of Jamming. 
 
 
I. PENDAHULUAN 

Telah dibuat pemancar radio jamming yang terdiri 
dari bagian exciter, bandpass filter, driver amplifier, 
power amplifier, dan power supply. Masing-masing 
bagian diletakkan di dalam rak tersendiri dan disusun 
menjadi sebuah perangkat seperti terlihat pada gambar 
1, serta dilengkapi perangkat pendukung directional 
finder berupa antena yagi motorized yang terhubung 
ke komputer. Keseluruhan perangkat mempunyai 
spesifikasi : daerah frekuensi 30-80 MHz, sistem 
pemancar heterodyne, modulasi AM/FM, input 
modulasi wideband noise, pembawa sweeper 30-80 
MHz, waktu sweep variable, power output 100 watts, 
harmonis frekuensi out of band -45 dB, antena 
broadband omni directional1. 

 
Gambar 1. Perangkat Pemancar Radio Jamming 

Telah dilakukan uji coba perangkat pemancar radio 
jamming, bertempat di Dinas Litbang TNI AL. 
Hasilnya perangkat tersebut terbukti mampu 
melumpuhkan komunikasi pemancar lain2. Dua 
masalah yang muncul pada saat itu adalah daya 
jangkau radio jamming relatif pendek dan dimensi 
perangkat relatif besar(175x80x75cm) . Kin i 
perbaikan telah  dilakukan yaitu upaya optimalisasi 
daya jangkau radio jamming3,4 dan downsizing 
perangkat.  

Tulisan ini adalah hasil penelit ian yang telah 
dilakukan di Laboratorium Otomasi, Pusat Penelitian 
Informatika LIPI pada tahun 2010. 
 

II. TINJAUAN PUS TAKA 

Jamming adalah upaya melumpuhkan komunikasi 
elektronik dengan cara menimpa atau menutupi sinyal 
dari suatu pemancar dengan sinyal lain yang 
mempunyai frekuensi sama dan daya yang lebih 
besar. Akibatnya penerima sinyal hanya mendeteksi 
sinyal jamming dan komunikasi menjadi terganggu 
atau lumpuh sama sekali. Jamming b isa dilakukan 
karena frekuensi kerja dan lebar bidang frekuensi 
(bandwidth) suatu sistem komunikasi sudah 
dibakukan dan menempat i alokasi frekuensi tertentu, 
juga bila prosedur operasi frekuensi sistem 
komunikasi elektronik dan spesifikasi perangkat 
sistem komunikasi yang digunakan diketahui, dan 
alasan terakhir karena perangkat sistem komunikasi 
tidak dilengkap i dengan mekan isme untuk berkelit 
atau menghindar dari kemungkinan pelumpuhan 
seperti pemanfaatan teknik spread spectrum yang 
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handal untuk menghindari pemacetan atau 
pelumpuhan. Sinyal jamming dapat dipancarkan dari 
stasiun pemancar jamming tetap atau bergerak. 

Daya jangkau radio jamming berkaitan dengan 
effective isotropic radiated power (EIRP) yaitu 
besaran yang menunjukkan kekuatan teoritis antena 
isotropis. Besar kecilnya EIRP dipengaruhi o leh daya 
output RF power amplifier dan variabel lain seperti 
terlihat pada persamaan (1)5.  

 1  ACT GLPEIRP    

keterangan : PT = daya output RF power 
amplifier 
           LC = rugi rugi pada kabel antara 
RF Amplifier dan antenna. 
                                GA = gain antenna pemancar. 

Sehingga secara teoritis, daya jangkau radio jamming 
akan meningkat jika daya output RF power amplifier 
meningkat.Demikian juga gain antena akan menaikan 
daya jangkau radio jamming.  

Sedangkan untuk mengetahui panjang jangkauan 
perlu dilakukan pengukuran. 

Ada modul yang dapat digunakan untuk mengganti  
power RF Ampl dengan output yang lebih besar 100 
Watt,dan pembangkit sinyal jamming dengan modul 
DDS dan komputer.6,7 

 
 

III. METODOLOGI 

Langkah pertama adalah membuat perangkat 
jamming, in i telah dilakukan dan diuji coba. Kedua 
melakukan perancangan  modifikasi pada perangkat 
jamming yang telah dibuat tersebut,  bagian exciter 
yang semula berbasisVCO digantikan oleh modul 
Direct Digital Synthesizer(DDS).Modul tersebut 
diprogram oleh komputer menghasilkan sinyal 
jamming.Power RF Amp diganti dengan type 
mempunyai band antara 30-80 MHz dengan output 
power 200 Watt  dan dapat bekerja pada kelas 
AB.Penggantian  power supply dengan power supply 
switching yang mempunyai dimensi lebih kecil.   

Ketiga perancangan penempatan modul modul yang 
lama maupun baru pada sebuah  sub rak yang baru. 

Bagian-bagian perangkat jamming diletakkan d i 
dalam rak-rak terd iri dari rak exciter, rak RF power 
amplifier, dan rak power supply. Rak exciter berisi 
tiga bagian, pertama sawtooth generator berguna 
untuk membangkitkan sinyal sweeper, bagian kedua 
noise generator untuk membangkitkan sinyal derau, 
dan voltage control oscilator untuk membangkitkan 
sinyal pembawa. Sinyal-sinyal yang dibangkitkan 
tersebut akan diperkuat oleh driver amplifier yang 
merupakan sebuah penguat pita lebar dan bekerja 
sebagai penguat kelas A atau linear amplifier. 
Kemudian sinyal yang diperkuat tersebut masuk ke 

bagian power amplifier yang berada di rak terpisah. 
Power amplifier terhubung  dengan antena, 
merupakan penguat kelas A dengan daya output yang 
dihasilkan sebesar 100 Watts. Sumber catu daya untuk 
power amplifier diletakkan di rak power supply, 
tegangan catunya sebesar 28 V adjustable dan arus 
yang dihasilkan adalah sebesar 15 Ampere.  
1.Rak Exciter 
Pada gambar 1, exciter berada pada rak keempat dari 
bawah. Bagian exciter (gambar 2) terdiri dari 
rangkaian sawtooth generator dan noise generator 
(gambar 3), voltage control oscillator (gambar 4), 
band pass filter (gambar 5), dan power supply 
(gambar 6). Perubahan yang dilakukan adalah exciter 
semula berbasis VCO d iganti dengan modul Direct 
Dig ital Synthesizer (DDS) dan band pass filter tetap. 
Modul tersebut diprogram memgunakan computer 
sehingga menghasilkan sinyal sweep dengan 
bandwidth sesuai dengan programnya.Penempatan 
pada sebuah rak yang baru. 

  

 
              Gambar 2. Exciter 

 

 
            Gambar 3. Sawtooth dan Noise Generator 

 

 
            Gambar 4. Voltage Control Oscillator 
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             Gambar 5. Band Pass Filter 

 

 
            Gambar 6. Power Supply Exciter 

1. Rak RF Power Amplifier  
Dua rak bagian atas pada gambar 1 berisi 
power amplifier 100 watt (gambar 7) dan 10 
watt (gambar 8). Perubahan yang dilakukan 
mengganti semua sub rak dengan sebuah rak 
yang baru dimana driver dan power amplifier 
,exciter,power supply switching berada pada 
rak yang baru. 
 

 

            Gambar 7. Power Ampli fier 100 watt 
 

 
             Gambar 8. Power Amplifier 10 watt 
2. Rak Power Supply RF amplifier.  

Pada Gambar 1, power supply untuk RF 
amplifier berada pada rak paling bawah. Isi 
rak dapat dilihat pada Gambar 9,  bagian  in i 
akan digantikan dengan power supply 
switching dan  akan diletakkan  pada sebuah  
rak yang baru. 

   
           Gambar 9. Power Supply RF amplifier 

 

IV.  HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 Modifikasi dilakukan dengan mengganti modul-
modul power supply switching dengan  modul-
modul power supply yang lama,mengganti 
modul sawtooth dan Noise Generator,VCO 
dengan modul DDS, mengganti RF Ampl 
dengan RF Ampl 200W  seperti terlihat pada 
tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan Modul  Lama dan Modul Baru 

No. Modul Lama Modul Baru  

1. Modul RFAmp100 W  Modul RFAmp 200 W 

2. Modul RF Amp 10 Modul driver RF kecil 

3. Modul Sawtooth dan Noise Generator Modul DDS dan Laptop Komputer 

4. Modul Voltage Control Oscilator  

5. Modul Band Pass Filter Besar BPF 55 MHz 

6. Modul PS 24 V/15A  Modul PS 48V/20 A (Switching) 

7. Modul PS 24 V/ 3 A  Modul PS 24V/4,5 A (Switching) 

8  Low Pass Filter 

9  VSW R Protec 
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Dilakukan pula perubahan rack jammer  ,dengan 
ukuran panjang 43 cm lebar 42,5 cm, ,t inggi 12,5 
cm, lihat pada gambar 10. 

1. Modul Power Supply 48 V,20A (blok 
A),mempunyai panjang 22 cm,lebar 11 
cm,tinggi 10,3 cm. 

2. Modul DDS 30-80 MHz.(blok B),mempunyai 
panjang 24,5 cm,lebar 14 cm,t inggi 4 cm. 

3. Modul Power RF Amp 200 W (b lok C) 
mempunyai panjang 28 cm,lebar 10 
cm,tinggi 10,3 cm. 

4. Low Pass Filter (blok D) mempunyai panjang 
14 cm,lebar 5 cm,tinggi 3 cm. 

5. Modul Power Supply untuk DDS.(blok E) 
mempunyai panjang 12 cm,lebar 5,5 
cm,tinggi 3 cm. 

6. Modul Noise Generator ( blok F),mempunyai 
panjang 11 cm dan lebar  4 cm. 

 

 
Gambar 10. Perancangan Lay out  rack Jammer. 

Keterangan : 

1. Blower Power Supply  

2. Blower Power RF Amp 

3. Konektor Power Output 

4. Switch Power AC  dan LED Indikator. 

5. Power Meter 

 
Gambar 11. Perancangan Blok Diagram Jammer Transmitter. 
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Blok Diagram Jammer Trans mitter seperti gambar 11. 
terdiri dari : 

1. DDS (Digital Direct Sythesizer) 
2. BPF 55 MHz 
3. Noise Generator 
4. RF Driver  
5. RF Power Amplifier 
6. LPF 80 MHz 
7. VSW R Protec 
8. Power Supply 
9. Laptop Computer 
10. Antenna 
11. Coupler 
12. Feeder Coaxial 

Foto Lay out penempatan komponen  jammer 
transmitter seperti pada gambar 12 . 

 

 
Gambar 12. Foto Lay out penempatan komponen 

jammer transmitter. 

 
V. KES IMPULAN 

 
Hasil modifikasi perangkat jamming memperlihatkan 
bahwa perangkat jamming yang dibuat telah 
mereduksi secara signifikan dimensi rak. Rak baru  
perangkat jamming hasil modifikasi berdimensi 
panjang 43cm, lebar 42,5cm, dan tinggi 12,5cm, 
sedangkan isi rak terd iri dari DDS (Digital Direct 
Sythesizer), BPF 55 MHz, Noise Generator, RF 
Driver, RF Power Amplifier, LPF 80 MHz, VSWR 

Protec, Power Supply, akan tetapi  bagian bagian  
Laptop Computer, Antenna, Coupler, dan Feeder 
Coaxial berada diluar rak,. Hasil modifikasi ini 
diharapkan mampu meningkatkan kinerja karena 
dirancang sesuai dengan gambaran teoritis yang 
menjadi acuan dan akan d ibuktikan dengan melakukan 
pengukuran. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1: 
DDS yang digunakan mampu bekerja sampai 
frekuensi berapa? 
 
Jawaban: 
Spesifikasi secara khusus akan diberitahukan, 
menggunakan modul DDS  9956. 
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Abstract – Anomali data pada suatu stasiun cuaca 
dapat menjadi informasi penting dalam pencegahan 
beberapa permasalahan seperti kesalahan analisis 
dan prediksi cuaca, serta deteksi awal terhadap 
turunnya performa sensor atau alat pengukur cuaca. 
Deteksi anomali merupakan solusi dalam menangani 
kasus data yang memiliki tipe keanomalian dimana 
data temuan dapat berbeda dari waktu ke waktu dan 
adanya kemungkinan data bersifat ekstrim terkait 
dengan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi 
sensor cuaca. Makalah ini memaparkan mengenai 
pengujian performa dan pemodelan fitur dalam 
pendeteksian keanomalian pada data training dengan 
menggunakan metode pendekatan machine learning 
yaitu Multivariate Gaussian Distribution. Dengan 
pemodelan fitur yang tepat pada data training dan 
data validasi, hasil filtrasi anomali dengan 
Multivariate Gaussian Distribution mengalami 
peningkatan akurasi sebesar 0.05 dan ketelitian 
jumlah data anomali temuan dari 58 menjadi 111.  
  
Kata Kunci: Distribusi Multivariate Gaussian, 
Machine learning, Deteksi Anomali, Stasiun Cuaca, 
Data Sensor Curah Hujan.  
  

1. PENDAHULUAN 
  

Permasalahan sederhana dalam siklus hidup 
perangkat lunak maupun suatu aplikasi kompleks 
dapat berkembang menjad i masalah kronis apabila 
tidak mendapat penanganan secara cepat dan tepat. 
Misalnya, kesalahan presisi pada alat ukur yang tidak 
termonitor dengan baik dapat mengakibatkan 
kesalahan fatal pada tahap pengambilan keputusan. 
Selain itu, bentuk penyelesaian corrective 
maintenance yang diaplikasikan secara luas oleh 
pengembang aplikasi juga berdampak langsung 
terhadap tingginya biaya pemeliharaan sistem karena 
kerusakan akhir yang ditemukan pada umumnya telah 
mengubah fungsi pemeliharaan menjadi perbaikan 
berskala besar atau bahkan penggantian alat baru. 
Salah satu solusi terbaik untuk mencegah kerusakan 
berskala besar dan mahalnya biaya maintenance dari 
suatu sistem adalah dengan melakukan preventive 
maintenance, yaitu usaha mendeteksi keanomalian 
perilaku dari suatu sistem atau aplikasi [1].       

Dengan semakin berkembangnya aplikasi-aplikasi 
yang menggunakan streaming data secara real time 

seperti sistem monitoring jaringan, monitoring data 
call sistem telekomunikasi, monitoring data 
kemacetan lalu lintas, ataupun dalam penelitian ini 
adalah sistem monitoring cuaca, tuntutan terhadap 
ketersediaan model preventive maintenance yang 
handal semakin besar. Beberapa contoh teknologi 
pendeteksi keanomalian antara lain Symbol Dynamics 
dan Finite State Automata untuk mendeteksi 
percampuran outlier pada sistem komplek, Metode 
Spatial-Temporal co-occurences untuk pendeteksian 
intrusi, dan Hidden Markov Model dengan algoritma 
Baum Welch untuk pemeriksaan kualitas data curah 
hujan. Namun, data curah hujan yang bersifat 
stochastic random masih menjadi kesulitan utama 
dalam penemuan anomali yang akurat. Informasi 
terpenting yang dapat digunakan sebagai pedoman 
adalah perbedaan sekuensial data curah hujan terlihat 
mengikuti pola distribusi Gaussian [2]. 

Dalam makalah in i, uji coba teknik pendeteksi 
anomali dilakukan pada data curah hujan yang 
dihasilkan oleh sensor curah hujan bertipe tipping 
bucket dengan menggunakan salah satu metode 
Machine Learning yaitu Multivariate Gaussian 
Distribution yang memiliki beberapa kelebihan 
daripada metode distribusi Gaussian sederhana dalam 
penanganan lebih dari satu fitur atau faktor yang 
diduga sebagai penyebab anomali.   
 

2. DETEKS I ANOMALI DENGAN 
MULTIVARIATE GAUSSIAN DISTRIBUTION  

  
2.1 Deteksi Anomali 

 
Gambar 1. Framework tahapan deteksi anomali [1] 
 
Anomali secara umum didefinisikan sebagai 

kejad ian yang tidak biasa, menyimpang, tidak 
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terdefinisi, dan intensitas kemunculannya sangat 
jarang, misalnya kejadian abnormal pada lalu lintas 
jaringan yang memiliki dependensi terhadap beberapa 
faktor eksternal dan internal  seperti load CPU, 
memory, dan serangan hacker [3]. Sistem pendeteksi 
keanomalian memiliki dua tujuan utama yaitu 
memodelkan kenormalan dan keanomalian data. Data 
historis yang telah dideskripsikan kenormalannya 
selanjutnya digunakan sebagai perbandingan dengan 
data baru untuk mendeteksi keanomalian, seperti yang 
ditampilkan pada Gambar 1. 

 
2.2 Distribusi Normal dan Granulasi Data pada 
Sensor Cuaca 
2.2.1 Sensor Curah Hujan 

Sensor pengukur curah hujan yang digunakan oleh 
stasiun cuaca Pusat Penelitian Informat ika adalah jenis 
Tipping Bucket, yang memiliki kelebihan dalam  
mendapatkan karakter hujan dalam berbagai level 
(hujan ringan, medium, dan deras) dengan mudah. 
Alat pengukur jenis Tipping bucket merupakan sensor 
otomatis paling sederhana dalam membangun suatu 
aplikasi stasiun cuaca. Alat ini terdiri dari satu corong 
penadah air hujan, dua wadah atau bucket terkalibrasi, 
dan satu switch elektronik. Pada aplikasi stasiun cuaca 
yang terpasang di kawasan Pusat Penelitian 
Informatika Bandung, digunakan Tipping Bucket 
dengan diameter 6 inch atau setara dengan 15 cm dan 
tinggi penampang air hujan sebesar 1 mm. 

Nilai jungkit dari bucket pada sensor yang 
digunakan adalah 0,2 mm dimana untuk memenuhi 
volume penampang diperlukan lima kali jungkitan 
atau tipping.  Dari persamaan (1) dapat dilihat nilai 
komparasi yang setara dengan nilai pengukuran alat 
0.2 mm. 

Volume = tr 2     (1) 
Dimana, 
 r = 7,5 cm atau 75 mm 
 t = 1 mm 
Sehingga, 

Volume =   1*75*
7
22 2  

            = 17.678,57 mm3  

Karena nilai yang diatur yaitu 0,2 mm setara dengan 
1/5 dari vo lume penampang tabung, maka: 

0,2 mm ≈ (17.678,57 / 5) 
    ≈ 3.535,7 mm3  

    ≈ 0,0035357 L 
    ≈ 3,535 mL  
 

2.2.2 Granulasi data curah hujan 
Tantangan pada kasus deteksi anomali sebagai 

salah satu Quality Control dari suatu stasiun cuaca 
secara garis besar disebabkan oleh kompleksitas data 
[4], yaitu: 

a. error pada data source yang disebabkan oleh 
faulty sensor dimana pendataan sedikit demi 
sedikit menyimpang dari nilai yang seharusnya. 

b. Faktor eksternal dan lingkungan di sekitar 

sensor cuaca yang menyebabkan variabel 
pengukuran berubah, misalnya sensor terhalang 
oleh bangunan dan sejenisnya. 

c. Terjad i kesalahan logic pada controller 
sehingga menghasilkan keluaran yang salah. 

d. Stasiun cuaca memiliki metadata yang salah. 

2.3 Multivariate Gaussian Distribution 

Probability density atau distribusi normal data 
fitur ke-i  digambarkan oleh persamaan 2 dan Gambar 
2. Kelemahan pada implementasi distribusi Gaussian 
untuk contoh kasus dengan fitur data lebih dari satu 
adalah probabilitas dimodelkan terpisah antar satu 
fitur dengan fitur yang lain sehingga apabila terdapat 
suatu data outlier, metode ini tidak akan 
mengklasifikasikannya sebagai anomali karena tingkat 
probabilitas data yang cenderung masih terkategori 
besar (dekat dengan pusat / mean data) [5]. 





n

j
jjjxpxp

1

2 ),;()(   

                 
 










 


n

j j

jj

j

x

1
2

2

2

)(
exp

2
1






 

 

 
Gambar 2. Grafik Distribusi Gaussian (normal) 

 
Kelemahan tersebut dapat diatasi oleh Multivariate 
Gaussian Distribution [6,7] seperti yang 
dipaparkan pada Tabel 1.  
 
Tabel 1. Keleb ihan dan Kekurangan oleh 
Multivariate Gaussian Distribution 
No. Kelebihan Kekurangan 
1. Memodelkan p(x) 

‘all in one go’ 
Komputasi lebih 
berat 

2. Mengenali korelasi 
antar fitur secara 
otomatis 

Syarat utama: 
Jumlah data set 
>> daripada fitur 
yang diekstraksi 
(m >> 10n) 

 
Persamaan 9 menunjukkan rumus dasar 
Multivariate Gaussian Distribution sebagai 
perbandingan dengan probabilitas densitas oleh 
distribusi Gaussian. 
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3. TRAINING DAN EVALUAS I DETEKS I 
ANOMALI PADA DATA CURAH HUJAN 

 
Implementasi pendekatan Gaussian untuk deteksi 

anomali data curah hujan stasiun cuaca LIPI Bandung 
dibagi menjadi tahapan seperti yang dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram alur deteksi anomali dengan 

Multivariate Gaussian Distribution 
 

3.1 Fragmentasi data 
Data yang digunakan dalam proses deteksi anomali 

ini adalah data curah hujan yang dihasilkan o leh 
sensor cuaca stasiun Pusat Penelitian Informat ika pada 
tahun 2011 dan 2012 seperti yang ditampilkan sebagai 
contoh  pada Tabel 1. Data cuaca yang telah melalui 
proses pemilihan fitur untuk tahapan selanjutnya 
dibagi menjadi tiga fragmen, yaitu data training, data 
validasi (cross validation), dan data test. training set 

)()2()1( ,...,, mxxx  diasumsikan sebagai historical data 
yang bersifat normal. Sedangkan cross validation set 

)()2()1( ,...,, mcv
cvcvcv xxx  dan test  set  

)()2()1( ,...,, mtest
testtesttest xxx merupakan data uji yang 

digunakan pada tahapan deteksi anomali.  
 

Tabel 1. Data Curah Hujan Juni 2011 
Tanggal  Curah Hujan (mm) 

... ... 
14/06/2011  17:20:00 0 
14/06/2011  17:25:00 0 
14/06/2011  17:30:00 0.2 
14/06/2011  17:35:00 0.2 

... ... 
 
3.2 Pemilihan dan penskalaan fitur  

Pemilihan fitur yang tepat merupakan salah satu hal 
yang penting dalam implementasi algoritma Machine 
Learning terutama pada kasus deteksi anomali. Fitur 
yang digunakan pada penelitian ini adalah intensitas 
curah hujan X1 dan X2 yang dibagi menjadi dua 
fragmen. Metode penskalaan fitur atau feature scalling 
yang digunakan secara luas adalah Mean 
Normalization, namun pada penelitian in i digunakan 
rumus normalisasi pada persamaan 4, 5, 6, dan 7. 
 
 

 
a. Model fitur A  
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b. Model fitur  B 
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1x = fitur 1 

2x = fitur 2 

ic = curah hujan data ke- i 

1t = default interval waktu untuk fitur 1  

1t = interval waktu pendataan fitur 1 per 
data i 

2t = default interval waktu untuk fitur 1  
3.3 Es timasi Distribusi Gaussian 

 Estimasi Distribusi Gaussian ini menghasilkan 
dua variabel yang akan digunakan pada fase 
selanjutnya, yaitu mean dan covariance data yang 
ditunjukkan pada persamaan 8 dan 9. 
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j   = mean dari fitur ke-i 
2
j   = variance data fitur ke-i 

 
3.4 Implementasi Multivariate Gaussian 

Distribution 
Dengan menggunakan mean dan covariance dari 

data training, selanjutnya probabilitas densitas dari 
data training dan data cross validation didapatkan 
dengan mengimplementasikan rumus persamaan  
Multivariate Gaussian Distribution. Hasil probabilitas 
ini akan digunakan pada tahapan selanjutnya yaitu 
membandingkan n ilai probabilitas dengan threshold 
dari data cross validation.  
 
3.5 Penentuan threshold 

 
Prediksi anomali dan evaluasi pada cross 

validation/test set menggunakan parameter d istribusi 
normal dari data training yang dibandingkan dengan 
 untuk mendapatkan prediksi keanomalian data (y). 
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y =  
 
 

 
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan standar 
metrik evaluasi F1 score [8, 9],  seperti pada 
persamaan 11, 

 
F1 score = 2 x precision x recall 
                     precision + recall 
 

Precision, pada persamaan 12 menunjukkan n ilai 
pecahan data yang benar-benar  memiliki anomali dari 
data yang diprediksi memiliki keanomalian (y=1). 

 
Precision =               # true positive                         
         
                    # true positive + # false positive 
 

Recall , pada persamaan 13 menunjukkan nilai 
kebenaran prediksi anomali (y=1) dari data yang 
benar-benar menunjukkan nilai anomali. 

 
Recall =                   # true positive                         
         
                    # true positive + # false negative 

 
 

4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 3 dan 4 menunjukkan hasil deteksi 
anomali dengan membandingkan antara pemodelan 
fitur A dan B. Data anomali temuan yang tersimpan 
menunjukkan bahwa ketelitian model fitur A lebih  
besar dibandingkan dengan model fitur B yaitu dengan 
ditemukannya 111 data abnormal. 

Gambar 3 menunjukkan plot data dengan 
penandaan terhadap data yang bersifat anomali. Data 
anomali yang ditemukan sebanyak 111 dari 3376 
training data dan 6005 cross validation data dengan 
epsilon terbaik adalah 4.234669e-002 dan F1 score 
terbaik adalah 0.267442. Akurasi F1 score 
menunjukkan kenaikan ket ika jumlah data cross 
validation diturunkan menjadi 20% dari jumlah data 
training yaitu sebesar 0.444444, threshold  
4.23779e+002. 

Gambar 4 menunjukkan plot data anomali pada 
model fitur B. Data anomali yang ditemukan sebanyak 
58 dari 3376 training data dan 6005 data cross 
validation dengan epsilon terbaik adalah 
1.520266e+000 dan F1 score terbaik adalah 0.215962.  

 
 
 
 
 

 
Akurasi F1 score menunjukkan kenaikan ketika 

jumlah data cross validation diturunkan menjadi 20%  
dari jumlah data training yaitu sebesar 0.444444, 
threshold 1.519692e+000, dan data anomali yang 
ditemukan sebanyak 32. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 3. Deteksi anomali dengan model fitur A, plot 
normal (a), perbesaran plot (b). 

 

 
(a) 

1 jika )(xp  

0 jika )(xp  

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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(b) 

Gambar 4. Deteksi anomali dengan model fitur B, plot 
normal (a), perbesaran plot (b). 

 
 

5. KES IMPULAN 
  

Pengujian dengan menggunakan dua pemodelan 
fitur yang berbeda menunjukkan perbedaan ketelit ian 
dan akurasi hasil deteksi anomali dengan metode 
Multivariate Gaussian Distribution. Selain itu 
perbandingan  jumlah  data cross validation dengan 
data training juga menunjukkan perubahan pada 
ketelitian dan akurasi. Uji coba dengan menggunakan    
jumlah  data cross validation sebesar 20% dari data 
training dari data set yang berbeda menunjukkan 
kenaikan akurasi sebesar 23%. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Bagaimana akses ke stasiun 

cuacanya? 
Jawaban : Untuk akses stasiun di Bandung 10 

menit sekali. Untuk akses stasiun di 
Cimahi 15 menit sekali. 

 
Pertanyaan 2 : Apakah arah dan kecepatan angin 

jadi satu parameter?  
Jawaban : Jadi satu parameter. 
 
Pertanyaan 3  :  Berapa persen tingkat akurasi dari 

metode anomalinya. 
Jawaban  : Metode 1 24 % untuk metode 

lainnya bertambah 20 % 
 
Pertanyaan 4  : Apakah ada metode lainnya ? 
Jawaban : Ada bisa menggunakan metode 

logaritmik. Model tersebut sudah 
dicona tetapi akurasinya menurun. 

 
Saran : Agar dimasukkan data volume / 

Satuan Waktu. 
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Visualisasi Penggunaan Ruang Kuliah (VPRK)  
pada Software Penjadwalan Perkuliahan di Universitas 
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Abstract – Visualisasi penggunaan ruang kuliah 
(VPRK) adalah bagian penting dari software 
penjadwalan perkuliahan. Penelitian sebelumnya 
menunjukkan bahwa jadwal kuliah dapat disusun 
secara manual atau otomatis. Bila jadwal kuliah 
disusun secara manual maka VPRK digunakan untuk 
mengetahui ruang kelas yang belum digunakan 
sehingga dapat digunakan dalam proses penjadwalan. 
Bila jadwal kuliah disusun secara otomatis maka 
VPRK digunakan untuk melakukan pengaturan 
(tuning) agar jadwal yang dihasilkan sesuai dengan 
kondisi penjadwalan terbaru. Fokus dari penelitian ini 
adalah menyusun algoritma yang dapat digunakan 
untuk mewujudkan VPRK. Algoritma telah 
diimplementasikan dengan bahasa Java dan database 
Microsoft Access. Uji coba yang dilakukan 
menunjukkan bahwa algoritma yang disusun dapat 
menampilkan data penggunaan ruang kuliah dengan 
tepat. 
  
Kata Kunci: penjadwalan perkuliahan, Algoritma 
VPRK.  
  

1. PENDAHULUAN 
  

Visualisasi penggunaan ruang kuliah (VPRK) 
adalah bagian dari sistem penjadwalan perkuliahan 
yang digunakan untuk menampilkan data penggunaan 
ruang kuliah. Informasi penggunaan ruang kuliah ini 
menjadi pembeda antara sistem yang hanya digunakan 
untuk memasukkan jadwal ku liah dengan sistem yang 
digunakan dalam proses penjadwalan perkuliahan. 
Saat ini proses penjadwalan perkuliahan dapat 
dilakukan secara manual atau dibangkitkan secara 
otomatis berdasarkan constraint yang telah ditentukan 
sebelumnya. Bila proses penjadwalan dilakukan 
secara otomatis maka proses visualisasi ini dapat 
digunakan untuk penyempurnaan jadwal yang telah 
tersusun. 

Konsep dasar penelitian in i adalah melakukan 
konversi waktu penggunaan ruang kuliah yang 
didasarkan pada SKS ke dalam matriks jam-hari 
dalam satu minggu. Hasil konversi inilah yang 
kemudian ditampilkan sebagai bentuk visualisasi 
penggunaan ruang kuliah.   
  

2. SISTEM PENJADWALAN PERKULIAHAN 
  

Penjadwalan perkuliahan adalah tugas rutin yang 

dilakukan oleh jurusan atau program studi setiap 
menjelang semester baru. Tetapi meskipun pekerjaan 
rutin, keg iatan ini cukup menyita waktu dan tenaga 
karena adanya variabilitas kondisi program studi. 
Variabilitas in i diantaranya adalah pada jumlah mata 
kuliah, jumlah kelas, ketersediaan ruang kuliah dan 
preferensi mengajar dosen, serta beberapa constraint 
yang spesifik di perguruan tinggi tertentu. Kombinasi 
dari berbagai kondisi tersebut membuat persoalan 
penjadwalan perkuliahan menjad i persoalan yang 
tidak sederhana dan membutuhkan waktu untuk 
menyelesaikannya. 

Sistem penjadwalan perkuliahan secara umum 
dapat digambarkan dalam use case diagram pada 
gambar 1. Aktor staf jurusan adalah orang-orang yang 
bertugas untuk menyusun jadwal kuliah. Use case 
Persiapan Data adalah bagian yang digunakan untuk 
menyiapkan data yang diperlukan oleh sistem 
misalnya data dosen, matakuliah dan ruang kuliah. 
Use case Pemasaran Matakuliah digunakan untuk 
menentukan matakuliah yang dipasarkan pada 
semester dan tahun akademik tertentu dan use case 
Penjadwalan Perkuliahan digunakan untuk 
melakukan proses penjadwalan. Algoritna VPRK ada 
dalam use case ini Penjadwalan Perkuliahan. 
 

Penjadwalan Perkul iahan

Pemasaran MatakuliahStaf Jurusan

Persi apan Data

Jadwal  Kuli ah
<<extend>>

Jadwal Mengajar Dosen

<<extend>>

Jadwal Tiap Matakuliah

<<extend>>

 
 

Gambar 1: Use case Diagram Penjadwalan Perkuliahan 
 

3. ALGORITMA VPRK 
  

Algoritma VPRK terdiri dari dua bagian yaitu 
bagian preprocessing dan bagian proses visualisasi. 
Bagian preprocessing adalah bagian yang dilakukan 
untuk mempersiapkan data-data agar proses visualisasi 
dapat dilaksanakan. Langkah-langkah dalam 
preprocessing adalah sebagai berikut : 
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a. Mempersiapkan data range jam kuliah untuk 
setiap waktu perkuliahan didasarkan pada 
besarnya SKS.  Dalam penelitian ini range jam 
kuliah dibuat untuk perkuliahan dengan bobot 1 
SKS sampai dengan 4 SKS seperti dicontohkan 
pada tabel 1.  
 

Tabel 1. Range Jam Kuliah 1 SKS 
 

 
 
b. Menentukan kode untuk setiap range jam kuliah. 

Range jam ku liah pada langkah a diberi kode 
yang berfungsi sebagai penghubung yang akan 
digunakan pada saat dilakukan konversi dari 
range jam kuliah menjadi satu satuan waktu . 
 

Tabel 2. Kode untuk Range Jam Kuliah 4 SKS 
 

 
 
c. Mempersiapkan slot waktu untuk setiap ruang 

dalam periode waktu satu minggu. Slot waktu ini 
diberi nilai default 0. Pada saat proses 
penjadwalan dilaksanakan nilai in i akan diupdate 
dengan kode matakuliah sebagai tanda bahwa 
ruang, hari dan jam pada slot tersebut telah 
digunakan. 

 
Tabel 3. Slot Ruang-Waktu 

 

 
 

d. Menentukan konversi dari setiap kode jam 

menjadi kode satuan waktu dalam kondisi nyata. 
 

Tabel 4. Tabel Konversi Kode Jam – Satuan Waktu 
 

 
 
Bagian yang digunakan untuk melakukan proses 
visualisasi ruang kuliah terd iri dari langkah-langkah 
berikut : 
 
a. Inisialisasi dan pemberian nilai pada variabel 

yang berkaitan dengan data jadwal perku liahan. 
 
semester  Semester  

tahunajaran  TahunAjaran 

kodejurusan  Jurusan 

koderuang  KodeRuang 

kodematakuliah  KodeMatakuliah 

kelas  Kelas 

kodedosen  KodeDosen 

hari  Hari 

jam   JamKuliah 

b. Menggunakan data jam ku liah pada langkah a  
untuk mendapatkan nilai range. 
 
range  JamKuliah 

 
c. Mendapatkan data kode jam dari database untuk 

nilai range dari langkah b. disimpan dalam variabel 
temp_kodejam. 
 
temp_kodejam  KodeJam 

 
d. Melakukan konversi dari kode jam menjad i kode 

satuan waktu dengan cara melakukan query ke 
database berdasar nilai dari variabel temp_kodejam 
dan menyimpan hasilnya dalam variabel array. 
Nilai n adalah banyaknya data hasil query. 

 
String[] xy=new String[n] 

 
e. Mengisi slot ruang - waktu dengan cara meng-

update nilai default yang berupa angka 0 dengan 
nilai dari kode mata ku liah berdasar variabel 
tahun ajaran, semester, kode ruang dan nilai xy 
pada langkah e. 
 

f. Menampilkan output berupa kondisi penggunaan 
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ruang kuliah. 
 

4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
  

Hasil penelitian berupa komponen visualisasi 
penggunaan ruang kuliah dalam software penjadwalan 
perkuliahan. Software ini dapat digunakan oleh 
program studi maupun tingkat universitas.       

Uji coba dilakukan untuk melihat apakah 
algoritma yang telah disusun dapat bekerja sesuai 
dengan yang diharapkan yaitu menampilkan kondisi 
penggunaan ruang dalam proses penjadwalan 
perkuliahan di universitas. Gambar 2 menunjukkan 
kondisi penggunaan ruang kelas B.105 setelah 
beberapa jadwal ku liah disusun. Terlihat bahwa slot 
waktu yang tersedia untuk ruang B.105 adalah hari 
senin dan sabtu pada jam 06.30 sampai 09.00 
sementara slot waktu yang lain telah digunakan oleh 
mata kuliah lain. 
 

 
 

Gambar 2: Kondisi Penggunaan ruang B.105 
 

Misalkan akan dijadwalkan mata kuliah Sistem 
Informasi Cerdas di ruang B.105 pada jam 06.30 –  
09.00. Setelah semua data ditentukan seperti pada 
gambar 2 sebelah kiri, penekanan tombol Save dan 
Refresh telah menampilkan informasi bahwa slot 
waktu senin 06.30 – 09.00 telah terisi seperti 
ditampilkan pada gambar 3.  
 

 
 

Gambar 3: Penambahan jadwal di ruang B.105 
 
Pada kondisi tertentu perlu dilakukan perubahan 

pada jadwal yang telah tersusun, hal in i dapat 
dilakukan dengan melakukan pencarian pada jadwal, 
menghapusnya, lalu mengisi dengan jadwal yang baru. 
Skenario uji coba tersebut telah dilakukan dan dapat 

dilakukan dengan baik. 
Perangkat lunak ini telah diu ji coba untuk 

menjadwalkan 38 mata kuliah dengan 140 kelas di 
satu program studi. Diperlukan waktu satu hari untuk 
menjadwalkan semua kelas dengan constraint 
tambahan yaitu preferensi waktu mengajar dosen.  

 
5. KES IMPULAN 

  
Dari uji coba yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa algoritma VPRK yang disusun 
telah bekerja dengan baik dengan menampilkan  data 
penggunaan ruang kuliah dengan tepat. 

Konsep yang sama dapat diterapkan untuk 
komponen yang lain dalam sistem penjadwalan 
perkuliahan agar sistem menjad i lebih baik. Misalnya 
informasi waktu mengajar dosen dapat ditampilkan 
secara visual sehingga dapat diketahui waktu tidak 
mengajar dosen. 

Beberapa perbaikan dapat dilakukan pada sistem 
ini sehingga program dapat berjalan lebih efisien. 
Misalnya dengan menghilangkan banyaknya SKS 
pada jam kuliah sehingga tidak semua jam ku liah 
muncul dalam ComboBox tetapi didasarkan jumlah 
SKS dari tiap mata ku liah. 
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Tanya jawab: 

Pertanyaan : 
1. Apakah penjadwalan bisa dilakukan online untuk 

monitor ruang kuliah di fakultas lainnya? 
2. Apakah sudah ada yang dibangun secara generic 

untuk seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia? 
 

Jawab: 
1. Belum dikembangkan leb ih lan jut. 
2. Belum. 
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Abstrak – Aplikasi berbasis web sebagai salah satu 
bentuk implementasi system¸ saat ini telah menjadi 
pilihan pengembang dan pengguna sistem. Salah satu 
penyebab adanya kecenderungan penggunaan 
aplikasi berbasis web adalah tidak adanya batasan 
platform dan kebutuhan instalasi. Permasalahan yang 
tersisa pada aplikasi berbasis web untuk bersaing 
dengan aplikasi berbasis desktop adalah bagaimana 
membuat aplikasi dengan kehandalan aplikasi desktop 
tetapi mempunyai kelebihan dalam usabilitas dan 
interaktivitas suatu aplikasi internet. Makalah ini 
memaparkan mengenai penggunaan pustaka FOSS 
seperti Google MAPS API, Jquery, Ajax dan CSS 
pada Aplikasi SiAPPS untuk mendukung interaksi 
pengguna dengan aplikasi dan menciptakan desain 
web yang responsif. Pengujian implementasi web 
responsif aplikasi ini dilakukan dengan melakukan 
pengujian kesesuaian (compatibility) pada dua 
browser yaitu Firefox 16.0.2 dan 
Chrome,18.0.1025.162.  
  
Kata Kunci: FOSS, Interaksi User-System, Desain 
Web Responsif, Google MAPS API, Pustaka Jquery.  
  

1. PENDAHULUAN 
  

Tren aplikasi berbasis web yang menjadi salah 
satu bentuk implementasi pengembangan aplikasi 
sistem komputer semakin meningkat. Aplikasi 
berbasis web memiliki karakteristik sistem 
terdistribusi, yaitu : 
1. Pengguna yang terdistribusi pada lokasi yang 

tersebar 
2. Lingkungan eksekusi yang heterogen terdiri dari 

perangkat keras, koneksi jaringan, dan sistem 
operasi 

3. Perilaku sangat heterogen, tergantung variasi 
komponen perangkat lunak yang digunakan 

4. Kemampuan menghasilkan komponen perangat 
lunak pada run-time sesuai dengan input 
pengguna dan status server  

Berbagai macam ap likasi berbasis web telah 
dikembangkan dan tidak terbatas pada situs informasi 
produk, lembaga ataupun perusahaan. Beberapa 

contoh implementasinya adalah jurnal online, intra, 
monitoring jaringan, sistem pengaturan alat jaringan, 
dan lain-lain. Beberapa alasan yang diindikasikan  
sebagai  penyebab kecenderungan pengembang dan 
pengguna lebih memilih aplikasi berbasis web yaitu : 

1. Tidak ada batasan platform dan kebutuhan 
implementasi. 

2. Proses instalasi cukup sekali, dapat dijalankan  
dimana saja selama ada browser yang terinstall 
dalam aplikasi tersebut. 

3. Kemudahan dalam perawatan aplikasi, cukup  
dilakukan pada server.  

Permasalahan yang tersisa pada aplikasi berbasis 
web untuk bersaing dengan aplikasi berbasis desktop 
adalah bagaimana membuat aplikasi dengan 
kehandalan aplikasi desktop tetapi mempunyai 
keleb ihan dalam usabilitas dan interaktiv itas suatu 
aplikasi internet.  

Makalah in i memaparkan mengenai penggunaan 
pustaka FOSS seperti Google MAPS API, Jquery, 
Ajaxdan CSS pada Aplikasi SiAPP untuk mendukung 
interaksi pengguna dengan aplikasi dan menciptakan 
desain web yang responsif. SiAPPS adalah sistem 
aplikasi prakiraan pasang surut yang ditujukan untuk 
BOOST Centre-Dinas Kelautan dan Perikanan 
Propinsi Bangka Belitung. Aplikasi ini dikembangkan 
untuk membantu manajemen, pengolahan dan 
distrbusi data pasang surut dan data prakiraaan pasang 
surut di perairan Bangka Belitung kepada para 
pemangku kepentingan. Pengujian implementasi web  
responsif aplikasi ini dilakukan dengan melakukan  
pengujian kesesuaian (compatibility). Selain itu juga 
akan dijelaskan mengenai web responsive dan rich 
internet application (RIA). 
 

2. DES AIN WEB RESPONSIF 

Konsep interaktivitas dari suatu antarmuka 
Sistem Informasi dianggap sebagai faktor penentu 
dalam peningkatan kualitas aplikasi berbasis web [1]. 
Interaksi Manusia dan Komputer adalah disiplin ilmu 
yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi. 
Ketika manusia berinteraksi dengan sebuah system 
computer, manusia melakukannya melalui sebuah 
antarmuka. Antarmuka adalah bagian sistem computer 
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yang memungkinkan terjadinya interaksi antara 
pengguna dan sistem. Dengan demikian web responsif 
berkaitan erat dengan desain antar muka aplikasi. Web 
responsif merupakan aplikasi berbasis web yang 
responsif terhadap lingkungannya, yaitu masukkan 
pengguna, karakteristik browser klien, sistem operasi 
dan lain-lain. Prinsip web responsif mengadaptasi 
prinsip yang digunakan secara luas dalam desain 
antarmuka dari suatu aplikasi secara umum yang 
diuraikan dalam sepuluh prinsip heuristik Nielsen [2, 
3], antara lain: 
a. Visib ility of system status (feedback),  

Sistem menyediakan informasi kepada user 
melalui metode feedback dalam waktu yang 
wajar. Misalnya, adanya status loading saat 
pengguna mengakses suatu menu, mengunggah 
atau mengunduh file.   

b. Match with the real world (metaphor),  
Sistem menggunakan bahasa, kata-kata, frase, 
dan konsep yang dipahami oleh pengguna dan 
sesuai dengan pengaplikasiannya secara nyata 
bukan hanya system-oriented terms. Misalnya, 
fitur belanja online pada aplikasi e-commerce.    

c. User Control and Freedom (navigation),  
Sistem mendukung fleksibilitas fitur undo, redo, 
edit, cancel, dan delete yang memudahkan  
navigasi pengguna dalam mengakses suatu 
fungsi atau melakukan modifikasi.   

d. Consistency and standards (consistency),  
Sistem memiliki konsistensi sehingga pengguna 
tidak menemukan ambiguitas pada penggunakan 
istilah dan fitur-fitur yang ada. 

e. Error p revention (prevention),  
Desain sistem dapat mencegah terjadinya error 
misalnya, Google’s autorecommend, dan 
autofocus pada kolom input. 

f. Recognition than recall (memory), 
Sistem dapat memin imalisasi kompleksitas fitur 
yang mempersulit navigasi pengguna. Misalnya, 
fitur font theme pada Ms. Word yang dilengkapi 
dengan tampilan style dari font terkait.  

g. Flexib ility and efficiency of use (efficiency),  
Sistem memiliki fitur yang berfungsi sebagai 
akselerator, yaitu suatu fungsi yang berjalan di 
background sistem dan memiliki multifungsi 
yang dapat disesuaikan dan efisien bagi 
pengguna yang ahli maupun tidak. Misalnya, list 
shortcut dari suatu menu.   

h. Aesthetic and min imalist design (design), 
Visualisasi layout dari sistem menggunakan 
prinsip kontras, repetisi, alignment, proximity. 
Misalnya, repetisi dan konsistensi warna pada 
desain layout.  

i. Help users recognize, diagnose, and recover from 
errors (recovery),  
Pesan error pada sistem seharusnya 
menampilkan informasi yang jelas kepada 
penggun. Misalnya, pesan ‘Page Not Found’ 
yang menggunakan gambar dan alternatif link. 

j. Help and documentation (help). 

Sistem menyediakan fitur ‘help’ yang 
memudahkan pencarian informasi oleh 
pengguna. 

Selain itu terdapat 8 karakteristik suatu antarmuka 
yang berkualitas yang harus diperhatikan dalam 
pengembangan aplikasi web responsive [4], antara 
lain : 
1. Clarity (kejelasan).  

Antarmuka ap likasi dapat menghindari ambiguitas 
dengan memperjelas bahasa, hirarki aliran, dan 
metafora untuk visualisasi elemen sehingga tidak 
memerlukan manual yang detil dan memastikan 
pengguna membuat kesalahan kurang sementara 
menggunakan mereka. 

2. Concision (padat dan ringkas).  
Salah satu tantangan dalam membuat antarmuka 
yang handal adalah desain yang  ringkas namun 
memiliki kejelasan informasi sehingga pelabelan 
yang menyebabkan layout terlalu kompleks, tidak 
perlu dilakukan . 

3. Familiarity.  
Fitur antarmuka dapat dikenali dengan mudah 
karena sesuai dengan pengetahuan pengguna 
secara umum, misalnya, model tab navigasi yang 
digunakan aplikasi secara umum.  

4. Responsiveness.  
Antarmuka yang baik memiliki respons yang 
handal dalam hal kecepatan dan pemberian 
feedback  yang real time kepada pengguna 
mengenai status aplikasi. 

5. Konsistensi.  
Menjaga antarmuka Anda konsisten di seluruh 
aplikasi Anda adalah penting karena 
memungkinkan pengguna untuk mengenali pola 
penggunaan. Setelah pengguna Anda belajar 
bagaimana bagian-bagian tertentu dari suatu fitur 
antarmuka,  mereka dapat menerapkannya pada 
fitur-fitur lain dengan adanya konsistensi tersebut. 

6. Estetika.  
Menyediakan antarmuka yang baik dalam hal 
estetika dapat memberikan kenyamanan pengguna 
dalam menggunakan aplikasi tersebut. 

7. Efisiensi.  
Antarmuka yang baik mendukung produktivits 
pengguna dengan menyediakan desain yang baik 
dan fitur yang kompak, seperti shortcut. Hal ini 
adalah salah satu manfaat yang ditawarkan dengan 
adanya teknologi yaitu performa yang efektif dan 
efisien dalam hal waktu dan effort serta 
menyelesaikan sebagian besar hal yang 
sebelumnya dilakukan o leh pengguna secara 
manual. 

8. Forgiveness.  
Kemudahan dalam penanganan kesalahan oleh 
pengguna seperti fungsi undo, recovery 
menentukan kualitas suatu aplikasi. Antarmuka 
yang baik menyediakan fungsi remedial terhadap 
kesalahan umum yang dilakukan pengguna sistem.  
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3. RICH INTERNET APPLICATIONS (RIA) 

Salah satu bentuk implementasi web responsive 
adalah Rich Internet Applications (RIA). RIA adalah 
aplikasi berbasis web, dimana pertukaran data terjadi 
secara  asynchronous antara server dan klien sehingga 
komputer klien dapat mempertahankan stabilitas 
respons bersamaan dengan proses re-kalkulasi dan 
pembaharuan bagian antarmuka pengguna [6].  

Pada klien, RIA menyediakan tampilan yang 
‘look-and feel’ seperti aplikasi desktop sedangkan 
istilah ‘rich’ mengacu pada perbedaan dengan 
generasi awal aplikasi berbasis web. Karakteristik 
dasar dari RIA adalah varietas dari operasi kontrol 
yang bersifat interaktif, status on-/offline dari 
pengguna aplikasi, dan kekuatan komputasi serta 
konektivitas jaringan sebagai berikut: 
a. Distribusi Data 
b. Distribusi komputasi halaman  
c. Komunikasi  client-server  
d. Peningkatan kualitas perilaku antarmuka. 

 
4. Sistem Aplikasi Prakiraaan Pasang Surut 

(SiAPPS) 
 

SiAPPS adalah ap likasi berbasis web, yaitu 
aplikasi yang dapat diakses melalu i Internet maupun 
intranet. Untuk menjalankan aplikasi berbasis web 
minimal diperlukan server web untuk menjalankan  
kode program, server basis data untuk menyimpan dan 
mengatur data, dan browser sebagai klien untuk 
mengakses aplikasi tersebut, serta jaringan komputer 
sebagai media penghubung. Gambar 1 
memperlihatkan daftar fungsi SiAPPS. 

Platform server yang digunakan oleh SiAPP 
adalah platform yang berbasis pada FOSS, yaitu Free 
Open Source Software, yang dapat diunduh dari 
Internet. Platform min imal yang dapat digunakan oleh 
SiAPP: 
• Server Web : Apache 2.2 
• Server Basis data : PostgreSQL 8.2 
Bahasa Skrip : PHP 5.2 

5. METODOLOGI 
Metode yang digunakan untuk mendukung 

interaksi pengguna dan aplikasi sehingga aplikasi 
menjadi ap likasi web yang responsif adalah dengan 
mengadopsi konsep RIA, yaitu : 

 
 
1. CSS, CSS digunakan untuk meningkatkan kualitas 

visualisasi aplikasi.  
2. AJAX, digunakan untuk meningkatkan performa 

komunikasi client-server 
3. Jquery, digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan browser klien untuk memproses suatu 
logika 

4. Pustaka generik, digunakan untuk mempercepat 
implementasi web responsive 

 
6. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 6. 1 Implementasi 
Implementasi web responsif pada Sistem Aplikasi 

Prakiraan Pasang Surut (SiAPPS) dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip sebagai berikut : 

1. Visib ilitas status system 
2. User control dan kebebasan (navigasi) 
3. Konsistensi dan standar 
4. Error p revention 
5. Recognition rather than recall 
Pustaka-pustaka generik yang digunakan dalam 

pengembangan SiAPP adalah sebagai berikut: 
1. jsTree  

Pustaka komponen pohon yang berbasis javascript. 
Pustaka ini akan digunakan untuk menampilkan 
komponen daftar wilayah, stasiun, dan sensor yang 
terdaftar pada SiAPP. 

2. PHPExcell 
Pustaka openXML yang berguna untuk membaca, 
menuliskan dan membuat dokumen Excell dalam 
PHP. Pustaka ini akan digunakan untuk pembuatan 
laporan. 

3. JqueryHandsonTable 
Pustaka komponen editor yang menyerupai tabel 
Excell yang akan digunakan untuk menampilkan 
data pasut. 

4. JqPlot 
Pustaka untuk membuat plot data dan grafik. 
Pustakan ini akan digunakan untuk 
mempresentasikan data pasut dan prakiraan pasut 
dalam bentuk grafik 

5. Googlemap API 
pustaka untuk menghasilkan peta interaktif yang 
dapat menampilkan data prakiraan pasut pada 
bagian front-end SiAPP. 

 
 

 
Gambar 1. Daftar fungsi SiAPPS
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Implementasi dari karakteristik visib ilitas sistem 
dapat dilihat pada Gambar 2, yaitu form tambah 
pengguna yang memberikan pesan validasi dan 
feedback  ketika username yang diketikkan telah 
digunakan oleh engguna lain. Gambar 3 dan 4 
memperlihatkan beberapa kendali pengguna dan 
kebebasan dalam navigasi, yaitu diberikannya 
alternatif navigasi pada akses terhadap data mentah 
pasang surut, yaitu bisa menggunakan drop down, 
menu pohon, dan peta interaktif.  
 
 
 
 

Selain itu juga diberikan kemudahan dalam 
mengedit data dapat dilakukan menggunakan melalui 
antarmuka yang menyerupai perilaku spreadsheet. 
Kontrol edit dapat menggunakan double clicked  
ataupun menggunakan kunci F2.Kemudahan dalam 
kendali pengguna juga dalam interaksi grafik seperti 
pada Gambar 5. Prinsip konsistensi dan standar 
diterapkan dalam pemberian pesan dan penggunaan 
icon edit yang ditampilkan oleh Gambar 6. Sedangkan 
Gambar 7 menunjukkan implementasi prinsip error 
prevention dan recognition pada saat autocomplete 
ketika melakukan modifikasi level pengguna.   
 

 

 
Gambar 2. Fitur validasi saat memasukkan pengguna baru 

 

 
Gambar 3. Alternatif akses pada data mentah pasang surut 

 

 
Gambar 4. Alternatif akses data prakiraan pasang surut di 

bagian front-end  
 

 
Gambar 5. Visualisasi grafis data mentah pasang surut 

 

 
Gambar 6. Pesan feedback pada fungsi penambahan data 

wilayah baru 
 

 
Gambar 7. Fungsi autocomment dan autoedit pada daftar 

tabel pengguna aplikasi 
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6.2  Pengujian 

 
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian non-

fungtional yaitu pengujian yang diperlukan untuk 
sebuah aplikasi web secara eskplisit ataupun implicit  
dalam suatu konteks dapat memuaskan. Pengujian  
non-fungsional yang akan dilakukan adalah untuk 
mengetahui kompatib ilitas aplikasi. Kompatbilitas 
aplikasi dilakukan untuk mengetahui kegagalan dalam 
penggunaan platform web server yang berbeda atau 
browser klien yang berbeda atau rilis yang berbeda. 

Teknik yang digunakan adalah teknik eksekusi 
manual, yaitu untuk memverifikasi kebenaran aplikasi 
web. Aplikasi akan secara manual dipanggil 
menggunakan browser klien. Untuk melakukan  
pegujian dengan teknik eksekusi manual digunakan 
matrik pengujian seperti terlihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Matrik pengujian 

Fitur Respon FF C 
Fitur Validasi Input    
Mengisi formulir 
tambah pengguna 
dengan data yang 
benar 

Ada notifikasi 
benar 

  

Mengisi formulis 
tambah pengguna 
dengan data yang 
salah 

Ada notifikasi 
salah 

  

Fitur Peta interaktif    
Mengklik icon pada 
peta google map api 

Tampil informasi 
data prakiraan 
pasang surut 
maksimum dan 
minimum 

  

Mengklik legend 
pada peta google 
map ap i 

Tampil data 
prakiraan pasang 
surut maksimum 
dan minimum 

  

Mengklik peta 
interaktif sebagai 
pengguna 

Tampil menu data 
prakiraan 

  

Mengklik peta 
interaktir sebagai 
operator 

Tampil menu data 
mentah 

  

Mengklik peta 
interaktif sebagai 
admin 

Tampil menu data 
mentah 

  

Menu Pohon    
Mengklik menu 
pohon sebagai 
pengguna 

Tampil menu data 
prakiraan 

  

Mengklik menu Tampil menu data   

pohon sebagai 
operator 

mentah 

Mengklik menu 
pohon sebagai 
admin 

Tampil menu data 
mentah 

  

Autocomplete     
Mengetikkan 2 
huruf yang terdapat 
pada 2 huruf 
pertama yang ada di 
kata level akses 
pengguna 

Autocomplete 
muncul 

  

Mengetikkan huruf 
yang tidak terdapat 
pada kata level 
akses pengguna 

Autocomplete 
tidak muncul 

  

Grafik interakt if    
Mendrag kursor 
pada grafik 
interaktif 

Grafik membesar   

Menekan tombol 
reset grafik 

Grafik kembali ke 
kondisi awal 

  

 
Hasil pengujian menunjukkan respon aplikasi 

SiAPP terhadap interaksi pengguna sesuai dengan 
respon yang diharapkan. Akan tetapi dari pengujian 
diketahui bahwa ada fitur yang berbeda hasil 
rendernya oleh kedua browser, yaitu posisi stasiun 
pada peta interaktif back-end. Hal ini terlihat pada 
Gambar 8 dan 9, d imana posisi marker pada peta 
interaktif berbeda terhadap  x-axis. 

Penyebab perbedaan hasil render pada kedua 
browser klien tersebut dikarenakan perilaku chrome 
dan firefox dalam peletakan posisi absolute. Hal ini 
dapat diatasi dengan terlebih dahulu mendeteksi jenis 
tipe browser yang digunakan dan kemudian  
melakukan penyesuaian secara manual. 
 

7. KES IMPULAN 
  

Interaksi pengguna dengan aplikasi berbasis web 
merupakan salah satu hal penting yang harus 
diperhatikan dalam desain antarmuka ap likasi. Sejauh 
mana pustaka generik FOSS dapat mempercepat 
implementasi web responsif tidak hanya ditentukan 
oleh kelengkapan fitur tetapi juga ditentukan oleh 
kelengkapan dokumentasi. Pengujian nonfungsional 
penting untuk dilakukan pada aplikasi berbasis web, 
khususnya pengujian kompatib ilitas, karena saat ini 
semakin banyak jenis peralatan dan browser klien  
yang muncul dan digunakan. 
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Gambar 8. Hasil Render marker stasiun pada Firefox 

 
Gambar 9. hasil Render pada Chrome 
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Pertanyaan 1 ( Rika ~ P2I ) :  
Bagaimana pengujian respon yang diharapkan ? 
Jawaban :  
Ada notifikasinya, menggunakan matrik. 
 

Pertanyaan 2 (Moderator) :  
Penyebutan metodologi kok isinya tool-tool yang 
digunakan ? 
Jawaban :  
Dijelaskan di makalah. 
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Abstract – Pendokumentasian data pasien atau sering 
disebut rekam medis adalah hal yang harus dilakukan 
jika seorang pasien melakukan pengobatan di rumah 
sakit, klinik, atau ditempat berobat lainnya. 
Pendataan pasien umumnya dilakukan secara manual, 
sehingga menyulitkan dalam hal pengaksesan data 
pasien. Penelitian ini membahas tentang pambuatan 
sistem rekam medis secara elektronik berbasis JSP 
dan pembuatan sistem bagi pakai (sharing) data 
menggunakan teknologi semantic web. Data medis 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
amnanese, pemeriksaan fisik, pengobatan, dan 
diagnosa. Semantic Web merupakan pengembangan 
dari web yang ada saat ini, dimana data diberi 
definisi yang baik dengan menggunakan RDF 
(Resource Description Framework). RDF merupakan 
komponen dalam semantic web berupa model data 
yang ditunjukkan sebagai kumpulan pernyataan yang 
disebut dengan statement yang terbentuk atas tiga 
bagian yaitu subjek, predikat dan objek. Data rekam 
medis yang tersimpan dalam database, dapat diakses 
dalam konteks semantik dengan melakukan mapping 
dalam format RDF. Proses query data dilakukan 
dengan menggunakan SPARQL query. Dari hasil 
ujicoba menunjukkan data dapat diakses melalui RDF 
mapping tanpa harus mengakses database secara 
langsung sehingga data dapat dikelola user sesuai 
dengan kebutuhan.  
  
Kata Kunci: Rekam medis, Semantic Web, RDF, 
mapping, RDF mapping, SPARQL Query.  
 

1. PENDAHULUAN 

Website dapat digunakan sebagai salah satu sarana 
untuk mengembangkan rekam medis elektronik. 
Sarana ini memungkinkan seseorang yang mempunyai 
kewenangan (pasien dan dokter) untuk mengakses 
data kesehatannya dimanapun dan kapanpun.  
Semantic web merupakan salah satu teknik yang 
memungkinkan  sebuah mesin dapat mengetahui 
makna yang ada dalam konten website.  

Teknologi semantic web dikembangkan untuk 
menjadikan web bisa lebih pintar tidak hanya mencari 
dengan kata kunci, namun dapat memaknai kata dalam 
web, sehingga mampu memberikan hasil pencarian  
yang maksimal. Data dalam tabel mampu di akses 
menggunakan RDF map, sehingga pengaksesan data 
tidak secara langsung kedalam database. 

Pengaksesan data yang tidak secara langsung 

melalui database, akan memudahkan user dalam 
mendapatkan datanya.   
 

2. S EMANTIC WEB  

Semantic web dimaksudkan untuk menyediakan 
kumpulan data yang akan digunakan oleh sistem 
perangkat lunak seperti World Wide Web (WWW) 
yang menyediakan berbagai koleksi web pages untuk 
dibaca user.  Konsep dari semantic web adalah 
integrasi data dan penggunaannya yang didapat dari 
sumber yang berbeda [1]. 

Semantic web merupakan teknologi web yang 
memungkinkan web dapat dimengerti oleh mesin 
sehingga informasi-informasi yang ada dalam website 
mampu disajikan sesuai dengan kebutuhan user. 
Dengan menggunakan teknologi  semantic 
memungkinkan web dapat berfikir untuk menciptakan 
pengetahuan baru dengan menarik kesimpulan dari 
pengetahuan yang telah ada [2].  

Prinsip-prinsip dasar semantic web 
diimplementasikan pada layer  yang ditunjukkan pada 
gambar 1. 

 
Gambar 1: Layer semantic web [3] 

Lapisan Unicode dan URI berfungsi untuk 
menyediakan sarana dalam mengidentifikasi objek di 
semantic web. Lapisan XML, namespace dan schema 
definitions bertugas untuk memastikan semantic web 
mampu berintegrasi dengan standar dasar XML 
lainnya. Lapisan RDF dan RDFSchema bertugas untuk 
membuat statement tentang objek dengan URIs dan 
mengartikan kosakata yang dapat di buat oleh URIs. 
Lapisan Ontology mendukung evaluasi terhadap 
kosakata sehingga dapat mendefinisikan hubungan 
antara konsep yang berbeda. Lapisan Digital 
Signature untuk mendeteksi perubahan dokumen. 
Lapisan logic mengijinkan adanya aturan yang akan 
dieksekusi oleh lap isan proof dan secara bersamaan 
mengevaluasi suatu aplikasi agar dapat disetujui dan 
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dipercaya. [3] 

 
3. RDF 

 Pada semantic web, informasi akan ditampilkan 
sebagai kumpulan pernyataan yang disebut dengan 
statement yang terbentuk atas 3 bagian yaitu subjek, 
predikat dan objek. Karena terdiri atas 3 bagian, 
statements juga dikenal dengan sebutan triple. 
Statement dalam bentuk in i secara alami d ibentuk 
menjadi sebuah graph yang terarah, dengan subjek 
dan objek dari setiap statement sebagai node dan 
predikat sebagai ujungnya. Model data inilah yang 
digunakan oleh semantic web, yang disebut sebagai 
Resource Description Framework  (RDF) [4]. 
  

4. SPARQL 

 SPARQL (Simple Protocol And RDF Query 
Language)  erat kaitannya dengan struktur RDF itu 
sendiri. Query dari RDF graph dapat dibentuk dari 
satu macam data atau gabungan dari banyak data RDF 
dan berfungsi untuk meng-query-kan data tersebut. 
SPARQL merupakan bahasa query seperti SQL dalam 
database konvensional dan merupakan bahasa query 
standar pada RDF yang telah ditetapkan oleh W3C. 
SPARQL merupakan gabungan dari standar bahasa 
query dan protocol akses data sehingga mampu 
melakukan query tidak hanya RDF graph tetapi juga 
semua sumber data yang telah dipetakan dalam bentuk 
RDF. Sebuah query yang menggunakan SPARQL 
dapat terdiri atas triple patterns, konjungsi (or), dan 
disjungsi (and).[5] 
 

5. D2R S ERVER 

D2R Server adalah tool untuk mempublikasikan 
konten dari relational database dalam Semantic Web. 
Konten database di petakan dalam RDF dengan 
mapping yang dideklarasikan untuk menspesifikasikan  
bagaimana resources di identifikasi dan bagaimana  
diidentifikasi dan bagaimana property values di 
genarate dari konten database. D2R Server 
mengijinkan RDF dan HTML browsers untuk 
mengarahkan konten dari non-RDF databases dan 
membolehkan aplikasi untuk melakukan query pada 
database menggunakan bahasa query SPARQL 
dengan SPARQL protocol. [6] 

Arsitektur D2R Server dapat dilihat pada gambar 2 
berikut ini: 

 
Gambar 2: Arsitektur D2R Server[6] 

  
 

6. METODE 

6.1  Perancangan Sistem 
Pada penelitian in i, dibangun dua buah aplikasi 

berbasis web yang digunakan untuk 
mengimplementasikan teknologi semantic web dalam 
dokumentasi data pasien dokter. Aplikasi pertama 
menggunakan JSP dalam pengkodeannya sedangkan 
aplikasi kedua menggunakan PHP. Semua aplikasi 
yang digunakan dalam penelit ian ini d irancang untuk 
dijalankan secara online sehingga dibutuhkan 2 buah 
server masing-masing 1 untuk menangani setiap 
aplikasi. Gambar 3 menunjukkan arsitektur sistem 
yang dibangun dalam penelitian ini. 

 
Gambar 3: Arsitektur Sistem 

6.2 Perancangan Aplikasi JSP 
Aplikasi JSP digunakan untuk memasukkan data-

data resume medis. Aplikasi in i digunakan untuk 
menginputkan data-data pasien agar dapat disimpan 
kedalam database . Terdapat 3 level untuk melakukan  
management data pada aplikasi ini, yaitu user, 
operator dan administrator. Gambar 4 merupakan 
tampilan menu user pada aplikasi JSP. Gambar 5 
merupakan tampilan halaman awal menu operator. 
Gambar 6 adalah tampilan awal halaman  
administrator. 

 
Gambar 4: Tampilan halaman awal user 
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Gambar 5: Tampilan halaman awal operator 

 

 
Gambar 6: Tampilan halaman awal administrator 

 
6.3 Perancangan RDF Mapping. 

Mapping dituliskan dengan sintaks turtle, dapat 
digenerate langsung menggunakan D2R Server atau 
ditulis sendiri sesuai dengan template yang disediakan 
oleh D2RQ mapping language. Dalam penelit ian in i, 
mapping ditulis berdasarkan template yang telah 
ditentukan oleh D2RQ Mapping Language. RDF 
mapping digunakan untuk mengakses data dalam 
database dalam bentuk konten semantic. Berikut ini 
contoh mapping RDF dari tabel obat. 
 
# Table obat 
map:obat a d2rq:ClassMap; 
 d2rq:dataStorage map:database; 
 d2rq:uriPattern "obat/@@obat.id_Obt1|urlify@@"; 
 d2rq:class vocab:obat; 
 d2rq:classDefinitionLabel "obat"; 
 . 
map:obat__label a d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap map:obat; 
 d2rq:property rdfs:label; 
 d2rq:pattern "@@obat.NmObt@@"; 
 . 
map:obat_id_Obt1 a d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap map:obat; 
 d2rq:property vocab:id_Obt1; 
 d2rq:propertyDefinitionLabel "obat id_Obt1"; 
 d2rq:column "obat.id_Obt1"; 
 . 
map:obat_NmObt a d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap map:obat; 
 d2rq:property vocab:NmObt; 
 d2rq:propertyDefinitionLabel "obat NmObt"; 
 d2rq:column "obat.NmObt"; 
 . 

map:obat_indikasi a d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap map:obat; 
 d2rq:property vocab:indikasiObt; 
 d2rq:propertyDefinitionLabel "obat indikasi"; 
 d2rq:column "obat.indikasi"; 
 . 
map:obat_komposisi a d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap map:obat; 
 d2rq:property vocab:komposisiObt; 
 d2rq:propertyDefinitionLabel "obat komposisi"; 
 d2rq:column "obat.komposisi"; 
 . 
map:obat_id_JObt1 a d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap map:obat; 
 d2rq:property vocab:Ob_id_JObt1; 
 d2rq:refersToClassMap map:jnsobt; 
 d2rq:join "obat.id_JObt1 => jnsobt.id_JObt1"; 
 . 

 
6.4 Perancangan Aplikasi PHP 

Dalam aplikasi in i data diakses menggunakan 
SPARQL query melalu i D2R Server dengan 
menggunakan RDF mapping. D2R Server berfungsi 
sebagai service yang dapat menjembatani mapping 
sehingga memungkinkan SPARQL query 
mendapatkan data dari database sesuai dengan query 
yang dibuat melalu i RDF mapping. Desain sistem 
aplikasi berbasis php ditunjukkan pada gambar 7. 

 
Gambar 7: Desain Sistem aplikasi PHP 

Tampilan halaman awal pada aplikasi ini 
ditunjukkan pada gambar 8. 

 
Gambar 8. Tampilan halaman awal aplikasi PHP 

 
6.5 Perancangan Query SPARQL 
 Query SPARQL yang digunakan pada menu 
pencarian aplikasi PHP ini adalah sebagai berikut : 
SELECT  ?id_Res ?nomor_RM ?nama_Pasien ?nama_Dokter ?tgl 
?Ans ?PemFis ?Diagnosa  WHERE { 
   ?dpas vocab:Diagnosa_pas ?idp. 
   ?idp vocab:ICD ?pas. 
   ?idp vocab:nm_Diagnosa ?Diagnosa. 
   ?dpas vocab:dp_id_Resume ?idrp. 
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   ?idrp vocab:id_Resume ?id_Res.     
   ?idrp vocab:rs_No_RM ?no. 
   ?no vocab:no_RM ?nomor_RM. 
   ?no vocab:nama_pas ?nama_Pasien. 
   ?idrp vocab:rs_Dokter ?idd.  
   ?idd vocab:nama_dok ?nama_Dokter. 
   ?idrp vocab:Tgl_Berobat ?tgl. 
   ?idrp vocab:Anamnese ?Ans. 
   ?idrp vocab:PemerFisik ?PemFis. 
filter 
(regex(?Diagnosa,'$kkunci','i')||regex(?Ans,'$kkunci','i')||regex(?nam
a_Dokter,'$kkunci','i')||regex(?nama_Pasien,'$kkunci','i')). 
} 

query pencarian ini digunakan untuk melakukuka 
query yang akan menampilkan hasil pencarian rekam 
medis sesuai dengan kata kunci. Kata kunci yang 
dimaksudkan tidak hanya mencari pada 1 tabel, 
namun akan mencari pada 3 tabel. Tabel diagnosa, 
dokter, pasien serta tabel resumemedis.  
 

7. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

Uji coba dilakukan dengan membuat sebuah 
jaringan sederhana yang terdiri atas 2 server dan 
beberapa klien. Server pertama berisi aplikasi JSP dan 
D2R Server. Pada server ini, D2R server akan  
dijalankan, sehingga aplikasi PHP mampu mengakses 
data menggunakan query SPARQL melalu i mapping 
yang telah dibuat. 

Uji coba pertama menggoperasikan aplikasi JSP. 
Aplikasi JSP memiliki 3 level user. Yang terdiri atas 
admin, operator dan user.   

 
Gambar 9: Interface halaman awal user 

 Gambar 9 merupakan tampilan awal halaman user 
apabila aplikasi JSP diaktifkan. Perubahan level user, 
cukup dengan melakukan login. Interface halaman  
administrator dan halaman operator ditunjukkan pada 
gambar 10 dan gambar 11. 
 

 
Gambar 10. Interface halaman awal administrator 

 

 
Gambar 11. Interface halaman awal operator 

 
Uji coba yang kedua adalah mengoperasikan 

aplikasi PHP. Aplikasi php dapat menampilkan data 
apabila service D2R Server telah diaktifkan. Gambar 
12 menunjukkan halaman awal aplikasi PHP dengan 
SPARQL query.  

 
Gambar 12. Interface halaman aplikasi PHP 

Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata 
kunci, kata kunci dimasukkan kedalam field pencarian 
dan aplikasi akan menampilkan hasil pencarian sesuai 
dengan kata kunci yang dimaksud. Apabia kita 
memasukkan nama, maka yang muncul adalah data 
yang berhubungan dengan nama tersebut. Kata kunci 
yang dimasukkan akan dicocokkan dengan data nama 
pasien, nama, dokter dan diagnosa yang ada. 
Meskipun dari 3 tabel yang berbeda, data tetap akan 
ditampilkan selama data tersebut memiliki kata kunci 
yang dimaksud. Gambar 13 merupakan contoh hasil 
pencarian yang muncul setelah melakukan proses 
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pencarian yang pertama. Pada gambar terlihat hasil 
pencarian dari penyakit Glukoma. Gambar 14 
menunjukkan data  selengkapnya yang muncul apabila 
link “lihat selengkapnya” ditekan. 

 
Gambar 13. Interface halaman hasil pencarian PHP 

 

 
Gambar 14. Interface halaman pencarian Selengkapnya 

 
8. KES IMPULAN 

Dari pengujian diperoleh kesimpulan aplikasi 
pencarian rekam medis in i dapat melakukan pencarian 
data medis dengan menggunakan kata kunci berupa 
nama pasien, nama dokter, d iagnosa dan anamnesis 
pasien. Penggunaan teknologi semantic web pada 
aplikasi ini bertujuan agar representasi data pada tabel 
dapat dijadikan konten semantic. Data dapat 
dimengerti oleh mesin dan nantinya aplikasi lain  
mampu menggunakan informasi dengan baik sesuai 
dengan kebutuhannya. 

MenurutPenggunaan D2R Server sangat 
membantu memudahkan sebuah data dalam database 
dapat diakses dengan mudah sesuai dengan RDF map  
yang digunakan. 
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Tanya Jawab : 

Pertanyaan 1 ( Devi ~ P2I ) : 
Repository apa yang digunakan ? vocabulary apa yang 
digunakan ? Ontologi apa yang dipakai ?  
Jawaban :  
Tidak menggunakan ontology khusus / konversi dari 
file db.r menggunakan service db2.srv 
 
Pertanyaan 2 ( Devi ~ P2I ) :  
Misalnya tidak menggunakan ontology maka akan 
bersifat statis ? Bagimana ?  
Jawaban :  
Tetap bersifat dinamis karena mengenerate secara real 
time dengan prosesnya sebagai berikut : Map > File 
Service > Ditampilkan  
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Abstrak - Berdasarkan permasalahan tersebut 
dilakukan analisis tata letak untuk meningkatkan 
kelancaran proses produksi dengan menelaah tata 
letak fasilitas proses produksi pengolahan sari buah 
UKM Alam Sari dengan metode CRAFT 
(Computerized Relative Allocation of Facilities 
Technigues).Metoda ini bertujuan untuk 
memin imumkan biaya material handling atau 
perpindahan bahandengan menukarkan lokasi kegiatan 
pada tata letak awal untuk menemukan pemecahan 
yang lebih baik berdasarkan aliran bahan yang efisien 
dan meminimkan b iaya material handling. Pada unit 
produksi pengolahan sari buah UKM Alam Sari di 
Subang masih ditemukan  tata letak rangkaian 
peralatan pengolahan sari buah nenas yang tidak 
efisien karena masih terdapat kegiatan yang bolak 
balik dan bottlenecks yang mengganggu kelancaran 
proses produksi.  Hasil analisis perhitungan tata letak 
fasilitas produksi dengan tata letak usulan 
menggunakan konsep jarak Euclidean, total jarak 
tempuh pemindahan bahan dapat diturunkan dari 
semula 659,36 meter menjadi 502,16 meter, yakni 
mengalami penurunan sebesar 31,3%.  Sedangkan 
untuk ongkos material handling (OMH) dapat 
diturunkan dari semula Rp. 12.727.666 menjadi 
Rp.10.522.889, yakn i mengalami penghematan 
sebesar 20.95%. Perbaikan tata letak dilakukan antara 
lain dengan memindahkan pintu masuk bahan baku 
buah ke mesin pengepres, memindahkan alat Screw 
Press (B), menggeser posisi Peralatan Mixing dan 
Cooking (D) sedikit ke dalam, serta  memindahkan 
meja pengemasan (F) untuk memperpendek jarak 
pemindahan aliran saribuah nenas dari tangki Filler ke 
mesin pengemas. 
 
Kata Kunci : tata letak, material handling, metode 
CRAFT, sari buah nenas 
I. PENDAHULUAN 
 
1.1   Latar Belakang  
Rancangan tata letak peralatan produksi merupakan 
merupakan bagian dari kegiatan perencanaan fasilitas 
industri /pabrik yang memerlukan kecermatan karena 
berkaitan erat dengan aktifitas material handling 
mulai dari proses penerimaan bahan baku sampai hasil 
akhir produksi. Pengaturan tata letak yang baik akan 
menentukan kelancaran aliran proses produksi, 
sehingga dapat mencapai proses produksi yang efektif 
dan efisien. Efisiensi dalam material handling sangat 
penting karena persentase biaya dikeluarkan untuk 

kegiatan tersebut terhadap total biaya produksi relatif 
besar.  Tata letak fasilitas produksi perlu diatur 
sedemikian rupa sehingga menjamin  kelancaran 
aliran produksi demi tercapainya proses produksi yang 
efektif dan efisien [1]. Biaya proses pemindahan 
bahan ini pada beberapa kasus bisa mencapai 70 % 
dari total biaya produksi. Diperkirakan antara 15 % 
sampai dengan 70 % dari total b iaya operasi dalam 
proses produksi digunakan untuk kegiatan material 
handling. Untuk mengurangi biaya material handling 
tersebut peranan perencanaan fasilitas sangat besar 
artinya. Dengan perencanaan fasilitas yang efektif 
dapat mengurangi biaya sekitar 10 % sampai 30 % [2]. 

Masalah pengaturan tata letak yang belum 
memenuhi kaidah tata letak yang efektif dan efisien 
juga dialami oleh UKM Alam Sari, berlokasi di Desa 
Tambak Mekar, Kecamatan Jalan Cagak, Subang yang 
memiliki satu rangkaian unit pengolahan sari buah.  
Hal in i terlihat dari masih semrawutnya aktifitas 
proses produksi dan adanya kegiatan operator yang 
bolak balik sehingga mengganggu kelancaran proses 
produksi. UKM Alam Sari merupakan unit usaha yang 
sudah cukup lama berkembang, namun fasilitas 
produksi buah-buahan ini baru terpasang pada awal 
tahun 2012 ini.  Produksi utama pabrik in i adalah juice 
nenas, sirup nenas dan saribuah nenas. Dalam 
penelitian ini, tata letak fasilitas produksi yang akan 
dibahas berdasarkan proses produksi sari buah nenas.  
Saat ini UKM Alam Sari sedang mengalami 
pertumbuhan produksi yang signifikan dengan 
banyaknya permintaan terhadap sari buah nenas.  
Salah satu keunggulan dari UKM Alam Sari adalah 
produksi sari buah nenas yang rasanya cukup digemari 
pelanggan dan masih relatif langkanya produk sari 
buah nenas yang beredar di pasaran.  Banyaknya 
permintaan pasar terhadap produk sari buah nenas 
menjadikan masalah pengaturan tata letak fasilitas 
mesin dan peralatan yang dimiliki menjadi penting 
demi tercapainya kapasitas produksi yang diinginkan, 
yakni kapasitas 200-400 liter sari buah per hari.  

Melihat fakta tersebut diatas serta tingginya 
permintaan pasar yang mengakibatkan peningkatan 
aliran pemindahan bahan, dirasakan perlu dilakukan 
analisis tata letak untuk meningkatkan kelancaran 
proses produksi dengan yang ada sekarang dan 
memperbaikinya dengan mengusulkan Tata Letak 
yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan 
adalah metode CRAFT (Computerized Relative 
Allocation of Facilities Technigues, yang bertujuan 
untuk meminimumkan biaya pemindahan bahan 
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(material handling), dimana biaya pemindahan bahan 
didefinisikan sebagai fungsi dari aliran produk, jarak 
dan biaya unit pengangkutan.  Metode ini dapat 
menukarkan lokasi keg iatan pada tata letak awal untuk 
menemukan pemecahan yang lebih baik berdasarkan 
aliran bahan yang efisien dan meminimkan b iaya 
material handling. 

 
1.2  Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pola aliran bahan tata letak awal 

fasilitas pengolahan buah UKM Alam Sari 
2. Mengetahui sistem pemindahan bahan pada 

fasilitas proses produksi sari buah nenas UKM 
Alam Sari 

3. Melakukan penataan ulang tata letak fasilitas 
produksi (Re-Layouting) lantai produksi 
sehingga dapat meminimasi ongkos material 
handling (OMH) produksi sari buah nenas 

 
II. Landasan Teori: Tata Letak dan Pemindahan 

Bahan (Material Handling) 
Perencanaan Fasilitas  
Ada dua hal pokok dalam perencanaan fasilitas yaitu, 
berkaitan dengan perencanaan lokasi pabrik (plant 
location) dan perancangan fasilitas produksi yang 
meliputi perancangan struktur pabrik, perancangan 
tata letak fasilitas dan perancangan sistem penanganan 
material. Tata letak departemen-departemen yang 
kurang terencana dengan jarak perpindahan material 
yang kurang baik menimbulkan sejumlah masalah 
seperti penurunan produksi dan peningkatan biaya 
yang harus dikeluarkan. Dengan melakukan 
perancangan ulang tata letak fasilitas diharapkan 
proses produksi menjad i lancar (Tompkins,et al, 
1996).  Masalah aliran muncul dari adanya kebutuhan 
untuk memindahkan bahan, komponen, orang dari 
permulaan proses sampai pada akhir proses untuk 
mencapai lintasan yang paling efisien. Aliran material 
yang lancar secara otomatis akan mengurangi biaya 
aliran, dengan demikian tingkat produktivitas akan 
meningkat.  
Pola-pola Aliran  

Langkah awal dalam merancang faslitas 
manufaktur adalah menentukan pola aliran  secara 
umum. Pola aliran in i menggambarkan material 
masuk sampai pada produk jadi. Beberapa pola aliran 
umum serta fungsi dan kegunaannya adalah: Pola 
aliran garis lurus; Pola aliran bentuk L; Po la aliran 
bentuk U; Pola aliran bentuk O; dan Po la aliran bentuk 
S. 
 
Tipe-tipe Tata Letak  

Perancangan proses dipilih berdasarkan pada 
tipe-tipe tata letak. Tipe tata letak yang sesuai akan 
menjadikan efisiensi proses manufaktur untuk jangka 
waktu yang cukup panjang. Tipe-tipe tata letak secara 
umum adalah Product Layout, Process Layout, Group 
Technology Layout dan Layout by Fixed Position.  
Tata Letak Fasilitas Berdasarkan Aliran Produksi 
(Product Layout atau Production Line Product). 

Product layout dapat didefenisikan sebagai 
metode atau cara pengaturan dan penempatan semua 
fasilitas produksi yang diperlukan ke dalam suatu 
departemen tertentu atau khusus. Suatu produk dapat 
dibuat/diproduksi sampai selesai di dalam departemen 
tersebut. Bahan baku dipindahkan dari stasiun kerja ke 
stasiun kerja lainnya di dalam departemen tersebut, 
dan tidak perlu dipindah-pindahkan ke departemen 
yang lain.  

Dalam product layout, mesin-mesin atau alat  
bantu disusun menurut urutan proses dari suatu 
produk. Produk-produk bergerak secara terus-menerus 
dalam suatu garis perakitan. Product layout akan 
digunakan bila volume produksi cukup tinggi dan 
variasi produk t idak banyak dan sangat sesuai untuk 
produksi yang kontinyu. Tujuan dari tata letak ini 
adalah untuk mengurangi proses pemindahan bahan 
dan memudahkan pengawasan di dalam aktivitas 
produksi, sehingga pada akhirnya terjadi penghematan 
biaya.  
 
Teknik Perancangan Tata Letak menggunakan 
Algoritma CRAFT 
 

Ada beberapa algoritma perhitungan tata 
letak yang dapat digunakan untuk merancang tata 
letak fasilitas diantaranya adalah algoritma CRAFT. 
Algoritma CRAFT (Computerized Relative Allocation 
of Facilities Technique) diperkenalkan pada tahun 
1963 oleh Armour, Buffa, dan Vollman. Konsep dasar 
dari CRAFT adalah mempertukarkan lokasi 
kegiatan/departemen pada tata letak awal untuk 
menemukan  pemecahan konsep tata letak yang lebih 
baik berdasarkan aliran bahan, sehingga mendekati 
biaya optimum. Algoritma CRAFT digunakan dengan 
memanfaatkan software WinQSB versi 2. Data 
masukan yang dibutuhkan dalam algoritma CRAFT 
adalah [3]:  
a. Tata letak awal  
b. Data aliran barang (from-to chart)  
c. Data biaya perp indahan (move-cost chart)  
d. Jumlah dan lokasi dari departemen yang tetap atau 
tidak turut dipertukarkan.  
 
Algoritma CRAFT dapat mempertukarkan 2 atau 3 
departemen, sehingga dapat digunakan untuk 
menghasilkan tata letak yang lebih baik. Setelah 
diperoleh tata letak yang baru, algoritma CRAFT akan 
menjadikan tata letak ini menjadi tata letak existing 
untuk mempertukarkan kembali 2 atau 3 departemen 
lainnya. Proses akan terus berulang sampai dipero leh 
biaya yang paling min imal 

 
III.  METODOLOGI  
Penelit ian dilakukan di fasilitas proses produksi 
saribuah nenas UKM Alam Sari. Pada penelitian ini 
terdapat 7 departemen dan tiap departemen terdiri atas 
beberapa stasiun kerja yang akan disusun tata 
letaknya. Metode yang digunakan adalah metode 
CRAFT (Computerized Relative Allocation of 
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Facilities Technigues, yang bertujuan untuk 
memin imumkan biaya pemindahan bahan (material 
handling). Adapun pertimbangan penggunaan 
algoritma CRAFT pada penelitian in i adalah sebagai 
berikut [4]:  
a. Dalam algoritma CRAFT untuk mencari 

optimalitas digunakan kriteria min imasi total 
biaya. Kriteria biaya yang digunakan diantaranya 
adalah biaya material handling karena pada 
algoritma CRAFT memperhatikan faktor aliran 
bahan. Algoritma CRAFT d igunakan  pada 
penelitian in i karena pada penelitian nilai 
optimasi yang diinginkan adalah min imasi b iaya 
material handling.  

b. Algoritma CRAFT dapat menyusun sampai 
dengan 40 fasilitas.  

 
Dalam metode CRAFT biaya pemindahan bahan 
digambarkan sebagai fungsi lin ier dari ja rak 
perpindahan.  
 
Fungsi tujuan dari CRAFT adalah: 

F = max/min Σ ij Cij Wij Dij      (1) 
 
Dimana: Cij = Ongkos aliran antar 
departemen 
 Wij = Frekuensi aliran antar 
departemen 
 Dij = Jarak antar departemen  
 

Data diperoleh dari pengamatan dan pengukuran 
langsung di pabrik untuk selanjutnya dijadikan 
sebagai data masukan untuk algoritma CRAFT agar 
mendapatkan tata letak yang usulan yang lebih baik 
dan optimal.  
Pada penelitian ini dibutuhkan tiga data yaitu : data 
tata letak awal pabrik, frekuensi perpindahan barang, 
dan data aliran bahan.  
a. Data tata letak awal pabrik meliputi luas tiap 

departemen dan gang (aisle) yang terdapat pada 
tata letak awal. 

b. Data frekuensi perpindahan merupakan data yang 
menunjukkan berapa kali dilakukan perpindahan 
tiap jenis produk dan material.  

c. Data aliran bahan menunjukkan bagaimana urutan 
proses dari pembuatan suatu produk.  

Ketiga data tersebut merupakan data masukan pada 
algoritma CRAFT, melalui beberapa iterasi hingga 
didapatkan tata letak usulan yang dapat meminimasi 
biaya pemindahan bahan. 

Perubahan antar departemen diharapkan 
dapat mengurangi biaya perpindahan material. 
Selanjutnya CRAFT membuat pertimbangan 
pertukaran departemen untuk tata letak yang baru, dan 
ini dilakukan secara berulang-ulang sampai 
menghasilkan tata letak yang terbaik dengan 
mempertimbangkan biaya perp indahan material.  
 
 Perhitungan jarak antar mesin i dan mesin j dengan 
dua titik pusat yang berbeda adalah:  

Mesin i – mesin j = [Xi – 
Xj] + [Yi – Yj]      (2)  

 
CRAFT untuk selanjutnya mempertimbangkan 
perubahan antar departemen yang luasnya sama atau 
mempunyai sebuah batas dekat untuk mengurangi 
biaya transportasi.  

 
Penentuan Jarak Total  Pemindahan Bahan Antar 
Departemen   

 Untuk menentukan jarak total 
pemindahan bahan antar departemen dan gudang, 
diperlukan pengukuran jarak terlebih dahulu. Di sini 
dilakukan pengukuran jarak rectilinear dan euclidean, 
di mana tidak diperhatikan adanya aisle (jalan 
lintasan), sehingga pengukuran dilakukan secara 
langsung dari masing-masing titik tengah dari gudang 
dan departemen.  
1.  Jarak Antar  Departemen 
a. Jarak Rectilinear 
    Jarak rectilinear = [ X – a ] + [ Y – b ] 

Dengan cara yang sama dapat dihitung 
masing-masing jarak antar departemen.  

b.Jarak Euclidean 
Jarak euclidean = {( X – a )2 + ( Yang – b )2 }½  

 
Secara umum, Ongkos Material Handling (OMH) 
dapat dihitung dengan persamaan berikut: 
 
OMH per meter per satuan waktu = ongkos alat 
angkut per meter gerakan x jarak tempuh 
pengangkutan. 
Biaya Total OMH = OMH x frekuensi aliran per 
satuan waktu 
Dengan rumus diatas dapat dihitung masing-masing 
jarak antar departeme.Dalam penelitian ini dilakukan 
perhitungan jarak Euclidean. 
 

IV.   HAS IL DAN PEMBAHASAN 
Pada unit produksi pengolahan sari buah 

UKM Alam Sari d i Subang masih ditemukan tata letak 
rangkaian peralatan pengolahan sari buah nenas yang 
tidak efisien karena masih terdapat kegiatan yang 
bolak balik dan bottlenecks yang mengganggu 
kelancaran proses produksi.  Keg iatan proses yang 
kurang lancar ditemui pada aliran bahan setelah 
pengepresan ke proses penyaringan dimana diperlukan 
kegiatan yang bolak balik h ingga produk dapat 
disaring. Ketidaklancaran juga ditemukan pada proses 
penambahan bahan pembantu. Tipe tata letak pada 
fasilitas proses produksi sari buah UKM Alam S ari 
adalah tipe Product Layout menggunakan Pola aliran  
berbentuk L, dimana aliran proses produksi tidak 
terlalu panjang, sedangkan aliran masuk dan keluarnya 
bahan pada lokasi atau pintu yang berbeda. 
 
4.1  Proses Produksi dan Fasilitas Produksi Sari 
Buah Nenas  
Adapun proses pengolahan  sari buah  nenas adalah 
sebagai berikut: Buah-buahan (nanas)  seleksi / 
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sortasi  pengupasan dan pemotongan pencucian 
 pengepresan  penyaringan  penambahan bahan 
pembantu (air, gula)  pencampuran  sterilisasi  
penampungan produk pengemasan  label  
karantina  produk akhir (sari buah).  Adapun 
fasilitas peralatan yang dimiliki d ikelompokkan 
kedalam 7 departemen sebagai berikut: Ruang 
Persiapan Buah; Screw Press; Filtering; Mixing and 
Cooking; Pengisian (Filler); Pengemasan; Gudang; 
Ruang pendingin. 
Dalam penelitian  ini, d ilakukan pembatasan 
pemecahan masalah dalam algoritma CRAFT sebagai 
berikut: 
a. Tidak melakukan perhitungan biaya perbaikan 

tata letak 
b. Perhitungan biaya hanya dilakukan terhadap 

momen perp indahan material. 
c. Tidak melakukan perubahan terhadap sistem 

produksi maupun urutan proses produksi.  
d. Dalam perhitungan jarak menggunakan jarak 

Euclidean 
 
4.2  Tata Letak Awal UKM Alam S ari 
 
Tabel 1 menunjukkan dimensi setiap departemen di 
lantai produksi UKM Alam Sari. 
 

Tabel 1. Dimensi setiap Departeman di Lantai Produksi 
N
o Departemen 

Pena
maan 

Panjan
g (m) 

Leba
r (m) 

Luas 
(m) 

1 Persiapan Buah A 8.35 2.00 16.70 

2 Pengepresan B 1.87 1.50 2.81 

3 Penyaringan  C 3.38 1.60 5.41 

4 
Mixing and 
Cooking D 4.35 1.53 6.66 

5 Pengisian E 2.06 2.00 4.12 

6 Pelabelan F 2.00 0.80 1.60 

7 Gudang G 4.00 4.00 16.00 

8 Pendinginan H 4.00 3.00 12.00 
 
Gambar 1 memperlihatkan tata letak awal fasilitas 
produksi pengolahan sari buah nenas UKM Alam Sari, 
yang menunjukkan lokasi titik pusat setiap 
departemen. Tabel 2 menunjukkan titik kooedinat 
departemen pada Tata Letak Awal, sedangkan Tabel 3 
menunjukkan hasil perhitungan Jarak Euclidean  antar 
departemen. 

 
Gambar 1. Tata Letak Awal UKM Alam Sari 

Tabel  2. Titik Koordinat Departemen pada Tata Letak Awal 
N
o Departemen Penama

an 
Sumbu 
X 

Sumb
u Y 

1 Ruang Persiapan 
Buah A 8.18 1.00 

2 Screw Press B 9.81 5.25 

3 Filtering C 11.55 6.19 

4 Mixing and 
Cooking D 8.58 8.04 

5 Filler E 7.29 5.22 

6 Pengemasan F 5.40 3.00 

7 Gudang G 2.00 4.00 

8 Ruang 
pendingin H 2.00 7.40 

 
Tabel 2. Jarak Euclidean Antar Departemen 
No Dari-Ke Jarak Euclidean (m) 
1 A-B 4.24 
2 B-C 2.62 
3 C-D 3.43 
4 D-E 2.97 
5 E-F 1.43 
6 F-G 5.29 
7 G-H 3.40 

 
Tabel 4 menunjukkan frekuensi pemindahan antar 
departemen di lantai produksi beserta hasil 
perhitungan jarak tempuh menggunakan jarak 
Euclidean. 
Tabel 4. Frekuensi dan jarak total pemindahan bahan pada 

tata letak awal 
No Dari-Ke Jarak Euclidean (m) Frekuensi Total jarak (m) 
1 A-B 11.27 24 270.48 
2 B-C 1.97 4 7.88 
3 C-D 3.50 4 14.00 
4 D-E 3.10 4 12.40 
5 E-F 2.91 36 104.76 
6 F-G 3.54 36 127.44 
7 G-H 3.40 36 122.40 

Jumlah 29.69 144 659.36 
Rata-rata 21 94 

 
Ongkos pemindahan bahan atau material handling 
(OMH) pada proses produksi sari buah nenas dihitung 
berdasarkan tenaga atau alat yang digunakan dalam 
proses pemindahan tersebut.   Dalam proses 
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pembuatan sari buah  nenas di UKM alam sari, bahan 
dipindahkan dengan dua cara, yaitu secara manual dan 
dengan pemindahan melalui pompa bertekanan 
menggunakan tenaga listrik.  Hasil perhitungan OMH 
per meter per hari kerja disajikan pada Tabel 5.  Data 
perhitungan ongkos material handling (OMH) 
menggunakan total jarak Euclidean dapat dilihat pada 
Tabel 6.  
 

Tabel 5. Perhitungan jumlah  OMH/m/hari pada tata letak 
awal 

No Dari-Ke OMH/m/hari (Rp) 

1 A-B           15,214  

2 B-C           20,071  

3 C-D           23,286  

4 D-E           21,571  
5 E-F           22,143  

6 F-G           23,929  

7 G-H           20,357  
 
Tabel 6. Hasil perhitungan OMH proses produksi sari 

buah nenas pada tata letak awal 

N
o 

Dari
-Ke 

Jarak 
(m) 

Fr
ek
ue
nsi 

Total 
jarak 
(m) 

OMH/
m/hari 
(Rp) 

OMH (Rp) 

1 A-B 11.27 24 270.48 15,214 4,115,160 

2 B-C 1.97 4 7.88 20,071 158,163 

3 C-D 3.50 4 14.00 23,286 326,000 
4 D-E 3.10 4 12.40 21,571 267,486 

5 E-F 2.91 36 104.76 22,143 2,319,686 

6 F-G 3.54 36 127.44 23,929 3,049,457 

7 G-H 3.40 36 122.40 20,357 2,491,714 

Jumlah 29.69 14
4 659.36  12,727,666 

 
 
V  Us ulan Perbaikan Tata Letak  

Berdasarkan  tata letak awal dan perhitungan 
jarak Euclidian dan  jarak antar departemen /fasilitas 
produksi dilakukan  beberapa perubahan dalamrangka 
perbaikan tata letak.  Usulan perbaikan tata letak 
meliputi:  
a. Untuk memperpendek jarak Ruang Persiapan 

Buah dengan alat Screw Press diusulkan dengan 
cara memindahkan pintu masuk. 

b. Memindahkan Screw press (B) sehingga 
posisinya sejajar dengan peralatan penyaringan di 
sebelah kanan lantai produksi, untuk memperluas 
ruang gerak operator. 

c. Menggeser Peralatan Mixing  dan Cooking (D) 
sedikit ke dalam, juga untuk memperluas ruang 
gerak operator, karena jarak peralatan dengan 
tembok terlalu sempit. 

d. Memindahkan meja pengemasan (F) berimpit  
dengan filler, untuk memperpendek jarak 
pemindahan aliran saribuah nenas dari tangki 

Filler ke mesin pengemas. 
 

Usulan perbaikan  tata letak dapat dilihat pada 
Gambar 2. Tabel 8 dan Tabel 9 menunjukkan jarak 
antar departemen seteleh usulan perrbaikan tata letak 
dan titik koordinat antar departemen  pada tata letak 
usulan. 
 

 
Gambar 2. Tata Letak Usulan UKM Alam Sari 

 
Tabel 7. Titik Koordinat Departemen pada Tata Letak 

Usulan 

No Departemen Penamaan 
Sumbu 

X 
Sumbu 

Y 

1 Ruang Persiapan 
Buah A 8.18 1.00 

2 Screw Press B 11.55 3.56 
3 Filtering C 11.55 6.19 

4 Mixing and 
Cooking D 8.58 7.90 

5 Filler E 7.29 5.22 
6 Pengemasan F 7.29 3.79 
7 Gudang G 2.00 4.00 
8 Ruang pendingin H 2.00 7.40 

 
Tabel 8.  Jarak antar departemen tata letak usulan 

No Dari-Ke Jarak Euclidean (m) 

1 A-B 4.24 

2 B-C 2.62 
3 C-D 3.43 

4 D-E 2.97 

5 E-F 1.43 

6 F-G 5.29 

7 G-H 3.40 

Total  23.38 
 
Mengacu pada perhitungan pada Tabel 7 dan 8, 
dilakukan perhitugan frekuensi dan jarak pemindahan 
bahan sesuai dengan susunan tata letak yang diusulkan 
dengan melakukan beberapa perubahan dan 
pemindahan fasilitas produksi. Tabel 9 menunjukkan 
frekuensi pemindahan antar departemen di lantai 
produksi beserta hasil perhitungan jarak tempuh 
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menggunakan jarak Euclidean pada tata letak usulan. 
 
Tabel 9. Frekuensi dan jarak total pemindahan bahan pada 

tata letak usulan 

No Dari-Ke 
Jarak 

Euclidean 
(m) 

Frekuensi Total jarak 
(m) 

1 A-B 4.24 24 101.76 

2 B-C 2.62 4 10.48 

3 C-D 3.43 4 13.72 

4 D-E 2.97 4 11.88 

5 E-F 1.43 36 51.48 

6 F-G 5.29 36 190.44 
7 G-H 3.40 36 122.40 

Jumlah 23.38 144 502.16 

Rata-rata 21 72 
 
Untuk menentukan pemilihan tata letak yang efisien 
dilihat dari penurunan (selisih) ongkos pemindahan 
bahan atau material handling (OMH) sebelum dan 
sesudah perbaikan tata letak.  Data perhitungan 
ongkos material handling (OMH) sesudah pengusulan 
perbaikan tata letak menggunakan total jarak 
Euclidean dapat dilihat pada Tabel 10.  
 
Tabel 10. Hasil perhitungan OMH proses produksi sari buah 

nenas pada tata letak usulan 

N
o 

Dari
-Ke 

Jarak 
(m) 

Fre
kue
nsi 

Total 
jarak 
(m) 

OMH/
m/hari 
(Rp) OMH (Rp) 

1 A-B 4.24 24 101.76 
        
15,214  

     
1,548,206  

2 B-C 2.62 4 10.48 
          
20,071  

        
210,349  

3 C-D 3.43 4 13.72 
          
23,286  

        
319,480  

4 D-E 2.97 4 11.88 
          
21,571  

        
256,269  

5 E-F 1.43 36 51.48 
          
22,143  

     
1,139,914  

6 F-G 5.29 36 190.44 
          
23,929  

     
4,556,957  

7 G-H 3.40 36 122.40 
          
20,357  

     
2,491,714  

Jumlah 23.38 144 502.16   
   
10,522,889  

 
Dari usulan perbaikantata letak dapat dilihat adanya 
penurunan total jarak Euclidean pemindahan bahan 
dan ongkos material handling (OMH), yakn i selisih 
dari perhitungan OMH tata letak awal dan OMH tata 
letak usulan.  Besarnya penurunan dihitung sebagai 
berikut: 
 
Penurunan total jarak = total jarak awal – total jarak 
usulan =  659.36 - 502.16 = 157.20 meter. 
Dalam prosenstase, penurunan total jarak tersebut 
adalah sebagai berikut: 
Penurunan total jarak = (total jarak usulan – total jarak 
awal)/ total jarak usulan 

 = {(502.16 - 659.36)/502.16}x100%  = 31.3% 
 
Penurunan total OMH = total OMH awal – total OMH 
usulan =  12,727,666 - 10,522,889 = Rp.2.204.777 
Dalam prosenstase : 
Penurunan OMH jarak = (total OMH usulan – total 
OMH awal)/ total OMH usulan 
 = {(10,522,889 - 12,727,666)/10,522,889 }x100%  = 
20.95% 
 

KES IMPULAN 
Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan 
terhadap tata letak fasilitas produksi sari buah nenas 
dengan menggunakan konsep jarak Euclidean, total 
jarak tempuh pemindahan bahan dapat diturunkan dari 
semula 659,36 meter menjadi 502,16 meter, yakni 
mengalami penurunan sebesar 31,3% dari tata letak 
sebelumnya.  Sedangkan untuk ongkos material 
handling (OMH) dapat diturunkan dari Rp. 12.727.666 
menjadi Rp.10.522.889, yakn i mengalami 
penghematan sebesar 20.95%.Perbaikan tata letak 
dilakukan antara lain dengan memindahkan pintu 
masuk bahan baku buah ke mesin pengepres, 
memindahkan alat Screw Press (B), menggeser posisi 
Peralatan Mixing dan Cooking (D) sedikit ke dalam, 
serta  memindahkan meja pengemasan (F) untuk 
memperpendek jarak pemindahan aliran saribuah 
nenas dari tangki Filler ke mesin pengemas. Usulan 
tata letak yang baru diharapkan dapat dimanfaatkan 
oleh perusahaan UKM  Alam Sari, Subang untuk 
meningkatkan efisiensi dan memenimalisasi ongkos 
pemindahan bahan (material handling) proses 
produksi sari buah nenas. 
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Tanya Jawab : 
 
 
Pertanyaan 1 ( Syahrul A iman ~ Deputi IPT ) :  
Apakah metode CRAFT berlaku pada bidang industry 
ini ? mengingat dalam bidang kimia metode CRAFT 
ada batasan-batasannya ? Apakah ada kreteria 
minimum arean yang dipersyaratkan ketika 
menggunakan metode CRAFT ? Dari data-data hasil 
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penelitian , apakah ketika di valuasi dalam bentuk 
rupiah akan mendapatkan hasil yang signifikan ?  
Jawaban :  
metode  CRAFT dapat diterapkan dalam masalh ini , 
tidak ada batasan minimum area yang dipersyaratkan 
ketika menggunakan metode CRAFT, dari hasil 
simulasi tampak bahwa hasil kurang signifikan karena 

biasanya industry kecil masih menggunakan tenaga 
manusia. 
 
Pertanyaan 2 ( Moderator ) :  
Apakah software yang menggunakan metode CRAFT 
tersedia ? 
Jawaban :  
Tersedia di internet. 
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Abstract – Saat ini sharing jaringan selular menjadi 
keharusan di pasar maju dan berkembang. Operator 
dapat melakukan perluasan cakupan dengan lebih 
cepat dan penghematan biaya yang signifikan melalui 
berbagi jaringan. Pada penelitian ini dilakukan dua 
tahapan analisis teknis penerapan sharing 
infrastruktur yaitu sharing site dan sharing 
BTS/NodeB pada teknologi 2G dan 3G. Parameter 
QoS yang dianalisis adalah Throughput, Packet Loss, 
Delay dan Success Call Ratio. Kemudian dilakukan 
peramalan trafik untuk mengetahui berapa lama 
sharing infrastruktur dapat dilaksanakan.  

Penelitian ini menghasilkan tiga skenario 
usulan penerapan sharing infrastruktur. Untuk daerah 
urban disarankan melakukan sharing site dengan 
kapasitas sharing sebesar 43% hingga 47% dan 
pertumbuhan trafik sebesar 26,34% pertahun serta 
dianjurkan untuk upgrade ke teknologi LTE. Untuk 
daerah suburban sharing site sangat disarankan dan 
sharing BTS/Node B hingga sharing BSC/RNC 
disarankan, melihat kapasitas sharing daerah 
suburban sebesar 43% hingga 47% dengan 
pertumbuhan trafik sebesar 18,4% pertahun. Daerah 
rural sangat dianjurkan melakukan sharing hingga 
BSC/RNC, dengan kapasitas sharing di daerah rural 
sebesar 45,95% hingga 51,06%. Pertumbuhan trafik 
sebesar 9,4%. 
  
Kata Kunci: Sharing Infrastruktur, Sharing Site, 
Sharing BTS/NodeB, Throughput, Packet Loss, Delay 
dan Success Call Ratio.  
  

1. PENDAHULUAN 
  
1.1  Latar Belakang 

Pada awalnya jaringan tiap operator dibangun 
terpisah. Saat ini telah terjadi evolusi bertahap dimulai 
dengan sharing site, dan sekarang meningkat ke 
penggabungan jaringan yaitu berbagi jaringan akses 
radio (RAN). Penawaran sharing infrastruktur 
dan jaringan, telah d isepakati antara operator besar di 
Eropa, Amerika Utara, dan beberapa negara di asia. 
Pemain Industri dan regulator tampaknya menyadari 
bahwa pada tahap siklus hidup (life cycle) industri 
selular, t idak masuk akal untuk membangun jaringan 
yang sama sekali terpisah. 

Jika melihat di Indonesia, sharing pasif atau yang 
lebih dikenal dengan sharing menara atau tower 
merupakan langkah awal implementasi sharing 

infrastruktur antar operator jaringan komunikasi 
bergerak. Sharing tersebut diatur dalam Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informat ika No. 
2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama. 
Namun melihat jumlah operator dan perkembangan 
teknologi selular di Indonesia maka perlu dikaji 
tentang sharing dengan level yang lebih tinggi yang 
dikenal dengan aktif sharing.  

Pada penelitian in i dilakukan tiga tahapan kajian 
tekno ekonomi penerapan sharing infrastruktur yaitu 
sharing site, sharing BTS/Node B dan sharing RNC. 
Pengkajian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
sharing terhadap performansi jaringan, dimana penulis 
menggunakan bantuan simulator jaringan untuk 
mendapatkan nilai QoS (Quality of Serv ice) yang 
disesuaikan dengan KPI (Key Performance Indicator) 
atau target standar performansi jaringan operator 
selular di Indonesia. 
1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelit ian ini 
adalah : 
1. Bagaimana pemodelan implementasi sharing 

infrastruktur yang sesuai dengan kondisi eksisting 
jaringan operator, spesifikasi perangkat, QoS 
(Quality of Service) dan klasifikasi area 
layanannya? 

2. Bagaimana kondisi performansi jaringan setelah 
di sharing dengan melihat parameter QoS seperti 
Succeess Call Ratio, Cell Average Throughput, 
Packet Loss dan Delay untuk masing-masing 
daerah dan teknologi? 
 

1.3   Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan usulan skenario pemodelan 
implementasi sharing infrastruktur yang sesuai 
dengan kondisi eksisting jaringan operator, 
spesifikasi perangkat, QoS (Quality of Service) 
dan klasifikasi area layanannya. 

2. Memberikan langkah-langkah implementasi 
sharing infrastruktur menggunakan analisis secara 
teknis. 
 

1.4 Batasan Masalah 
Mengingat luasnya pembahasan yang dapat 

dilakukan tentang analisa penerapan sharing 
infrastruktur jaringan komunikasi bergerak, maka 
untuk menyederhanakan permasalahan, thesis ini 
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dibatasi dengan batasan masalah sebagai berikut :     
1. Benchmark negara lain yang telah menerapkan 

sharing infrastruktur seperti spanyol, Australia  
dan jerman. 

2. Pemodelan pada tiga generasi jaringan seluler 
yaitu GSM dan UMTS 

3. Tidak Membahas Sharing Spektrum Frekuensi 
4. Operator A sebagai pemilik jaringan dan operator 

B sebagai penyewa. 
5. Analisa QoS hanya dari sisi user – BTS/NodeB –  

BSC/RNC saja menggunakan bantuan software 
jaringan Network Simulator2 (NS2) dengan 
skenario uji sesuai dengan kondisi riil di 
lapangan. 

6. Standar KPI (Key Performance Indicator) yang 
digunakan menggunakan formula Nokia Siemens 
Network. 
 

2.  METODOLOGI PENYELES AIAN MAS ALAH 
 
Metode penyelesaian masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
1. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan dengan melakukan 
pencarian data, informasi dan jurnal yang 
mendukung dalam penyelesaian thesis ini. 

2. Pengumpulan data meliputi pengumpulan data 
primer dan data sekunder.    Pengumpulan data ini 
dilaksanakan dengan menggunakan metode 
sebagai berikut: 

a. Data Eksisting Jaringan PT.X studi 
kasus Jawa Barat  

b. Data Benchmarking terhadap 
negara-negara yang telah 
mengimplementasikan sharing 
infrastruktur seperti spanyol. 

c. Data infrastruktur eksisting jaringan 
komunikasi bergerak dari operator 

d. Market share, jumlah pelanggan dari 
Dit jen Postel 

3. Simulasi 
Simulasi yang dilakukan pada thesis ini 
menggunakan bantuan software jaringan NS-
2.1B7A untuk GSM dan NS-2.1B9A untuk 
UMTS.  

  
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

 
Pada tahap analisis pemodelan teknis, dilakukan 

dua skenario sharing yaitu sharing site dan sharing 
BTS/NodeB dengan menggunakan sampel jaringan 
eksisting PT.X, sehingga diketahui pengaruh sharing 
terhadap performansi jaringan eksisting.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 3.1 Analisis Pemodelan Sharing Jaringan 

Telekomunikasi 

 
3.1 Analisis Teknis 

Usulan sharing infrastruktur dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut : 
1. Pengolahan Data Perangkat BSS Eksisting untuk 

melihat kemampuan perangkat apabila dilakukan 
sharing jaringan. 

2. Pengolahan Data Trafik BSS Eksisting untuk 
melihat kemampuan perangkat menangani trafik 
tambahan dari operator lainnya yang meminta 
sharing jaringan. Karena keterbatasan akses 
terhadap simulator jaringan yang digunakan 
operator maka penulis menggunakan NS2 untuk 
mendapatkan parameter-parameter yang 
menunjukkan pengaruh sharing jaringan terhadap 
trafik eksisting. Parameter-parameter tersebut 
adalah Throughput, Delay, Packet Loss dan 
Success Call Rate. 

 
3.1.1 Pengujian Pengaruh Sharing Terhadap QoS 

Jaringan Eksisting Menggunakan 
Simulator Jaringan 
Pada penelitian ini menggunakan bantuan 

Software Network Simulator-2 (NS2) untuk 
melakukan pengukuran QoS pada jaringan yang telah 
disharing. Dalam melakukan simulasi in i perlu  
didefinisikan parameter-parameter yang digunakan 
pada pemodelan sistem. Jaringan mengakomodasi 
seluruh layanan Voice, Data dan Video yang 
disesuaikan kondisi eksisting. 
 
Adapun pemodelan sharingnya adalah sebagai berikut, 
1. Skenario Sharing Site dan BTS/Node B 

Pada skenario in i tiga BTS/Node B operator A 
disharing ke operator B, sedangkan BSC/RNC 
serta MSC menggunakan milik masing-masing 
operator. 
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Gambar 3.1 Simulasi NS2 – Sharing Site dan BTS 

 

 
Gambar 3.2 Simulasi NS2 – Sharing Site dan NodeB 

 
2. Skenario Sharing BSC/RNC 

Dalam skenario in i, satu BSC/ RNC digunakan 
oleh dua operator sekaligus yang terdiri dari tiga BTS 
/node B. 
 

 
Gambar 3.3 Simulasi NS2 – Sharing BS 

 

 
Gambar 3.4 Simulasi NS2 – Sharing RNC 

 

3.1.2 Pengolahan Data Eksisting PT.X 
 Penulis mendapatkan beberapa data eksisting 

PT.X yang dibutuhkan pada penelitian ini. PT.X 
merupakan salah satu operator telekomunikasi di 
Indonesia. Adapun data eksisting yang digunakan 
pada penelitian in i antara lain: 
1. Data spesifikasi perangkat eksisting, yaitu BTS, 

BSC, NodeB dan RNC. 
2. Data Trafik 2G dan 3G 
3. Frekuensi Kerja  
4. Data dan Standar KPI (Key Performance 

Indicator) PT.X 
5. Data Kapasitas RAN 

Setelah mendapatkan data-data diatas selama 
periode Desember 2011 – April 2012 dan telah 
menetapkan parameter justifikasi, maka dapat 
dilakukan pengolahan data untuk menentukan lokasi 
site yang akan disharing jaringannya. 
 
3.1.3 Analisis Pengaruh Sharing Jaringan PT. X  

 Untuk dapat menganalisis pengaruh sharing 
maka dilakukan analisis QoS yaitu Throughput, 
Delay, Packet Loss dan Succeess Call Ratio. Dari 
hasil tersebut didapatkan kondisi maksimal kapasitas 
trafik jaringan setelah sharing berdasarkan standar 
QoS ITU-T G.114 dan G.1010. Analisis QoS 
dilakukan pada jaringan 2G dan 3G menggunakan 
bantuan simulasi jaringan NS2. Adapun parameter 
QoS tersebut adalah : 
3.1.3.1.  Analisis Throughput 
 Throughput merupakan laju data aktual yang 
terukur pada suatu ukuran dalam waktu tertentu. 
Throughput adalah besarnya jumlah paket yang sukses 
diterima user dibagi dengan durasi pengiriman paket. 
Besarnya Throughput  ini dipengaruhi oleh packet 
loss. 
 
1.      Analisis throughput  pada teknologi 2G  
         Simulasi dilakukan untuk melihat pengaruh 
sharing terhadap throughput jaringan eksisting. 
Kondisi trafik dimulai dari jumlah trafik eksisting, 
kemudian secara bertahap trafik ditambahkan dari 
20% sampai 300% dari jumlah trafik eksisting. Grafik 
Throughput  dihitung berdasarkan jumlah paket data 
yang berhasil dikirimkan dari paket –  paket data 
dalam periode perdetik, dimulai pada saat mobile 
station sumber membuka hubungan komunikasi 
menuju mobile station tujuan dan diakhiri pada saat 
simulasi dihentikan. Sehingga grafik Throughput di 
sini juga dipengaruhi oleh delay waktu pengiriman  
packet data.  

Pada daerah urban, grafik Throughput pada 
sharing BTS dan BSC menurun ketika prosentase 
kenaikan trafik sebanyak 200%. Pada daerah suburban  
untuk sharing BTS dan BSC nilai throughput menurun 
ketika kenaikan  trafik 180 – 200%. Area rural ket ika 
trafik telah dinaikkan menjadi 300 – 280%. Walaupun 
spesifikasi BTS dan BSC mampu meng-handle 
kapasitas yang besar namun kondisi sharing area 
urban menjadi sangat riskan karena ada proses 
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pengiriman data berbeda BSC dan MSC untuk 
operator yang berbeda. Kondisi diatas salah satunya 
dapat dilihat pada Gambar 3.6 

Trafik awal (0%) dalam simulasi adalah kondisi 
riil pada jaringan, yaitu pada area urban sebesar 0.948 
Mbps, suburban sebesar 0.7889 Mbps dan rural 
sebesar 0.4681 Mbps. 

 
Gambar 3.5. Hasil Simulasi  3.1. Hasil Simulasi Throughput 

Area Urban Jaringan 2G 
 
2.  Analisis Throughput  pada Teknologi UMTS
 Sharing NodeB berpengaruh terhadap Throughput 
area Urban yang terlihat menurun pada saat trafik 
ditambahkan. Pada daerah  urban, grafik Throughput  
menurun ketika prosentase kenaikan sebanyak 100-
120%, pada daerah suburban ketika kenaikan 160 – 
180% dan rural ketika trafik telah dinaikkan menjadi 
220 – 240%. Walaupun spesifikasi NodeB mampu 
meng-handle kapasitas yang besar namun kondisi 
sharing area urban menjadi sangat riskan karena ada 
proses pengiriman data berbeda RNC dan SGSN 
untuk operator yang berbeda. Kondisi diatas salah 
satunya dapat dilihat pada Gambar 3.7.  

Trafik awal (0%) dalam simulasi adalah kondisi 
riil pada jaringan, yaitu pada area urban sebesar 1.944 
Mbps, suburban sebesar 1.279 Mbps dan rural sebesar 
0.511 Mbps. 

 
Gambar 3.6. Hasil Simulasi Throughput Area Urban 

Jaringan 3G 
 
3.1.3.2  Analisis Packet Loss  

Analisis Packet Loss dapat diketahui dengan 
menghitung selisih jumlah paket yang dikirim dengan 
jumlah paket yang diterima. Pada perhitungan packet 
loss seperti yang dijelaskan di atas akan menghasilkan 
jumlah packet loss yang merupakan representasi 
jumlah paket yang terbuang pada node atau tidak 
sampai pada node destination. Pada mekan isme ini 
terjadi karena setiap node atau mobile station akan 
mencoba melakukan komunikasi tetapi jalur yang mau 
dilewati masih digunakan oleh mobile station yang 
lain sehingga paket data akan mengalami antrian dan 
akan di drop dan tidak sampai pada mobile station 
yang dituju.  
1. Analisis Packet Loss pada Teknologi 2G 

Berdasarkan ITU-T G.114, standar maksimal n ilai 
packet loss ratio adalah sebesar 3%. Dari hasil 
simulasi, packet loss yang didapat berbanding terbalik 

dengan throughput. Pada simulasi ini saat packetloss 
naik maka n ilai throughput akan turun. Untuk sharing 
NodeB area urban, nilai packetloss melebih i standar 
pada saat trafik telah dinaikkan sebesar 200 - 220%. 
Untuk area suburban pada saat trafik telah dinaikkan 
200 - 220%  sedangkan area rural berada dibawah 
standar Packet loss Ratio (PLR) pada saat  trafik 
ditambahkan 280 –300%. Hal ini salah satunya dapat 
dilihat pada Gambar 3.8 d ibawah in i. 

Trafik awal (0%) dalam simulasi adalah kondisi 
riil pada jaringan, yaitu pada area urban sebesar 0.948 
Mbps, suburban sebesar 0.7889 Mbps dan rural 
sebesar 0.4681 Mbps. 
 

 
Gambar 3.7. Hasil Simulasi Packet Loss Area Urban 

Jaringan 2G 
 

2. Analisis Packet Loss pada Teknologi UMTS  
Berdasarkan ITU-T, standar maksimal nilai 

packet loss ratio adalah sebesar 3%. Dari hasil 
simulasi packet loss yang didapat berbanding terbalik 
dengan throughput. Pada saat packetloss naik maka 
nilai throughput akan turun. Untuk sharing NodeB dan 
RNC area urban, nilai packetloss meleb ihi standar 
pada saat trafik telah dinaikkan sebesar 200 - 220%.  

Untuk area suburban pada saat trafik telah 
dinaikkan 200 - 220%  sedangkan area rural berada 
dibawah standar Packet loss Ratio (PLR) pada saat 
trafik ditambahkan 220 – 240%. Hal in i salah satunya 
dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

Trafik awal (0%) dalam simulasi adalah kondisi 
riil pada jaringan, yaitu pada area urban sebesar 1.944 
Mbps, suburban sebesar 1.279 Mbps dan rural sebesar 
0.511 Mbps. 
 

 
Gambar 3.8. Hasil Simulasi Packet Loss Area Urban 

Jaringan 3G 
 

3.1.3.3 Analisis Delay 
  Pada saat komunikasi akan terdapat delay, 

dalam hal ini adalah delay transmisi. Suatu paket data 
dari source menuju ke destination akan memerlukan 
delay waktu yang berbeda – beda tergantung 
parameter – parameternya antara lain jarak mobile 
station dengan mobile station yang lain, pergerakan 
mobile station, delay perangkat dan masih banyak lagi 
yang dapat menyebabkan delay tersebut. Dibawah ini 
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adalah tabel standar delay ITU-T :                                                                                           
Tabel 3.2. Standar ITU-T Delay 

Rentang Deskripsi 
0-150 ms Dapat diterima hampir untuk semua 

aplikasi 
150-400 ms Dapat diterima  
>400 ms Tidak diterima untuk tujuan 

perencanaan jaringan umum, 
namun diakui bahwa dalam 
beberapa kasus dapat dilakukan 
pengecualian. 

Delay Time pada simulasi in i merupakan waktu 
yang diperlukan oleh suatu node untuk mengirimkan 
data ke node yang lain pada saat simulasi berlangsung. 
Berikut ini adalah data delay time dari pemodelan 
sharing jaringan. 
 
1.   Analisis Delay pada Teknologi 2G 

Delay merupakan suatu permasalahan yang harus 
diperhitungkan karena bagus tidaknya kualitas layanan 
khususnya suara tergantung dari besarnya delay. Dari 
hasil simulasi, walaupun spesifikasi perangkat 
dianggap memadai untuk menampung pertambahan 
trafik, namun apabila melihat standar maksimum 
delay di ITU G.114 (< 400ms) maka pertambahan 
trafik untuk urban dibatasi sampai 180 - 200%, 
suburban dibatasi sampai 260-280% dan rural pada 
saat trafik d inaikkan sampai 300%. 

Ini art inya dari simulasi ini d isarankan 
penambahan trafiknya hanya sebanyak 1,8 – 2 kali 
trafik eksisting apabila ingin melakukan sharing 
jaringan di daerah urban karena delay telah meleb ihi 
batas ITU-T. Sedangkan untuk wilayah Suburban 
masih diperbolehkan sampai 2,6 kali trafik eksisting 
dan daerah rural masih memenuhi sampai trafik 
eksisting dinaikkan sebanyak 3 kali lipat. 

Faktor yang mempengaruhi delay pada simulasi 
sharing adalah inisialisasi paket pada BTS dan BSC 
untuk membedakan trafik operator A dengan operator 
B operator yang berbeda dimana d iakomidir o leh 
algoritma scheduling, routing dan media trans misi 
yang digunakan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 
3.10 dibawah ini. 

Trafik awal (0%) dalam simulasi adalah kondisi 
riil pada jaringan, yaitu pada area urban sebesar 0.948 
Mbps, suburban sebesar 0.7889 Mbps dan rural 
sebesar 0.4681 Mbps. 

 
Gambar 3.9. Hasil Simulasi Delay Area Urban Jaringan 2G 

 
1. Analisis Delay pada Teknologi UMTS  

Pengaruh sharing NodeB juga menambah delay 
karena proses yang dibutuhkan untuk NodeB dan 
RNC membedakan trafik operator A dengan operator 
B. Dari hasil simulasi, walaupun spesifikasi perangkat 
dianggap memadai untuk menampung pertambahan 
trafik, namun apabila melihat standar maksimum 

delay di ITU G.1010 (< 150ms) maka pertambahan 
trafik untuk urban dibatasi sampai 180 - 200%, 
suburban dibatasi sampai 120 - 140% dan rural pada 
saat trafik d inaikkan sampai 240 - 260%.  

Ini art inya dari simulasi ini d isarankan 
penambahan trafiknya hanya sebanyak 1,8 – 2 kali 
trafik eksisting apabila ingin melakukan sharing 
jaringan di daerah urban karena delay telah meleb ihi 
batas ITU-T. Sedangkan untuk wilayah Suburban 
masih diperbolehkan sampai 2,6 kali trafik eksisting 
dan daerah rural masih memenuhi sampai trafik 
eksisting dinaikkan sebanyak 3 kali lipat.Hal ini dapat 
dilihat pada Tabel 3.11dibawah in i. 

Trafik awal (0%) dalam simulasi adalah kondisi 
riil pada jaringan, yaitu pada area urban sebesar 1.944 
Mbps, suburban sebesar 1.279 Mbps dan rural sebesar 
0.511 Mbps. 

 
Gambar 3.10. Hasil Simulasi Delay Area Urban Jaringan 3G 

 
3.1.3.4 Analisis Success Call Ratio 

Success Call Ratio adalah prosentase dari 
keberhasilan proses panggilan yang dihitung dari MS 
yang melakukan panggilan sampai dengan panggilan 
tersebut terjawab oleh penerima.  
1. Analisis Success Call Ratio pada Teknologi 2G  

Standar target minimal success call ratio yang 
ditetapkan tiap operator bisa berbeda-beda, dan pada 
penelitian ini penulis menggunakan standar PT.X 
yaitu 95%. Dari hasil simulasi terlihat bahwa sharing 
jaringan mempengaruhi prosentase SCR menjadi 
<95%  pada daerah Urban ketika trafik dinaikkan 
sebesar 200 - 220%, pada daerah suburban nilai SCR 
<95% ketika trafik dinaikkan sebesar 200 - 240% dan 
pada daerah rural ketika trafik telah dinaikkan sebesar 
220 - 240%. Perubahan nilai SCR dapat dilihat pada 
Gambar 3.12 dibawah in i. 

Trafik awal (0%) dalam simulasi adalah kondisi 
riil pada jaringan, yaitu pada area urban sebesar 0.948 
Mbps, suburban sebesar 0.7889 Mbps dan rural 
sebesar 0.4681 Mbps. 

 
Gambar 3.11. Hasil Simulasi Success Call Ratio Area Urban 

Jaringan 2G 
 

2. Analisis Succeess Call Ratio pada  Teknologi 
UMTS  
Standar target minimal Succeess Call Ratio yang 

ditetapkan tiap operator bisa berbeda-beda, dan pada 
penelitian ini penulis menggunakan standar PT.X 
yaitu 95%. Dari hasil simulasi terlihat bahwa sharing 
jaringan mempengaruhi prosentase SCR menjadi < 
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95%  pada daerah Urban ketika trafik dinaikkan 
sebesar 200 - 220%, pada daerah suburban nilai SCR  
sebesar 0.511 Mbps. menjadi jelek ket ika trafik 
dinaikkan sebesar 180 - 200% dan pada daerah rural 
ketika trafik telah dinaikkan sebesar 180 - 200%. 
Perubahan nilai SCR salah satunya dapat dilihat di 
Gambar 3.13 dibawah in i. 

Trafik awal (0%) dalam simulasi adalah kondisi 
riil pada jaringan, yaitu pada area urban sebesar 1.944 
Mbps, suburban sebesar 1.279 Mbps dan rural 
sebesa0.511    Mbps.     

 
Gambar 3.12. Hasil Simulasi Success Call Ratio Area Urban 

Jaringan 3G 
 

4. KES IMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis teknis dari tiga 

skenario sharing infrastruktur dapat dibuat kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Site didaerah urban dengan bandwidth 

3.947Mbps, dengan utilitas eksisting untuk 
teknologi 2G yaitu 24.02%. Artinya dengan 
utilitas jaringan sharing maksimum sebesar 
72.91%, maka dengan peramalan pertambahan 
trafik area urban yaitu 26.34% per-tahun 
didapatkan waktu implementasi sharing yang 
beresiko yaitu maksimal 1.8 tahun. Berdasarkan 
benchmark di Negara lain disarankan sharing 
untuk teknologi yang lebih baru seperti LTE atau 
Wimax.  

2. Untuk daerah suburban, teknologi 2G memiliki 
utilitas eksisting 19.99%. Artinya dengan sharing 
jaringan utilitas maksimum sebesar 55.11%, maka 
implementasi sharing dianjurkan, mengingat 
pertumbuhan trafik pelanggan untuk daerah 
suburban relatif sedang yaitu 18.4% sehingga 
dapat diimplementasikan sekitar 3 tahun. 
Sehingga Sharing site sangat disarankan, Sharing 
BTS sampai BSC d isarankan.  

3. Sebagai salah satu cara pemerataan jaringan di 
daerah rural sangat disarankan untuk sharing dari 
tingkat site sampai BSC. Hal ini tergambar dari 
hasil pengukuran utilitas eksisting jaringan 2G 
sebesar 11.86% masih jauh dari batas utilitas 
jaringan maksimum yaitu 79.58%. Dengan 
pertumbuhan trafik yang terbatas yaitu 9.4 %, 
maka peluang keberhasilan sharing sangat tinggi 
karena implementasi dapat berjalan sekitar 7.22 
tahun. 

4. Site didaerah urban untuk teknologi 3G dengan 
bandwidth eksisting 5.9Mbps memiliki utilitas 
eksisting 32.95%. Art inya dengan utilitas jaringan 
sharing maksimum sebesar 72.91%, maka dengan 
peramalan pertambahan trafik area urban yaitu 
26.34% per-tahun didapatkan waktu implementasi 

sharing yang beresiko yaitu maksimal 1.5 tahun. 
Untuk itu disarankan pemodelan sharing area 
urban hanya sebatas site sharing. Berdasarkan 
benchmark di Negara lain disarankan sharing 
untuk teknologi yang lebih baru seperti LTE atau 
Wimax.  

5. Untuk daerah suburban dengan teknologi 3G 
memiliki utilitas eksisting 21.69%. Art inya 
dengan sharing jaringan utilitas maksimum 
sebesar 76.8%, maka implementasi sharing 
dianjurkan, mengingat pertumbuhan trafik 
pelanggan untuk daerah suburban relatif sedang 
yaitu 18.4% sehingga dapat diimplementasikan 
sekitar 3 tahun. Sehingga Sharing site sangat 
disarankan, Sharing BTS sampai BSC disarankan. 

6. Sebagai salah satu cara pemerataan jaringan di 
daerah rural sangat disarankan untuk sharing dari 
tingkat site sampai RNC. Hal in i tergambar dari 
hasil pengukuran utilitas eksisting jaringan 3G 
sebesar 8.65% masih jauh dari batas utilitas 
jaringan maksimum yaitu 76.59%. Dengan 
pertumbuhan trafik yang terbatas yaitu 9.4 %, 
maka peluang keberhasilan sharing sangat tinggi 
karena implementasi dapat berjalan sekitar 7.2 
tahun.  

7. Secara garis besar utilitas sesudah sharing 
mengalami penurunan dibandingkan sebelum 
sharing, hal in i dikarenakan pada simulasi 
menggunakan metode peroutingan dan scheduling 
yang sangat sederhana dimana trafik yang 
dilewatkan tidak diatur skala prioritas antar 
layanan. Metode peroutingannya digunakan 
distance vector dan scheduling-nya menggunakan 
FIFO (First In First Out). Peroutingan dan 
scheduling dianggap penting pada simulasi ini 
karena memiliki dampak dalam proses 
pengiriman trafik kepada operator yang berbeda. 
Delay proses yang lama membuat nilai packet 
loss dan throughput menjadi jelek dan meleb ihi 
batas standar QoS ITU-T.  
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Tanya Jawab : 
 
Pertanyaan 1 ( Rika ~ P2I ) : 
 Peramalan trafficnya bagaimana caranya ? 
Jawaban :  
Data real, data telah divalidasi dengan data di operator 

Pertanyaan 2 ( Moderator ) :  
Mengapa hanya menggunakan Node B hanya 3 
disimulasi tersebut ? 
Jawaban :  
Karena keterbatasan software open source yang 
digunakan, juga 3 BTS sudah menggambarkan kondisi 
di lapangan. 
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Penerapan Antena Fleksibel Printed Monopole Frekuensi 2,35 
GHz Dalam Sistem Komunikasi Radio 

 
Sri Hardiati 1, Yuyu Wahyu 2, I Made Aditya 3, Shobih 4, Lia M5  
1,2 ,4,5Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (PPET-LIPI). 

3 Fakultas Elektro Dan Komunikasi- Institut Teknologi Telkom. 
ash_egt@yahoo.com, yuyuwahyusr@yahoo.com 

 
Abstrak - Antena mempunyai fungsi untuk 
memancarkan  dan menerima sinyal selalu di inginkan 
suatu desain antena yang berbentuk  praktis dan 
mudah disesuaikan dalam semua kondisi. Antena 
mikrostrip merupakan salah satu desain antena yang 
dapat untuk memenuhi perkembangan aktifitas 
manusia dalam suatu pola komunikasi yang mudah 
dilakukan dimana saja dan dapat disesuaikan dengan 
kondisi-kondisi tertentu. 
         Dalam makalah ini d ibahas mengenai hasil 
penelitian antena mikrostrip fleksibel  printed 
monopole,  yang merupakan pengembangan antena 
mikrostrip yang dibuat dengan bahan dasar dari 
alumin ium dan polycarbonate dan  beroperasi pada  
frekuensi 2,35 Ghz. Antena fleksibel ini d i desain 
dengan pola radiasi antena omnidirectional dan 
polarisasi berbentuk linier,  untuk dapat diterapkan  
dalam sistem komunikasi radio terutama digunakan 
untuk keperluan  dalam bidang militer . 
 
Kata kunci : Antena fleksibel, monopole, aluminium , 
polycarbonate. 

1. PENDAHULUAN. 
 
Seiring dengan perkembangan aktifitas manusia yang 
semakin mobile maka dituntut pula suatu pola 
komunikasi yang mudah  dilakukan dimana saja. 
Sehingga muncul konsep telekomunikasi yang tidak 
lagi menggunakan media kabel yang disebut sistem 
telekomunikasi mobile wireless dengan menggunakan 
suatu antena. 
       Antena merupakan salah satu teknologi yang 
penting dalam sistem komunikasi nirkabel yaitu  
sebagai tranduser yang mengubah energi pemandu 
menjadi energi terpancar dan sebaliknya, dimana   
sistem nirkabel memainkan peran penting dalam 
masyarakat,  dan sistem tersebut membantu sejumlah 
besar dalam d istribusi informasi atau untuk  membuat 
pemanfaatan teknologi n irkabel yang tidak terbatas 
pada salah satu sektor komersial atau militer. 
      Sistem nirkabel menjad i lebih terintegrasi terutama 
untuk jaringan bergerak yang menarik untuk solusi 
estetis dan taktis dalam memainkan peranan yang 
penting untuk aplikasi militer . 
         Antena sudah banyak dikembangkan untuk 
berbagai aplikasi di berbagai b idang, salah satu 
aplikasi antena pada bidang militer ialah penggunaan 
antena pada radio komunikasi tentara. Pada saat 
tentara melakukan operasi tempur, penggunaan 
frekuensi radio (RF) dikehendaki dengan penampakan 

antena yang tidak terlihat oleh musuh dan tidak 
menimbulkan gangguan dalam pelaksanaan tempur, 
oleh karena itu diperlukan antena yang dapat 
memberikan kenyamanan pada saat operasi tempur. 
Dengan pertimbangan tersebut, di desin suatu antena 
fleksibel yang penggunaananya ditempelkan  di  
pakaian seragam tentara sehingga dapat lebih 
mempermudah aktifitas tentara pada saat melakukan 
operasi tempur  dan tidak mencolok terlihat, yang  
dapat menjadikan tentara merupakan sasaran empuk 
bagi musuh. 
          Melihat dari keterbatasan bahan-bahan substrat 
yang tidak fleksibel/luwes, sebagai contoh FR4, maka  
dikembangkan antena mikrostrip yang fleksibel . 
Antena fleksibel printed monopole ini merupakan 
antena mikrostrip, yaitu antena yang berbentuk papan 
(board) dan mampu bekerja pada frekuensi yang 
sangat tinggi, yang dibuat dari aluminium sebagai 
conducting patch dan mika (polycarbonate) sebagai 
substrat dielekt rik, dengan frekuensi kerja 2350 Mhz.  
 

2. METODE PENELITIAN. 
 

2.1 Radio Komunikasi Militer[4]  
Radio Komunikasi sangat diperlukan di bidang 
militer, khususnya untuk digunakan dalam suatu 
pengoperasian tempur. Adapun pola radiasi yang 
digunakan ialah omnidirectional. Yang bertujuan agar 
di pengoperasian tempur memiliki aktiv itas yang 
sangat tinggi, dan nyaman dalam melakukan 
komunikasi radio, salah satunya dengan meletakkan 
antena radio komunikasi d i pakaian seragam. 
 
2.2 Antena Mikrostrip[2]  
Antena mikrostrip, salah satu antena paling popular 
dengan bentuk dan ukuran yang dapat dirancang 
semin imal mungkin. Antena ini sangat cocok 
digunakan pada aplikasi-aplikasi perangkat 
telekomunikasi,hal ini dapat dilihat dalam [2]. Antena 
mikrostrip pada umumnya terbagi kedalam 3 bagian 
lapisan, yaitu patch, substrat, dan ground plane.  
 

 
Gambar 1 : Struktur Antena Mikrostrip 
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Adapun antena monopole memiliki pola radiasi ke 
segala arah yang dapat digunakan untuk aplikasi 
broadcasting, radio mobil, layanan komunikasi 
bergerak jalur darat, dan yang terbaru untuk telepon 
seluler. Printed monopole antenna merupakan salah 
satu bentuk sederhana dari antena mikrostrip seperti 
yang ditunjukkan dalam Gambar : 2. 
 

 
 

Gambar 2 : Printed Monopole Antenna 
 

Adapun persamaan-persamaan yang digunakan untuk 
desain antena printed monopole, antara lain  
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Antena fleksibel merupakan pengembangan dari 
desain antena dengan mempert imbangkan beberapa 
faktor, antara lain kurangnya kinerja antena yang 
disebabkan karena kondisi periferal lingkungan 
antena, kurangnya tempat untuk meletakkan antena di 
papan utama PCB, atau penggunaan bahan lain seperti 
polimer yang sesuai dengan kondisi keperluan. [1] 
 
2.3 Parameter Antena  
Paremeter - parameter suatu antena, antara lain : Pola 
radiasi, Gain, VSWR, Matching impedance  
Transformator λ/4 yang diuraikan lebih lanjut dalam 
[2] 
 
2.4 Metode Sputtering[5]  
Sputtering merupakan salah satu proses coating 
material, yaitu proses pelapisan suatu material ke atas 
permukaan suatu substrat. Pada prosesnya, sputtering 
memanfaatkan penumbukan atom argón dan target 
logam.  
a.  Keuntungan Metode Sputtering.  
   1. Mendukung untuk penggunaan non-tradisional 

substrat.  
   2. Suhu chamber dapat diatur untuk pengaturan 

kekuatan ikatan logam.  
b. Kelemahan Metode Sputtering.  
    1. Sputtering system memiliki keterbatasan dimensi 

target, yaitu 20 cm x 20 cm.  
    2. Waktu proses yang cukup lama.  
 

3. DES AIN ANTENA 

 
Antena fleksibel monopole dibuat dari bahan dasar 
polycarbonate dan aluminium dengan bentuk dicetak 
(printed). Antena ini di desain untuk keperluan 
komunikasi radio bidang militer dalam kondisi 
pengeporasian bertempur . Untuk itu maka antena di 
desain dengan  spesifikasi: 
         ●   Frekuensi kerja             : 2350 MHz. 
         ●   Impedansi terminal        : 50   Ω. 
         ●   VSW R                          :  ≤  1,5. 
         ●   Po la radiasi                  : Omnid irectional 
         ●   Po larisasi                     :  Lin ier. 
         ● Teknik pencatuan   :  microstrip line (direct 

feed). 
Antenna fleksibel printed monopole pada umumnya 
menggunakan material substrad  Duroid, FR 4 , tetapi 
dalam desain ini diperlukan material substrat yang 
fleksibel , maka dip ilih bahan substrat  mika atau 
polycarbonate. Substrat ini akan d i u ji kemampuannya 
dalam penggunaan frekuensi tingggi yaitu pada 
frekuensi 2350 MHz. Karakteristik substrat 
polycarbonate dapat dilihat pada tabel di bawah  
 

Tabel 1 : Karakteristik substrat karbonat 
 

Permeativitas  relatif (εr ) 2,9 
Permeabilitas  relat if (µr ) 0,866 
ketebalan 0,2 mm 
Loss tangent 0,001 

 
Dengan mengacu pada referensi, tabel 1, maka 
penentuan nilai Feed Width (Fw) atau Width Strip 
(Ws) merupakan sebuah konstanta yang dapat 
ditentukan sejak awal perancangan. Nilai Ws akan 
berubah pada tahap optimasi. Pada tahap perhitungan 
ini n ilai Ws ditetapkan 1cm.  
Sebelum menentukan panjang strip (Ls), terlebih  
dahulu dilakukan penghitungan nilai Effective 
dielectric constant, εeff :  
 

)3,01(
2

1 hr
eff                                                  

Dengan mensubstitusikan nilai εr = 2.9 dan nilai h = 
0.2 mm = 0.0002m, maka didapat nilai εeff = 1.9501  
Setelah mengetahui nilai εeff , maka dilakukan 
penghitungan nilai panjang strip (Ls).  
 

eff
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Dengan mensubtitusi nilai c = 3 x 108 m/s, f = 2350 x 
106 Hz, dan εeff = 1.9500, maka didapat nilai Ls = 
3.8395 cm.  
 
3.5.2 Dimensi Grounplane  
Mengacu pada referensi, tabel 1, maka penentuan nilai 
awal panjang dan lebar groundplane dapat dilakukan.  
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Dengan mensubtitusi nilai c = 3 x 108 m/s, f = 2350 x 
106 Hz, dan εeff = 1.9500, maka didapat nilai Wg = 
12.6158 cm  
 

eff
g

f
cL


36.0  

Dengan mensubtitusi nilai c = 3 x 108 m/s, f = 2350 x 
106 Hz, dan εeff = 1.9500, maka didapat nilai Lg = 
3.2910 cm.  
 
3.5.3 Dimensi Substrat  
Mengacu pada dimensi groundplane, maka dimensi 
substrat pun disamakan dengan dimensi groundplane 
dengan ketebalan substrat 0.2 mm.  
 

Tabel  2 : Hasil perhitungan dari dimensi antena 
 

Komponen Dimensi 
Ws 1 cm 
Ls  3,8395   cm 
Ls +Lg  7,1305   cm 
Lg 3,2910   cm 
Wg 12,6158 cm 
h   0,2 mm 

 
4. HAS IL dan PEMBAHASAN . 

 
Dari hasil desain secara perhitungan diatas , 
dilanjutkan dengan simulasi, hal ini  bertujuan untuk 
memperoleh data hasil dari desain dan hasil dari 
simulasi di cocokan dengan spesifikasi yang 
diinginkan. Maka Simulasi disini bertujuan untuk 
mendapatkan data dari kinerja antena dan juga sebagai 
media koreksi atau optimasi sehingga didapatkan hasil 
yang terbaik yang sesuai dengan spesifikasi awal.  
Dari hasil simulasi nilai dimensi antena fleksibel 
printed monopole mendekati spesifikasi yang 
diinginkan seperti yang ditunjukkan  dalam tabel 3  
 

Tabel 3 :Hasil simulasi optimum dimensi antena 
 

Komponen Dimensi 
Ws 0,3 cm 
Ls  4,5609 cm 
 (Ls+Lg) 8,4711 cm 
Lg 3,9094 cm 
Wg 8 cm 
h 0,2 mm 

 
4.1 Hasil Simulasi ; 
 
VSWR dan Band Width. 

 
 

Gambar 3 :Kurva VSWR dan Bandwitdh Hasil 
Simulasi Optimum 

 
Nilai VSW R diperoleh  sebesar < 1.5 terletak 
direntang frekuensi 2.335-2.365 GHz. Jadi bandwitdh 
hasil simulasi 30 MHz.  
 
Gain 

 
 

Gambar 4 : Hasil Simulasi Optimum dari  Gain 
Antena 

Dari gambar d iatas menunjukkan bahwa gain antenna 
hasil simulasi adalah 7.91 dBi.  
 
Pola Radiasi 
 

 
 

Gambar 5 :Pola Radiasi Elevasi Hasil Simulasi 
Optimum 

 

 
 

Gambar 6 : Pola Radiasi Azimuth Hasil Simulasi 
Optimum 

 
Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pola radiasi 
antenna adalah omnidirectional.  
 
Impedansi  
 
Nilai impedansi pada frekuensi 2350 MHz adalah 
50.06 – j1.30Ω. Pada spesifikasi awal ditetapkan 
impedansi sebesar 50Ω. Dengan demikian 
penyimpangan yang terjadi hanya 0.12% dari 
spesifikasi awal.  
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4.2. Prototipe Antena 
Dari data hasil simulasi diperoleh hasil yang 
mendekat i parameter-parameter antenna yang 
diinginkan, agar mempero leh kinerja antenna 
maksimum. Dimensi hasil simulasi antenna fleksibel 
printed monople tersebut dipabrikasi dengan sistem 
sputtering  
Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada tahap ini 
adalah, target alumin ium, etanol, seperangkat alat dan 
sputtering system (ARC-12M Plasma Science Inc.), 
penjepit, dan gunting. Proses sputtering dilakukan di 
Laboratorium BKME- PPET(LIPI) dengan tahapan 
sebagai berikut : 
 
- Proses pembersihan dengan etanol pada sisi-sisi 

substrat plastik yang akan dilapisi logam 
alumin ium.  

- Pemasangan target aluminium pada sputtering 
system.  

- Peletakkan substrat plastik yang telah diberi 
penutup pola rancangan pada kedua sisinya di 
dalam sputtering system.  

- Pengaturan sputtering system.  
- Proses vakum chamber sputtering system, hingga 

chamber pressure mencapai 6 x 10-5 torr. Proses 
ini memakan waktu sekitar 1-2 jam.  

- Proses sputtering, penambahan gas argon 
sehingga terbentuk plasma. Proses ini memakan 
waktu 20 menit. Setelah proses ini didapat sisi 
pertama telah terlap isi alumin ium.  

- Proses kemudian dilakukan untuk sisi kedua 
(dibalik). Dimulai dari proses vakum kemudian  
dilanjut proses sputtering.  

- Setelah dilakukan proses sputtering untuk kedua 
sisi, dilakukan proses pemisahan bagian penutup 
dan bagian rancangan dua sisi terlapis. Berikut  
adalah hasil pada tahap sputerring.  

 

 
 

Gambar 7 : Hasil Proses Sputtering 
 

 
 

Gambar 8: Realisasi  Antena  
 

4.3.Hasil Pengukuran  
 
Dalam pengukuran ini dibahas mengenai hasil dari 
pengukuran karakteristik dan dimensi fisik antena 
hasil pabrikasi. Pengukuran dimensi fisik antena 
bertujuan untuk menguraikan hubungan antara kinerja 
antena hasil simulasi dengan kinerja antena realisasi 
atau hasil pabrikasi.  
 
VSWR  

 
 

Gambar 9 : VSWR Hasil Pengukuran 
 

Dari hasil pengukuran yang terdapat pada gambar di 
atas menunjukkan, bahwa pada frekuensi kerja 2.35 
GHz VSW R yng tercapai adalah 1.569. dengan hasil 
tersebut, maka antenna pada penelitian ini hampir 
mendekat i spesifikasi awal, pada frekuensi kerja 2.35 
GHz dengan VSW R < 1.5.  
Dari data pengukuran, ditunjukkan bahwa bandwidth 
antena pada pengukuran dengan VSW R < 1.6 adalah 
50 MHz, dengan range frekuensi 2.32-2.37 GHz.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 10 : Impedansi Hasil Pengukuran 
 
Gambar di atas menunjukkan n ilai impedansi hasil 
pengukuran, dimana pada frekuensi 2.35 GHz 
diperoleh nilai impedansi sebesar 32,664 + j4,436Ω.  
 
Gain 
Hasil pengukuran dari antenna fleksibel ini 
memperoleh 6,39 dBi. 
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Gambar 11 : Pola Radiasi Elevasi Hasil Simulasi 
dan Pengukuran 

 

 
 

Gambar 12 : Pola Radiasi Azimuth Hasil Simulasi 
dan Pengukuran 

 
Polarisasi. 

 

 
 

Gambar 14 :  Hasil pengukuran dari polarisasi 
 
 

Tabel 4 : Perbandingan Spesifikasi antenna ,hasil  
Simulasi dan Pengukuran 

 

 
 
Sistem pengujian fisik 
 

 
 

Gambar 14 : Pengujian Fleksibelitas 
 
Pembahasan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antena 
antara lain :  
   - Pengukuran antena terpengaruh oleh refleksi 

gelombang yang tidak diinginkan.  
   -  Kondisi lingkungan Elektromagnetik  yang tidak 

dapat kita dikendalikan mengakibatkan turunnya 
tingkat kinerja antena saat dilakukan pengukuran 
diluar gedung ( outdoor).  

Dari tabel : 4, dapat dilihat perbedaan antara VSWR 
pada frekuensi 2.35 GHz dari hasil simulasi dengan 
VSW R hasil pengukuran , terdapat penyimpangan 
tetapi hal tersebut masih dapat ditolerir, mengingat 
hasil VSW R masih sangat mendekati dengan 
spesifikasi awal (< 1.5).  
   Data pengukuran, bandwidth antena untuk VSW R < 
1.6 ialah 50 MHz, dengan range frekuensi 2.32-2.37 
GHz, dimana dengan semakin tidak sepadan (match) 
impedansi antena dengan saluran, maka semakin besar 
perolehan SWR yang terukur. Keadaan yang tidak 
separan ( match) sangat dihindari guna meminimalkan  
refleksi daya yang terjadi pada antena saat menerima 
daya.  
     Perbedaan yang terjadi dapat diakibatkan oleh 
beberapa faktor, diantaranya, faktor pabrikasi yang 
tidak 100% presisi dengan yang telah ditentukan 
sebelumnya melalu i simulasi, mengakibatkan 
perbedaan kinerja antena  pada simulasi dengan 
kinerja pada pengukuran. Dan material yang tersedia 
dipasaran bebas tidak sepenuhnya terjamin  
bersertifikat, khususnya mika yang tersedia di pasaran 
luas. Hal ini mengakibatkan karakteristik material 
bahan yang tersedia di pasaran tidak sepenuhnya sama 
dengan karakteristik material yang terdapat pada 
parameter yang tersedia di simulator 
     Dari hasil perancangan, dengan menggunakan 
substrat polycarbonate, pola radiasi yang terbentuk 
jauh dari spesifikasi awal. Po la radiasi 
menggambarkan pancaran ke segala arah dan 
pancaran menunjukkan omnidirect ional. Perbedaan ini 
disebabkan oleh kurang idealnya kondisi saat 
pengukuran. Refleksi dari benda-benda di sekitar area 
pengukuran mengakibatkan receiver menerima sinyal-
sinyal tambahan selain sinyal langsung.. 
       Gain yang diperoleh secara simulasi adalah 7.91 
dBi dan hasil pengukuran mempero leh hasil 6.39 dBi , 
penyimpangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor 
yang tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor 
penyebab penyimpangan pada hasil pengukuran pada 
parameter-parameter sebelumnya. Dan pengukuran ini 
dilakukan dengan metode dua antena, hal ini 
dimungkinkan bahwa faktor redaman kabel dan 
konektor yang digunakan pada saat pengukuran belum 
tentu sepenuhnya sama dengan faktor redaman dan 
konektor  yang terdapat pada simulator. 
        Dari hasil yang diuraikan , perbedaan antara hasil 
simulasi dan pengukuran ini disebabkan kondisi 
pengukuran yang kurang ideal memungkinan adanya 
penambahan ataupun pengurangan level daya akibat 
refleksi  obyek sekitar. Dimana kondisi pengukuran 
pada simulasi merupakan kondisi pengukuran yang 
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ideal, sehingga level daya yang diterima antena 
merupakan level daya murni yang ditransmisikan oleh 
sumber. Dan pengukuran yang dilakukan di lapangan 
juga terpengaruh dengan faktor suhu, suhu lingkungan 
yang berubah-ubah mengakibatkan perubahan 
gelombang pancar yang diterima dengan variasi 
medan yang cukup banyak. Berbeda halnya dengan 
hasil simulasi, kondisi simulasi adalah ideal dan selain 
itu vektor medan yang datang hanya berasal dari 
gelombang yang diinginkan  
 

5. KES IMPULAN  
Proses perancangan dan realisasi antena fleksibel 
printed monopole dengan substrat mika dan 
alumin ium sebagai patch, memperoleh  karakteristik 
pola radiasi antena pada penelitian in i menyebar ke 
segala arah, namun tidak terlihat sedikit back lobe. 
Walaupun demikian hasil pengukuran antena ini 
masih dalam kategori sesuai dengan spesifikasi awal 
,yaitu omnidirectional. Penggunaan pertinax sebagai 
holder memberikan pengaruh kinerja antena kurang 
maksimal pada penelit ian in i.  
Polarisasi antena yang diperoleh berbentuk elips. 
Aspek ketepatan dan ketelitian saat pabrikasi, serta 
proses pengukuran antena sangat mempengaruhi ka-
rakteristik antena yang menyebabkan perbedaan dari 
hasil simulasi dan hasil pengukuran. 
.  

 
Gambar 15 : Implementasi Antena pada Seragam 

Tentara 
 

         Antena flesibel Printed Monopole, diharapkan 
untuk diaplikasikan pada komunikasi radio yang 
digunakan untuk operasi tempur dalam bidang militer 
yang penerapannya dapat dilihat dalam gambar : 15. 
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Abstract – Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan 
merupakan kabupaten yang baru berusia 10 (sepuluh) 
tahun menetapkan 6 (enam) jenis produk unggulan 
daerah meliputi rotan, karet, pisang, padi, perikanan 
dan peternakan. Selanjutnya telah pula menetapkan 3 
(tiga) produk unggulan prioritas adalah rotan, karet 
dan pisang. Masyarakat sudah melakukan budi daya 
pisang secara tradisi dengan memindahkan anakan, 
sedangkan pola pemanenan dilakukan oleh 
pengumpul, dengan demikian masyarakat belum 
memperoleh nilai tambah dari hasil budi dayanya. 
Oleh karena itu perlu diintroduksi teknologi 
pengolahan hasil, yang selama ini belum ada paket 
pelatihan usaha produktif untuk pengolahan lanjut 
menjadi produk olahan. Melalui kegiatan PKPP 
Ristek-2012 telah dilakukan kegiatan peningkatan 
kemampuan teknologi masyarakat yang merupakan 
bagian dari sistem inovasi daerah (SIDa) untuk 
menghasilkan produk unggulan berbasis masyarakat. 
Kegiatan dilakukan melalui satu paket pelatihan 
Training of Trainer (ToT) pengolahan pisang kepada 
30 kader Kecamatan Pulau Malan.  Materi pelatihan 
diberikan meliputi 7 (tujuh) jenis produk olahan 
dengan target utama adalah tepung pisang melalui 
introduksi 5 (lima) jenis teknologi. Pasca pelatihan 
telah dihasilkan 3 (tiga) unit usaha/kelompok desa 
yang menghasilkan 3 jenis produk yang berhasil 
diproduksi dan dipasarkan dari kemasan diubah ke 
dalam bentuk curah oleh pengusaha ritel. Sementara 
itu produk tepung pisang dalam taraf produk yang 
dikenalkan telah mendapat penawaran dari hypermart 
di Palangka Raya. Produk-produk yang dihasilkan 
sudah diikutsertakan dalam 3 (tiga) pameran skala 
kabupaten, provinsi dan nasional mendapatkan 
tanggapan yang baik sehingga memacu kelompok 
UKM untuk meningkatkan produktivitas dan 
pertumbuhan jumlah UKM. 
 
Kata Kunci: pelatihan teknologi pengolahan, nilai 
tambah, tepung pisang 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Pemerintah Daerah melalu i Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan [1] telah 
mencnangkan adanya potensi daerah yang masik 

kategori SiDa ditetapkan, yaitu menetapkan 6 (enam) 
jenis produk unggulan daerah meliputi rotan, karet, 
pisang, padi, perikanan dan peternakan. Selan jutnya 
telah pula menetapkan 3 (t iga) produk unggulan 
prioritas adalah rotan, karet dan pisang. 
 
1.1. Tujuan 
 
Memberikan alternatif dalam upaya untuk 
meningkatkan nilai tambah buah pisang; 
Meningkatkan kemampuan teknologi sumber daya 
manusia setempat dan membangun jaringan informasi 
yang berkelanjutan dalam mengolah potensi unggulan 
buah pisang menuju terbangunnya industri pengolahan 
tepung pisang sebagai bagian dari ketahanan pangan. 
 
1.2. Sasaran 
 
Peningkatan nilai tambah buah pisang menjadi aneka 
produk olahan pisang  
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia 
(SDM) di Kat ingan dalam teknologi pengolahan 
pisang 
 
1.3. Metodologi 
 
Metodologi yang digunakan dalam keg iatan penelitian 
ini meliputi: 
(1) Koordinasi dengan mitra calon pengguna 

teknologi; 
(2) Perancangan daftar isian dan pengumpulan data ; 
(3) Perancangan teknis kegiatan pelatihan dan 

pemilihan jen is teknologi ;  
(4) Perancangan unjuk kerja.;  
(5) Pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran.; 
(6) Evaluasi. 

 
 

2. RANCANGAN PENGEMBANGAN 
 
Kegiatan riset terapan ini d irancang untuk dapat 
mencapai sasaran dalam waktu satu tahun dengan 
target capaian adalah tersedianya sumber daya 
manusia dan meningkatnya nilai tambah produk 
unggulan daerah (pisang).  
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 Rancangan pengembangan pada kegiatan ini 

adalah analisa pemilihan teknologi pengolahan 
pisang yang optimal. Pemilihan jen is teknologi ini 
dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya 
yang ada. baik dari bahan baku. teknologi 
pengolahan pisang yang optimal. maupun 
peningkatan kemampuan teknologi bagi sumber 
daya manusia yang ditujukan supaya menguasai 
teknologi yang diimplementasikan sehingga dapat 
berkesinambungan. 

 Eksperimental kaji lapangan meliputi 
pengamatan. perancangan. penerapan dan 
evaluasi. Pengamatan dilakukan untuk 
mendapatkan data primer dan sekunder melalui 
wawancara dan tin jauan lapangan.  

 Perancangan meliputi perancangan proses. 
perancangan tata letak. perancangan peralatan dan 
perancangan penanganan perawatan. Penerapan 
dilakukan dengan cara uji coba hasil perancangan 
. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan.  

 Evaluasi menggunakan langkah seperti diagram 
di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Budi daya pisang secara tradisi sudah menjadi satu 
kegiatan masyarakat, dengan potensi terbesar ada di 3 
kecamatan utama yaitu Pulau Malan,  baik sebagai 
kebun pisang maupun tumpang sari. Dari modal ini 
lah sangat tepat diangkat sebagai unggulan daerah. 
Dari hasil tanaman pisang, pada umumnya belum 
dioptimalkan sebagai bagian produk masyarakat selain 
buah segar yang dipungut oleh sistem pengumpul. 
Pengumpul datang ke perdesaan untuk emungut hasil 
dan di bawa ke luar wilayah penghasil.  Sementara itu 
secara lintas provinsi hasil pisang segar ini dikirim 
antar pulau je Jawa untuk dio lah menjad i tepung 
pisang. 
Guna optimalisasi potensi ini, maka telah dilakukan 
kegiatan introduksi teknologi yang tepat guna meliputi 
pengenalan teknologi proses, introduksi peralatan 
pendukung melalu i serangkaian pelat ihan andragogi.  
 

4. ROAD MAP PENELITIAN PENGOLAHAN 
PISANG 

(Pasca panen) 
 
Beberapa penelitian dan pengembangan yang telah 
dilaksanakan di UPT B2PTTG –LIPI  dalam kurun 
waktu sebelum in i d iantaranya sebagai berikut. 
 
a) Pengolahan Pisang Menjadi  Aneka Olahan 

Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
(B2PTTG) - LIPI merupakan satuan kerja di LIPI 
yang bergerak di antaranya adalah bidang 
pengembangan teknologi pangan. Salah satu produk 
olahan pangan yang dikembangkan di Balai Besar 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna yaitu aneka 
olahan buah pisang. Pengembangan olahan pisang 
yang dilakukan di B2PTTG-LIPI antara lain keripik 
pisang. kerupuk pisang. sari buah pisang. sirup pisang. 
sale pisang. dodol pisang dan anggur pisang. 
B2PTTG-LIPI selama in i dijadikan salah satu tempat 
pelatihan pengolahan pangan dan pendampingan 
UKM. Produk-produk olahan pisang hasil 
pengembangan dan penelitian B2PTTG-LIPI telah 
banyak dimanfaatkan dan diaplikasikan o leh 
masyarakat. 
 
b) Pembuatan Tepung Pisang dan Produk 

Turunannya 
Pada tahun 2007. B2PTTG-LIPI telah memulai 
mengembangkan pisang untuk dibuat tepung pisang 
dan produk turunannya. Alasan pemilihan tepung 
pisang karena produk ini cenderung lebih tahan lama 
dan pemanfaatannya luas. Beberapa produk turunan 
pisang yang dikembangkan di B2PTTG yaitu pada 
tahun 2007 dilakukan penelitian pembuatan biskuit 
pisang untuk penderita autis. Selain itu pada tahun 
2011 dilakukan pengembangan tepung pisang menjadi 
salah satu bahan untuk pembuatan food bar yang 
dapat dimanfaatkan sebagai makanan sehat kaya 
nutrisi serta juga dapat dimanfaatkan menjadi pangan 
darurat (emergency food) pada saat terjadi bencana 
alam. 
 
c) Pemanfatan Limbah Pisang  
Selain pemanfaatan pisang menjadi berbagai produk 
olahan pangan. B2PTTG-LIPI juga telah 
mengembangkan pemanfaatan limbah pisang. 
Beberapa keg iatan pemanfaatan limbah pisang yang 
sudah dilakukan d i antaranya menjadi b ioetanol, 
kompos dan biogas.  
 

 
 
d) Prototipe Peralatan Pendukung  
 
 Kamar Pengering Energi Surya (KPES) 

A: 
 

Kondisi 
Sebelum 

penerapan 

B: 
 

 Rancangan 
Penerapan 
Teknologi 

Pengolahan.  

C: 
 

Kondisi Setelah 
penerapan 
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Prototipe ini digunakan sebagai alternatif pengering 
yang iklim setempat tidak menentu, sehingga bahan 
yang dikeringkan tidak perlu dip indahkan bila 
terjadi hujan.  
Untuk memperlo leh panas yang cukup, bila 
diperlukan dapat ditambahkan pelat penadah 
(kolektor) agar semakin luas permukaan pengumpul 
panas. 
Chip Pisang setelah melalu i proses pengeringan 
matahari menggunakan Kamar Pengering  
Energ iSurya (KPES) merupakan bahan baku tepung 
pisang.  
Lokasi: Desa Buntut Bali 

 

 
 
 Penepung 
Peralatan penepung yang dikenalkan merupakan skala 
kecil. Pada mulanya prototipe ini menggunakan 
penggerak mula motor bakar, Namun jaringan listrik 
di lokasi sudah dialiri listrik, maka dipergunakan 
motor elekt rik. 
 
 Pisau Perajang (slicer) 
Slicer ini telah banyak jen is yang dikembangkan, dari 
manual hingga menggunakan penggerak mula.  

 
 
 
3.1. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
a. Tahapan Kegiatan 
 
Tahap ini sangat diperlukan agar dalam menyusun 
tulisan dan praktek telah dilakukan pengujian resep-

resep, peralatan pendukung dan pembuatan prototipe 
yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di lokasi. 
 
Tahapan kegiatan introduksi teknologi tepat guna 
pengolahan pisang meliputi : 
(1) Uji coba proses pembuatan olahan pisang yaitu 

keripik pisang, tepung pisang, biskuit dan cake 
tepung pisang, dodol pisang, selai pisang dan 
sirup pisang yang dilakukan di Laboratorium 
Pengolahan Pangan B2PTTG dengan 
menggunakan alat bantu proses yang sama 
dengan yang akan diaplikasikan d i lokasi 
kegiatan.  

(2) Uji o rganoleptik kepada produk hasil u ji coba 
untuk menentukan formulasi produk  dan kondisi 
proses yang paling disukai o lah panelis. 

(3) Pelaksanaan Pelatihan kepada ibu-ibu kader dari 
Kecamatan Pulau Malan.  

(4) Pendampingan dan pembinaan  untuk 
peningkatan kualitas produk dan jaringan 
pemasaran. 

 
  
b. Hasil Pengujian 
 
b.1. Tahapan Pelaksanaan Uji Coba Produk  
 

Sebelum melakukan pelat ihan pengolahan pisang di 
lokasi/lapangan, terleb ih dahulu dilakukan u ji coba 
pembuatan produk di laboratorium pangan B2PTTG-
LIPI Subang. Uji coba produk yang dilakukan 
meliputi uji coba pembuatan tepung pisang dan 
produk turunannya (biskuit dan cake pisang), keripik 
pisang, dodol pisang, selai pisang dan sirup pisang. 

Proses pembuatan dodol pisang dan selai pisang pada 
prinsipnya hampir sama. Secara umum proses 
pembuatan dodol pisang melalui beberapa tahap, 
yaitu: persiapan bahan baku, pencampuran, 
pemasakan, pencetakan dan pendinginan, 
pemotongan, dan pengemasan. Pada pembuatan selai 
yang berbeda yaitu hanya pada bahan  pembantu yaitu 
pada selai tidak digunakan tepung ketan sedangkan 
pada pembuatan dodol mengunakan tepung ketan. 
Selain itu pada pembuatan selai tidak ada tahapan 
pencetakan dan pemotongan tetapi langsung ke tahap 
pengemasan. 

Dodol merupakan jen is makanan semi basah sehingga 
cukup awet untuk disimpan sedangkan selai termasuk 
bahan makanan yang mudah rusak sehingga 
memerlukan bahan pengawet untuk bisa disimpan 
pada jangka waktu yang lama. Buah pisang yang 
digunakan untuk uji coba pembuatan dodol dan selai 
yaitu buah pisang yang sudah matang penuh agar rasa 
dan aromanya sudah timbul. Untuk menambah variasi 
rasa pada pembuatan dodol dan selai dibuat 3 rasa 
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yaitu rasa original pisang, coklat dan pandan. 
Selanjutnya ketiga variasi rasa tersebut diuji secara 
organoleptik untuk mengetahui kesukaan responden 
terhadap ketiga variasi rasa tersebut. 
Uji coba berikutnya yang dilakukan yaitu pembuatan 
sirup pisang. Menurut SNI No. 01-3544-1994, definisi 
sirup adalah larutan gula pekat (sakarosa : 
highfructosa syrup dan atau gula inversi lainnya) 
dengan atau tanpa penambahan bahan makanan yang 
diizinkan.Pembuatan sirup pisang pada prinsipnya 
adalah memisahkan sari buah pisang dan 
mencampurnya dengan larutan gula berkadar tinggi 
sehingga diperoleh cairan yang cukup kental yang 
rasanya manis dan asam sebagai inti minuman. 
Larutan tersebut dikemas dalam botol dan disterilkan 
supaya tidak mengalami kerusakan apabila disimpan 
dalam jangka waktu yang lama. Secara umum tahapan 
proses pembuatan sirup pisang yang dilakukan yaitu : 
persiapan bahan baku dan sortasi, pengupasan, 
pemotongan, ekstraksi, pencampuran, pemanasan dan 
pengemasan. Pada pembuatan sirup pisang dan selai 
pisang untuk menentukan tingkat kematangan produk 
dilakukan uji total padatan terlarut (TPT) 
menggunakan refraktometer. 
 
Tabel 1. Total Padatan Terlarut Sirup dan Selai Pisang 

 
No Nama Produk TPT 
1. Sirup Pisang 70 oBrix 
2. Selai Pisang 65 oBrix 

 
Produk selanjutnya yang dilakukan uji coba yaitu 
tepung pisang. Proses pembuatan tepung pisang secara 
umum terd iri dari dua cara, yaitu proses basah dan 
proses kering. Pada uji coba di Laboratorium pangan 
menggunakan proses kering dengan alasan prosesnya 
lebih sederhana dan waktu pembuatan lebih singkat. 
Pisang yang digunakan untuk pembuatan tepung 
pisang yaitu pisang yang sudah tua namun belum 
matang atau kira – kira berumur 80 hari. Jika p isang 
yang digunakan terlalu matang, rendemen tepung yang 
dihasilkan sedikit dan selama proses pengeringan akan 
timbul cairan akibat pati yang terhidrolisis menjadi 
gula-gula sederhana. Jika pisang yang digunakan 
terlalu muda, akan dihasilkan tepung pisang yang 
sedikit pahit dan sepat karena kandungan taninnya 
yang cukup tinggi (Crowther, 1979).  

Tahapan pertama pembutan tepung pisang dilakukan 
dengan  cara mengupas pisang kemudian d iiris tip is-
tipis menggunakan slicer. Saat proses pengirisan, 
irisan pisang langsung direndam dalam larutan Na-
Bisulfit selama 30 menit untuk mencegah terjadinya 
pencoklatan.  Sulfit dapat mencegah pencoklatan 
dengan mekanis me  berikatan dengan jembatan sulfide 
pada enzim penyebab pencoklatan (Winarno 2008). 
Selain dengan perendaman dalam larutan Na-bisulfit  

dilakukan juga proses blanching selama 10 menit  
untuk mencegah pencoklatan. Proses ini juga 
bertujuan untuk mereduksi residu Na-bisulfit. Setelah 
dikukus selanjutnya irisan tersebut dikeringkan 
menggunakan pengering. Pengering yang digunakan 
ada dua jenis yaitu cabinet dryer dan KPES. Setelah 
irisan pisang kering kemudian dihancurkan atau 
digiling sampai halus sehingga dihasilkan tepung 
pisang.  

 

Tabel 2. Waktu Pengeringan Tepung Pisang 

 

No Nama Pengering Waktu Pengeringan 

1 Cabinet Dryer  18 jam 

2 KPES 48 jam 

 

Tepung pisang yang dihasilkan memiliki rendemen 
sekitar 18 % dengan kadar air d i bawah 10 % dan 
telah memenuhi standar kadar air dalam SNI tepung 
pisang yaitu maksimal 12 %. Tepung pisang yang 
dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku 
untuk uji coba pembuatan biskuit dan cake tepung 
pisang. 

 

 
 

Gambar 1. Diagram alir pembuatan tepung pisang 
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Produk lain yang juga dilakukan uji coba yaitu keripik 
pisang. Keripik merupakan kelompok makanan kering 
yang sudah lama d ikenal di Indonesia dan sering 
dijadikan makanan selingan atau makanan ringan. 
Produk kerip ik dip ilih karena banyak disukai 
konsumen, prosesnya sangat sederhana, mempunyai 
daya simpan cukup lama, modal yang diperlukan tidak 
besar, dapat meningkatkan harga jual, dan mempunyai 
rasa yang khas (Hermin iati dan cucu, 2012). Proses 
pembuatan kerip ik p isang yang dilakukan meliputi: 
pengupasan kulit, pengirisan menggunakan slicer, 
penggorengan, pendinginan, dan pengemasan.  

Selain keripik pisang asin, dilakukan juga pembuatan 
keripik pisang aneka rasa dengan ditambahkan bumbu 
instan (seasoning) dengan rasa balado, jagung bakar, 
dan rasa ayam. Tujuan penambahan bumbu ini supaya 
ada banyak variasi rasa sehingga bisa lebih menarik 
konsumen untuk mencoba dan membeli keripik pisang 
tersebut. Bahan dan alat yang diperlukan sama dengan 
proses pembuatan keripik pisang secara umum, hanya 
terdapat penambahan bumbu instan aneka rasa. 
Tahapan proses penambahan bumbu dilakukan setelah 
digoreng kemudian ditiriskan, selanjutnya dilakukan 
penaburan  seasoning.  
 

 

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan kerip ik pisang 

 

b.2. Uji Organoleptik  
 
Untuk mengetahui tingkat kesukaan responden 
terhadap produk olahan pisang yang telah dibuat 
selanjutnya dilakukan uji organoleptik. Uji t ingkat 
kesukaan yang dilakukan adalah uji rat ing hedonik 
menggunakan min imal 20 o rang panelis yang 
sebagian besar merupakan karyawan B2PTTG-LIPI.  
Namun demikian tidak semua produk olahan pisang 
yang dilakukan uji organoleptik. Hanya dodol pisang 

dan selai pisang yang dilakukan uji organoleptik 
dengan perlakuakn perbedaan rasa yaitu rasa original, 
coklat dan pandan. Hasil uji organoleptik tersebut 
ditampilkan pada tabel dibawah.   
Parameter u ji organoleptik yang dilakuan meliputi 
kesukaan terhadap  warna, aroma, rasa dan tekstur  
dengan skala penilaian 1 – 5, yaitu mulai dari (1) 
sangat  tidak suka, (2), tidak suka,  (3) normal, (4) 
suka, (5) sangat suka. Dari hasil uji organoleptik dapat 
terlihat bahwa semua produk dodol dan selai pisang 
yang dibuat secara umum disukai oleh responden.  
 

Tabel 3. Hasil Uji Organoleptik 
 

No Perlakuan 

Parameter 

A
ro

m
a 

R
as

a 
   

  

W
ar

na
 

Te
ks

tu
r 

1 Dodol pisang 
original 3,55 3,85 3,70 3,35 

2 Dodol pisang coklat  3,60 3,80 4,35 3,25 

3 Dodol pisang 
pandan 4,10 4,25 3,40 3,90 

4 Selai pisang original 3,65 3,65 4,15 3,60 

5 Selai pisang coklat  3,55 4,05 3,75 3,15 

6 Selai  pisang pandan 4,05 3,70 4,00 3,20 

 
 

3. PELAKSANAAN  
 
3.1 Pelaksanaan Pelatihan 
 

Berdasarkan hasil survey  lapangan ke lokasi, 
ditetapkan bahwa lokasi di Kabupaten Katingan  yang 
akan dijadikan lokasi pelatihan yaitu di Desa Buntut 
Bali Kecamatan Pulau Malan. Alasan pemilihan 
tempat tersebut karena Kecamatan Pulau Malan 
khususnya Desa Buntut Bali merupakan sentra 
terbesar penghasil Pisang di Kabupaten Katingan 
Kalimantan Tengah. Adapun  kegiatan pelatihan dan 
pembimbingan  difokuskan pada pengembangan dan 
pengolahan pisang sebagai potensi unggulan daerah 
dengan fokus pada keripik p isang, tepung pisang dan 
produk turunannya. 

Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pengolahan 
Pisang  yang dilakukan merupakan realisasi kerjasama 
antara Pemda Katingan dengan Balai Besar 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna – LIPI. 
Pelatihan  diikuti oleh 30 orang peserta yang 
merupakan kader Kecamatan Katingan dan dibagi ke 
dalam 2 kelompok. 

Kegiatan pelatihan dilakukan dibagi menjadi 
dua kegiatan utama, yaitu  (1) pemberian materi, (2) 
praktek pembuatan olahan pisang. Materi dan praktek  
disampaikan oleh staf penelit i dan teknisi dari 
B2PTTG – LIPI, sedangkan alat dan bahan praktek 
disediakan oleh Balai Besar Pengembangan Teknologi 
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Tepat Guna  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
dan pihak Kecamatan Pu lau Malan .  

 
Tabel 4. Materi Pelatihan Teknologi Tepat Guna 

Pengolahan Pisang 
No Metoda Materi 
1. Teori Teknologi Pengemasan 

Teknologi Pengolahan Pisang 
2. Praktek (1) KPES 

(2) Proses Pembuatan Tepung 
Pisang 

(3) Proses Pembuatan Keripik 
Pisang 

(4) Proses pembuatan Dodol 
Pisang 

(5) Proses pembuatan Selai 
Pisang 

(6) Proses pembuatan Biskuit 
Tepung Pisang 

(7) Proses Pembuatan Cake 
Tepung Pisang 

(8) Pengemasan menggunakan 
sealer 

(9) Pewarnaan Kulit Pisang 
 

Kegiatan utama adalah dilakukan melalu i satu 
paket pelatihan Training of Trainer (ToT) pengolahan 
pisang kepada 30 kader Kecamatan Pu lau Malan. 
Materi pelatihan diberikan meliputi 7 (tu juh) jenis 
produk olahan dengan target utama adalah tepung 
pisang melalui introduksi 5 (lima) jenis teknologi.  

Dari hasil penjaringan peserta yang dilakukan 
oleh pihak Kecamatan, khususnya Ketua Tim 
Penggerak Usaha dari PKK Kecamatan Pulau Malan 
ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) o rang terdiri dari : 
(1) 24 orang  dan kader-kader dari Desa Buntut Bali 

dan Kuluk Bali,  
(2) 1 orang utusan penggerak Kader dari Kantor 

Kecamatan Pulau Malan; 
(3) 2 orang dari Puskesmas Pulau Malan yaitu: 

Dokter dan Ahli Madya Gizi;  
(4) 3 orang peserta dari Pemuda Sarjana Penggerak 

Pembangunan Perdesaan (PSP3) Kabupaten 
Katingan, yang merupakan kegiatan yang dikelola 
oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI 
yang dikoordinir oleh Dinas Perindagkop dan 
UMKM Kabupaten Katingan   
 

 
3.2. Pengembangan Kelompok  
 
Pasca pelatihan telah dihasilkan 3 kelompok yang 
secara mandiri berdiri menjadi UKM, sebagai berikut. 
 
1) Kelompok Usaha Bali Permai, Desa Buntut Bali 

Pembina: Kelompok PKK 
2) Usaha Mandiri ”Harapan Rakyat”, Desa Dahian 

Tunggal pembina: kader Pemuda Sarjana 
Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3); 

3) Kelompok Usaha Mandiri ”Karangan Baru”, Desa 
Tewang Karangan. Pembina: kader Pemuda 
Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan 
(PSP3) 

 
Produk-produk yang sudah dihasilkan meliputi 
Keikutsertaan dalam pameran: 
(1) Pameran Hari Ulang Tahun ke 10 Kabupaten 

Katingan di Katingan; 
(2) PameranHari Pangan Se Dunia Provinsi 

Kalimantan Tengah di Kat ingan 
 

4. KES IMPULAN 
 
Dari Hasil pengembangan telah dapat memberikan 
alternatif dalam upaya untuk meningkatkan nilai 
tambah pisang Meningkatkan kemampuan teknologi 
sumber daya manusia setempat dan membangun 
jaringan informasi yang berkelanjutan  
  
Peningkatan nilai tambah buah pisang menjadi aneka 
produk olahan pisang sekurang-kurangnya dapat 
menunjukkan bahwa sebagian warga, melalui 
perkembangan usaha mandiri meningkatkan 
kemampuan sumber daya manusia (SDM) lokal 
terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki. 
dengan tambahan pengenalan teknologi tepat guna 
pengolahan pisang seiring dengan target pemerintah 
daerah dalam mencanangkan sistem inovasi daerah 
dapat dirancang lebih lanjut. 
Program yang direncanakan pada tahap berikutnya 
adalahpengembangan pemanfaatan dalam produk 
Tepung pisang (SIDa)  
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Intisari – Pemasangan ekstensometer optis sebagai 
sensor pergeseran tanah telah dilakukan di Ungaran 
yaitu di pilar Jembatan Penggaron di Jalan tol 
Semarang – Ungaran. Sistem sensor dipasang pada 2 
lokasi yaitu diantara Pilar 2 dan Pilar 3 jembatan 
untuk mengamati perubahan jarak antar blok kedua 
pilar serta di lokasi lubang pengamatan (bore hole) di  
Pilar 2 untuk mengamati pergerakan  tanah di 
kedalaman. Sistem ekstensometer serat optik bekerja 
dengan memanfaatkan rugi lengkungan pada 
penjalaran cahaya didalam suatu lengkungan serat 
optik yang berfungsi sebagai sensor. Sensor terdiri 
atas sumber cahaya laser d ioda, serat optik sebagai 
media transmisi cahaya sekaligus sensor, sistem 
akuisisi data menggunakan sebuah embedded 
computer berbasis ARM sebagai pengendali utama  
serta sistem telemetri untuk transmisi data berbasis 
modem GSM. Data pengamatan untuk sinyal sensor 
dalam bentuk data terkini maupun dalam bentuk grafik 
data histori dari masing-masing sensor telah dapat 
ditampilkan dengan mengakses alamat WEB landslide 
monitoring system yang telah dibuat. Data pengamatan 
memperlihatkan range perubahan jarak antar blok 
sebesar 4-10 mm yang terjadi karena perubahan 
temperatur harian disekitar Pilar 2 dan Pilar 3 
jembatan. 
 
 Kata Kunci: Ekstensometer optis, pergeseran tanah, 
Jembatan Penggaron, Ungaran.             
  
 
Abstract – Installation of an optical extensometer as 
displacement land sensor has been conducted in 
Penggaron Bridge Ungaran which is located in 
Semarang – Ungaran highway. The sensor system was 
installed at 2 points, first, between  piles 2 and  3 of 
the bridge to detect the gap extension between those 
piles, and second, in a bore hole at Pile 2 to measure 
the landslide underground around this area. The 
optical extensometer was made by taking the benefit 
of bending loss of  light propagation in a curved 
optical fiber.  It consists of a laser dioda- light source, 
optical fiber as media transmission as well as sensor, a 
data acquisition   using a embedded computer ARM-
based as main controller and a telemetry system  for 
data transmission with GSM modem. Measured data 
from the sensors whether in the form of real t ime data 
or hystorical data from each sensor can be accessed 
from a landslide monitoring system WEB which has 

been created, via a certain address. Measured data 
showed that the gap extension between Pile 2 and Pile 
3 of the bridge was in the range of 4-10 mm and it was 
caused by the daily variation of temperature around 
the bridge. 
 
Keywords : Optical exstensometer optis, land 
displacement, Penggaron Bridge,Ungaran.             
 

1. PENDAHULUAN 
  

Pada dasarnya, extensometer adalah suatu divais 
untuk mengukur perubahan panjang dari suatu objek; 
jadi awalnya berasal dari kata ”extension-meter” [1].  
Umumnya alat ini digunakan untuk pengukuran stress, 
strain dan tensil. Dalam bidang pertambangan, 
ekstensometer digunakan untuk mengukur pergeseran 
dinding daerah pertambangan pada beberapa titik 
pengamatan sehingga karakteristik tanah disekitarnya 
bisa diketahui demi keselamatan area pertambangan 
dan untuk mendisain area eksplorasi [1,2]. 

Sistem extensometer yang sudah ada umumnya  
menggunakan prinsip elektronis. Sistem ini 
memunculkan beberapa kelemahan diantaranya rawan 
rusak karena tersambar petir atau kilat, sukar mencari 
posisi kabel yang mengalami kerusakan, nois masih 
tinggi serta dalam pemakaiannya diperlukan sumber 
daya didekat sensor dan ini menjadi kendala bila area 
pemasangan tidak ada sumber daya PLN.  
 Sistem extensometer optis menggunakan serat 
optik sebagai sensor dan media transmisi daya 
sehingga tahan terhadap interferensi elektromagnetik, 
lebih presisi serta dapat dipantau dari jarak yang jauh 
dari sensor karena loss/rugi-rugi serat optik per 
kilometer sangat rendah (orde 0.1 dBm) [3-5]. Pet ir 
dan gangguan cuaca lain juga bisa dihindari karena 
umumnya yang terpasang di medan hanya sistem 
sensor yang sudah terlindungi secara mekanik.  

Salah satu contoh penelitian tentang sensor 
pergeseran optis menggunakan optical time domain 
reflektometer (OTDR) dan optical power meter telah 
dilakukan dengan menggunakan probe sensor serat 
optik yang membentuk angka delapan yang diletakkan 
diantara serat jenis single mode [6]. Jika terjadi 
pergeseran maka akan teramati penurunan intensitas 
karena berkurangnya diameter lingkaran serat. 
Pergeseran akan menyebabkan strain dan efek 
mikrobending sehingga mengakibatkan pengurangan 
kualitas sinyal. Dengan sistem ini telah diamat i loss 
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atau rugi-rugi optik sebesar 9.41 dB untuk 140 mm 
pergeseran dengan sensitivitas 0.0185 dB/m. Hasil ini 
tidak berbeda jauh dengan eksperimen serupa 
menggunakan optical power meter [6]. Sensor ini 
direkomendasikan untuk dapat dipasang pada 
bangunan-bangunan besar, jembatan, jalan tol, 
terowongan, bendungan serta situs-situs geoteknik. 

Penemuan Rainer Lessing dkk. yang 
dipatenkan pada US patent 4,972,073 [7] mengklaim 
telah dikembangkannya suatu divais optis berbasis 
bending sensor untuk memonitor struktur jembatan, 
bendungan dan struktur sejenis lainnya. Sensor terdiri 
atas sumber cahaya, serat moda jamak yang disusun 
pada suatu plat dengan mekanis me sliding rail yang 
mampu memonitor terjadinya suatu penarikan, 
penekanan serta pelengkungan bahkan proses 
kepatahan dari struktur yang diamat i.  

Salah satu contoh ekstensometer optis 
komersial adalah produk dari OSMOS dengan bentuk 
yang sangat kompak serta mampu mengukur 
perubahan panjang dan pergeseran hingga 5 mm 
dengan resolusi 0.001 mm [8]. Prinsip mikrobending 
digunakan pada sistem sensornya dan mampu 
mengidentifikasi variabel pengukuran baik secara 
statis dan dinamis baik sesaat maupun untuk waktu 
yang panjang sesuai kebutuhan pemakai.  

Sistem sensor ekstensometer optis yang 
dipasang disini  terdiri atas sumber cahaya laser dioda, 
pembagi cahaya, serat optik sebagai media trans misi 
cahaya, sensor  serat optik bentuk hati yang 
dihubungkan dengan suatu mekan isme  penarikan. 
Diameter serat bentuk hati akan mengecil bila  sensor 
mengalami penarikan akibat pergeseran tanah dan 
sinyal keluaran lewat sensor akan mengecil 
bersesuaian dengan besarnya pergeseran tanah yang 
terjadi. Keluaran cahaya ditangkap oleh sistem 
detektor cahaya selanjutnya diolah dengan suatu 
perangkat sistem akuisisi data untuk dapat 
ditransmisikan melalu i internet berbasis modem GSM 
agar dapat dimonitor melalui suatu address tertentu. 
 

2. TEORI 
 

Bagian terpenting dari sistem ekstensometer 
adalah sensor serat optik. Serat optik merupakan 
pandu gelombang (cahaya) yang bekerja d idasarkan 
adanya efek pantulan sempurna oleh karena adanya 
perbedaan indek bias material. Serat optik terdiri dari 
inti (core) dan pembungkus (cladding) [3-5]. Cahaya 
akan merambat d idalam serat optik karena d ipantulkan 
dengan sempurna pada batas antar core dan cladding. 
Dalam perambatannya cahaya mengalami 
pengurangan daya (loss) akibat adanya penyerapan 
oleh material fiber hamburan dan adanya lengkungan 
(bending) [5].  

Gelombang cahaya yang merambat didalam 
inti serat optik ragam tunggal  akan terd istorsi bila  
seratnya dilengkungkan, lihat Gambar 1. Kecepatan 
cahaya yang merambat pada bagian dalam lengkungan 
harus lebih lambat daripada yang bagian luarnya untuk 

mempertahankan bentuk muka gelombang. Ini berarti 
nilai indeks bias inti serat pada bagian tersebut lebih 
kecil bila dibandingkan saat serat dalam keadaan 
lurus. Semakin kecil jari-jari lengkungan maka 
nilainya semakin mendekati nilai indeks bias 
selubung/cladding sehingga makin banyak cahaya 
yang keluar dari inti serat [1], atau semakin besar 
ruginya. Jadi, profil indeks bias serat saat 
dilengkungkan berbeda dengan saat serat dalam 
keadaan lurus dan nilainya dapat dinyatakan  oleh 
persamaan berikut [4,5]: 
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dengan R: jari-jari lengkungan, x: posisi pada arah 
lengkungan, n: nilai indeks bias serat pada saat lurus, 
 nilai perbandingan Poisson bahan serat, P11 dan 
P12: koefisien photoelastis serat.  
                                             

 
Gambar 1. Perambatan cahaya pada serat optik yang 

dilengkungkan [3]. 
 
 
 Bila P(0) adalah daya optis sebelum serat 
dilengkungkan maka besarnya daya yang keluar dari 
serat optik yang dilengkungkan sepanjang L adalah 
[5]: 

LePLP  )0()(   …….. (2) 
 
dengan   menyatakan koefisien rugi untuk serat optik 
ragam tunggal jenis step index dan nilainya 
bergantung pada jari-jari inti serat, jari-jari 
lengkungan serat, beda indeks bias inti dan selubung 
serat, panjang-gelombang cahaya, konstanta 
perambatan cahaya serta indeks bias inti dan selubung 
serat. 
 Umumnya besarnya nilai rugi dinyatakan dalam 
satuan desibel (dB), dalam hal in i rugi dapat dituliskan 
sebagai: 
 
  Rugi = - 10 log P(L)/P(0) = - 10 log e-L = 4.34 L  
[dB]   …..(3) 
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3. PEMAS ANGAN S ISTEM 

EKS TENSOMETER OPTIS DI JEMBATAN 
PENGGARON UNGARAN 

 
Sensor ekstensometer optis terdiri atas sumber 

cahaya laser dioda pada panjang gelombang 1.3 um, 
pencabang serat optik untuk membagi cahaya laser 
menjadi berkas sensor dan berkas referensi, serat optik 
sebagai media transmisi cahaya sekaligus sensor, 
sistem detektor InGaAs serta sistem akuisisi data 
menggunakan sebuah embedded computer berbasis 
ARM sebagai pengendali utama serta sistem telemetri 
untuk transmisi data berbasis modem GSM. 

Pada Gambar 2 d isajikan  skema sistem 
ekstensometer optis serta susunan perangkat sistem 
sensor yang dipasang di jembatan Penggaron. 
Ekstensometer elektrik dan sensor curah hujan 
dipasang juga di lokasi untuk memperkuat data yang 
diperoleh dari ekstensometer optis agar benar-benar 
valid; tetapi bahasan untuk kedua divais ini akan 
dilakukan pada makalah lain. 

 

 
 

 
 

Gambar 2. Skema sistem ekstensometer optis (atas) serta 
susunan perangkat sistem sensor yang dipasang 
di jembatan Penggaron (bawah). 

 
Sistem sensor dipasang pada lokasi yang 

diperkirakan terjad i ket idakstabilan kondisi tanah atau 
mengalami pergerakan yaitu disekitar pilar ke 2 
Jembatan yang berlokasi sekitar 80 meter dari sisi 
keluaran jalan tol menuju Ungaran. Skema Jembatan 
Penggaron di ruas jalan tol Semarang-Ungaran dengan 
pilar-pilarnya beserta lokasi peletakan beberapa sensor 

diperlihatkan pada Gambar 3. Fokus pembahasan pada 
makalah ini adalah hanya pada ekstensometer optis 
saja. 

Ekstensometer optis dipasang untuk mengamati 
perubahan jarak antar blok pada pilar ke 2 dan ke 3 
(lihat Gambar 4). Sistem sensor serat optik dipasang 
pada salah satu sisi blok dan dihubungkan dengan 
suatu mekan isme penarikan menggunakan suatu kawat 
yang terpancang pada blok diseberangnya. Bila terjadi 
perubahan jarak antar blok maka kawat penghubung 
akan tertarik atau bisa juga terdorong sehingga terjadi 
perubahan diameter sensor yang mengakibatkan 
perubahan  intensitas keluaran yang melewati serat 
optik. Perubahan ini akan bersesuaian dengan 
besarnya perubahan jarak antar blok yang terjadi.  
 

 
 
Gambar 3. Lokasi pemasangan sensor untuk sistem deteksi 

longsor di Jembatan Penggaron, Ungaran.  
 

 
 
Gambar 4. Skema pemasangan sistem ekstensometer optis 

pada  batas blok pilar 2 dan pilar 3 jembatan. 
 

  Ekstensometer optis ke dua digunakan untuk 
mendeteksi pergeseran tanah yang mungkin terjadi di 
sekitar jembatan. Sistem dipasang didekat suatu bore 
hole atau lubang pengamatan berdiameter 7,5 cm 
dengan kedalaman sekitar 20 m yang berlokasi pada 
Pilar 2 Jembatan Penggaron. Suatu kawat dengan 
bahan pemberat diujungnya dimasukkan kedalam 
lubang; bagian kawat diatas lubang dihubungkan 
dengan suatu pulley dan disambung dengan sensor 
serat optik (Gambar 5). Jika terjad i pergeseran tanah, 
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kawat akan tertarik demikian pula serat sensor akan 
merasakan penarikan sehingga diameter sensor 
ekstensometer mengecil sehingga intensitas cahaya 
pada keluaran sistem sensor akan berkurang.  

 
Gambar 5 Skema pemasangan ekstensometer optis disekitar 

sumur pengamatan. 
 
  Data sinyal keluaran dari masing-masing 
sensor setelah diterima sistem detektor, d iolah dengan 
sistem akuisisi data berupa suatu perangkat keras dan 
perangkat lunak open source  berbasis bahasa phyton; 
kemudian dikirim ke sentral data (embeded computer) 
pada kotak kontrol panel  untuk ditransmisikan lagi ke 
server di Pusat Penelit ian Fisika-LIPI di Serpong 
melalui modem GSM dan selanjutnya dapat diakses 
melalui address atau alamat WEB 
http://www.fisika.lip i.go.id/lms yang dibuat khusus 
untuk sistem penyebaran informasi data pergeseran 
tanah (landslide monitoring system)  yang dibuat Pusat 
Penelit ian Fisika-LIPI.  
 Sumber daya listrik diperoleh dari satu sistem 
power suplai mandiri terdiri atas 2 (dua) buah solar sel 
masing-masing berdaya 130 WP dilengkap i dengan 2 
baterai deep cycle 100Ah dan solar charge controller. 

Data pengamatan yang terekam adalah data 
keluaran dari sensor ekstensometer optis 1 dan 2 yang 
telah dibagi dengan masing-masing sinyal referensi, 
dan dapat diakses baik dalam bentuk data terkini 
maupun dalam bentuk grafik data history.   
 Pada Gambar 6 disajikan halaman muka 
WEB land slide monitoring system PKPP-Ristek-LIPI 
yang telah dibuat sebelumnya [9] dengan beberapa  
penyempurnaan yang telah dilakukan. 

 
Gambar 6. Halaman muka WEB land slide monitoring 

system PKPP-Ristek-LIPI. 

 

 Tanda lingkaran menggambarkan posisi 
Jembatan Penggaron dan bila diklik akan tampil 
gambar yang memberikan informasi  detail lokasi 
Jembatan Penggaron (Gambar 7). Grafik keluaran 
sensor dapat ditampilkan bergantung  pilihan 
informasi yang dibutuhkan dengan memilih channel 
tertentu dari tampilan pada Gambar 8. 
 

 
Gambar 7. Tampilan informasi detail Jembatan Penggaron 

(Klik DATA pada Menu). 

 
Gambar 8. Tampilan pilihan beberapa channel yang bisa 

diakses salah satu (Klik VIEW DATA setelah 
memilih DATA pada Menu). 

  
 Pada Gambar 9 disajikan contoh grafik 
pengamatan keluaran sensor ekstensometer optis yang 
menggambarkan kondisi perubahan jarak antar b lok 
Pilar 2 dan Pilar 3 untuk satu perioda waktu tertentu 
yaitu mulai 14 Oktober hingga 16 November 2012. 
Data pengamatan memberikan range perubahan jarak 
antar blok sebesar 4-10 mm yang terjadi karena 
perubahan temperatur harian disekitar jembatan. 
 Hasil ini bersesuaian dengan beberapa hasil 
penelitian tentang struktur jembatan diantaranya 
adalah hasil studi dari Charles W. Roeder dari 
Department of Civ il Engineering, University of 
Washington USA untuk National Competit ive 
Highway Program tentang disain jembatan Creek 
Casper yang memperlihatkan adanya variasi 
temperatur jembatan untuk  tiap periode pengamatan 
tertentu yang dibandingkan dengan prediksi disain 
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model  [10, lihat Gambar 10].  

 
 

Gambar 9. Grafik keluaran sistem ekstensometer optis  yang 
menggambarkan kondisi perubahan jarak antar 
blok Pilar 2 dan Pilar 3 jembatan Penggaron  
untuk selang periode tertentu. 

 

 
 
Gambar 10. Hasil pengukuran temperatur disekitar Jembatan 

Creek Casper USA [10]. Hasil pengukuran () 
menunjukkan variasi temperatur bila di 
bandingkan dengan prediksi disain (▲dan ■).   

 
 
 Indikasi terjadinya pergeseran tanah dapat 
dapat diperkirakan bila terjadi anomali  pada kurva 
pengamatan  harian ekstensometer optis pada Gambar 
9.  Pengamatan secara berkesinambungan masih terus 
dilakukan untuk mengamat i kemungkinan pergeseran 
tanah yang terjadi  untuk kemudian dapat ditentukan 
nilai kecepatan pergeserannya. Dari parameter ini 
akan dapat ditentukan level atau tingkat bahaya dari 
pergeseran tanah yang berkaitan dengan potensi 
terjadinya longsor. 
 

4. KES IMPULAN 
 

Telah diuraikan proses pemasangan 
ekstensometer optis untuk mengamat i pergeseran 
tanah disekitar Jembatan Penggaron Ungaran, 
Kabupaten Semarang. Sensor yang bekerja dengan 

memanfaatkan efek rugi-rugi cahaya pada serat optik 
yang dilengkungkan telah dapat diamati sinyal 
keluarannya melalu i jalur internet pada alamat  WEB 
tertentu, baik  dalam bentuk data terkini maupun 
dalam bentuk grafik data history. Data pengamatan 
ekstensometer optis memberikan range perubahan 
jarak antar blok sebesar 4-10 mm yang terjadi karena 
perubahan temperatur harian di sekitar Jembatan 
Penggaron. 
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Seberapa jauh pergeseran terdeteksi sensor optis? 
Jawaban: 
Pergeseran tanah dapat terdeteksi dari pergeseran 
sinyal sinusoidal, dan dapat juga digunakan untuk 
mengukur kecepatan pergeseran. 

Saran : 
Agar tampilan aplikasi d itambah dengan label Siaga, 
Waspada, dll. 
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Penggunaan Soundcard pada Komputer  
Untuk Karakterisasi Rugi Lengkungan Serat Optik Ragam Jamak 
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Intisari – Pada makalah ini diuraikan pemanfaatan 
soundcard untuk karakterisasi rugi lengkungan serat 
optik ragam jamak menggunakan piranti lunak gratis 
”Visual Analyzer” yang tersedia di Internet. Dengan 
menggunakan piranti lunak tersebut maka komputer 
atau laptop dapat dijadikan sebagai osiloskop 
dan/atau spectrum analyzer walaupun jelajah 
frekuensinya terbatas pada frekuensi audio  saja 
(sekitar 20 Hz – 20 KHz). Hasil karakterisasi serat 
optik ragam jamak jenis OM2 dengan menggunakan 
sumber cahaya LED Anritsu MG9001A serta 
photodetector Thorlabs DET-10C menunjukkan 
bahwa perubahan daya optis sebesar 0.1 dB akan 
terbaca sebagai perubahan amplitudo sebesar 0.2 dB 
pada ”Visual Analyzer”, dan nilai persamaan 
regressi rugi lengkungan (y, dalam dB) sebagai fungsi 
diameter lengkungan (x, dalam cm) diperoleh sebagai 
y = 2.42x-1.3 dengan konstanta regressi  R2 = 0.99. 
Karakterisasi rugi lengkungan ini akan bermanfaat 
pada penggunaan serat optik ragam jamak tersebut 
sebagai ekstensometer optis. 
 
Kata Kunci: sundcard, komputer, rugi lengkungan, 
serat optik ragam jamak OM2, ekstensometer optis. 
  
 
Abstract - This paper describes the utilization of a 
soundcard for the bending loss characterization of a 
multimode optical fiber using a free software "Visual 
Analyzer" which is available on the Internet. By using 
this software, the computer or laptop can be used as 
an oscilloscope and/or a spectrum analyzer although 
the frequency range is limited at audio frequencies 
only (around 20 Hz - 20 KHz). The result of the 
characterization of a multimode optical fiber type 
OM2 using LED light source Anritsu MG9001A and 
photodetector Thorlabs DET-10C shows that the 
optical power change of 0.1 dB will be read as a 0.2 
dB change in amplitude by the "Visual Analyzer", and 
the regression equation of bending loss (y, in dB) as a 
function of bending diameter (x, in cm) is obtained as      
y = 2.42x-1.3 with  regression constant R2 = 0.99. This 
characterization would be beneficial in using this 
optical fiber as an optical extensometer. 
 
Keywords: soundcard, computer, bending loss, 
multimode optical fiber OM2, optical extensometer. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Hampir setiap komputer atau laptop kini telah 
dilengkapi dengan piranti kartu-suara atau soundcard 
yang memungkinkan penggunanya membaca atau 
merekam berkas audio (misalnya musik). Melalui 
soundcard, komputer/laptop dihubungkan dengan 
mikropon (untuk merekam suara) dan loudspeaker 
(untuk mendengarkan suara).  Dewasa ini disadari 
bahwa soundcard tidak hanya digunakan untuk 
keperluan merekam atau mendengarkan suara saja, 
namun dapat digunakan sebagai perangkat pengukuran 
pada sistem instrumentasi karena pada hakekatnya ia 
merupakan perangkat pengambil data (data 
acquisition device). Pada makalah ini diuraikan 
pemanfaatan soundcard untuk karakterisasi rugii 
lengkungan serat optik ragam jamak  (multimode 
fiber) menggunakan piranti lunak gratis “Visual 
Analyzer” yang tersedia di Internet. Dengan 
menggunakan piranti lunak tersebut maka komputer 
atau laptop dapat dijadikan sebagai osiloskop dan/atau 
spectrum analyzer dengan jelajah frekuensi sekitar    
20 Hz – 20 KHz. 
 
 Serat optik ragam jamak umum digunakan 
pada jaringan komputer (local area network ) di 
perkantoran. Ada beberapa jenis serat optik ragam 
jamak yang populer digunakan, yakni jenis OM1 
dengan diameter inti (core, bagian dari serat yang 
merambatkan cahaya) 62.5 m,  jenis OM2 dengan 
diameter inti 50 m, serta jenis OM3/OM4 dengan 
diameter inti 50 m namun dioptimasikan untuk 
sumber cahaya laser diode VCSEL (Vertical Cavity 
Surface Emitting Laser) [1,2]. Salah satu parameter 
penting yang harus diperhatikan pada sistem 
komunikasi serat optik adalah rugi lengkungan 
(bending loss), yakni rugi akibat adanya daya optis 
yang hilang pada saat serat dilengkungkan atau 
dibengkokkan karena adanya cahaya yang keluar dari 
inti serat pada lokasi lengkungan. Bila rugi 
lengkungan merupakan suatu hal yang harus dihindari 
pada sistem komunikasi serat optik, fenomena ini 
(penurunan daya optis akibat perubahan diameter 
lengkungan) justru bisa dimanfaatkan pada 
penggunaan serat optik sebagai sensor, misalnya 
sebagai ekstensometer optis, dengan pertama-tama 
melakukan karakterisasi untuk mempero leh hubungan 
antara diameter lengkungan  yang terjadi pada serat 
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dengan rugi yang ditimbulkannya. 
 

2. TEORI 
 

 Komputer merupakan perangkat dijital 
sedangkan musik (atau suara pada umumnya) 
merupakan sinyal analog. Jadi pada soundcard 
terdapat piranti untuk mengubah sinyal analog 
menjadi sinyal dijital (analog to digital converter, 
ADC) dan untuk mengubah sinyal dijital menjadi 
sinyal analog (digital to analog converter, DAC). 
Umumnya soundcard tidak menggunakan rangkaian 
ADC dan DAC yang terpisah, namun menggunakan 
rangkaian-terintegrasi yang dinamakan CODEC 
(coder/decoder) [3]. Rangkaian ADC dan DAC 
merupakan rangkaian yang umum d igunakan pada 
perangkat pengambil data (data acquisition device) 
sehingga pada prinsipnya soundcard dapat digunakan 
untuk maksud tersebut. Pada rangkaian soundcard 
terdapat port masukan yang umumnya dihubungkan 
ke mikropon, namun pada penggunaannya untuk 
karakterisasi ini port tesebut dihubungkan ke suatu 
detektor cahaya. Tegangan luaran detektor cahaya 
akan dibaca oleh soundcard dan ditampilkan oleh 
“Visual Analyzer” sebagai amplitudo sinyal. Piranti 
lunak grat is ”Visual Analyzer” adalah produk dari  
Sillanumsoft [4] yang dapat menjadikan  komputer 
atau laptop berfungsi sebagai osiloskop, spectrum 
analyzer, volt meter (dc, rms, peak to peak), serta 
frequency meter.  
 Serat optik ragam jamak OM2 mempunyai 
profil  indeks bias parabolis sebagai berikut [2]: 

 
                                                                                                    

                                                     ............................. (1) 
adapun 

                                            

                                                  ............................... (2) 
dengan r0: jari-jari inti (25 m), nco: indeks bias inti, 
ncl: indeks bias selubung. 
 Pada panjang-gelombang ( ) tertentu, ada 
ratusan ragam cahaya (modes)  yang dapat merambat 
didalam serat optik ragam jamak. Secara matemat is, 
setiap ragam tersebut adalah solusi dari persamaan 
gelombang cahaya didalam serat optik sebagai berikut 
[5]: 

..........(3) 

 
dengan k=2 / ,  k cl = 2 ncl/   dan : konstanta 
perambatan (  = neff.k  , neff: indeks bias effekt if). 
 Pada saat serat dilengkungkan, beberapa ragam 
cahaya akan keluar dari inti sehingga terjadi 
rugi/kehilangan daya yang besarnya dapat dinyatakan 
sebagai berikut [5]: 

.......................(4) 

dengan N: jumlah lilitan/lengkungan dan (R,m) 
merupakan parameter rugi lengkungan untuk ragam 
cahaya ke-m pada jari-jari lengkungan R. Terlihat 
bahwa nilai rugi lengkungan tergantung pada 
banyaknya lengkungan dan jari-jari lengkungannya. 
 

3. PENGUKURAN RUGI LENGKUNGAN 
 

Serat optik ragam jamak yang akan digunakan 
sebagai ekstensometer optis pada kegiatan penelitian 
ini adalah jenis OM2 buatan Tyco Electronics. Untuk 
mengetahui nilai rugi lengkungannya, dilakukan 
percobaan sebagai berikut: cahaya dengan panjang-
gelombang 1300 nm dari Stabilized LED Source jenis 
Anritsu MG9001A yang termodulasi pada frekuensi 1 
KHz dimasukan kedalam serat optik tersebut. Cahaya 
yang keluar darinya kemudian diterima o leh 
photodetector Thorlabs DET-10C. Tegangan luaran 
dari photodetector kemudian dimasukkan ke 
soundcard pada suatu laptop dan amplitudo sinyal 
luarannya diamati menggunakan ”Visual Analyzer” 
sebagaimana terlihat pada Gambar 1 (sumbu x 
menyatakan frekuensi dalam Hz, sumbu y menyatakan 
amplitudo dalam dBV). 
 

 Untuk mengetahui rugi lengkungan, pertama-
tama d ilakukan pengukuran tegangan luaran  ket ika 
serat dalam keadaan lurus. Pengukuran dilakukan 
berulang hingga diperoleh harga rata-rata dan 
simpangan bakunya, misalnya (V1 ± V1) dBV. 
Selanjutnya, suatu bagian dari serat kemudian 
dilengkungkan (dililitkan satu kali lilitan pada silinder 
dengan diameter tertentu) lalu d iukur pula nilai rata-
rata dan simpangan baku tegangan luarannya,  
misalnya (V2 ± V2) dBV. Besarnya rugi lengkungan 
(bending loss, BL) pada diameter lengkungan tersebut 
adalah BL = ((V2 – V1) ± ( V2 + V1)) dB. Untuk 
melengkungkan serat, pada percobaan ini telah dibuat 
dua silinder dari bahan acrylic dengan diameter 
bervariasi masing-masing dari 5.5 cm hingga 0.5 cm 
dengan gradasi 0.5 cm, serta dari 2 cm hingga 1 cm 
dengan gradasi 0.2 cm. 

 
Gambar 1. Sinyal photodetector yang diampilkan  
                  oleh ”Visual Analyzer”. 
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4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
 Sebelum melakukan pengukuran rugi 
lengkungan, terlebih dahulu diamat i efek perubahan 
daya  optis pada perubahan nilai amplitudio sinyal 
yang ditampilkan oleh ”Visual Analyzer”. Sumber 
cahaya yang digunakan pada percobaan ini (Anritsu 
MG9001A) memiliki fasilitas Attenuator untuk 
mereduksi daya optis yang dipancarkannya. Hasil 
percobaan menunjukkan bahwa penurunan daya optis 
sebesar 0.1 dB teramati sebagai penurunan amplitudo 
sebesar 0.2 dB. 
 
 Pada Tabel 1 diperlihatkan nilai rata-rata dan 
simpangan baku dari rugi lengkungan untuk setiap 
diameter lengkungan dari pengukuran berulang yang 
diperoleh pada percobaan ini. Dari hasil tersebut, 
dengan menggunakan MS Excel, kemudian dibuat 
grafik dan persamaan yang menyatakan besarnya rugi 
lengkungan (y) sebagai fungsi dari diameter 
lengkungannya (x), lihat Gambar 2. Dengan 
menggunakan regressi pangkat (power regression) 
diperoleh persamaan tersebut sebagai y = 2.42x-1.3 

dengan konstanta regressi R2 = 0.99. Hasil ini 
konsisten dengan hasil yang telah dilaporkan 
sebelumnya, yakni karakterisasi rugi lengkungan serat 
ini menggunakan power meter Anritsu ML9002A [6]. 
 
Tabel 1. Hasil pengukuran rugi lengkungan serat optik  
              ragam jamak OM2 
Diameter lengkungan (cm) Rugi lengkungan (dB) 

5 hingga 3.5 << 0.2 dB 
3.0 (0.53 ± 0.07) 
2.5 (0.69 ± 0.09) 
2.0 (0.91 ± 0.06) 
1.8 (1.17 ± 0.07) 
1.6 (1.42 ± 0.07) 
1.4 (1.54 ± 0.06) 
1.2 (1.86 ± 0.06) 

1.0 (2.38 ± 0.07) 
0.5 (6.05 ± 0.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 1 Kurva rugi lengkungan vs. diameter lengkungan. 
 
 

5. KES IMPULAN 
 
 Dengan menggunakan piranti lunak gratis 
”Visual Analyzer” untuk soundcard yang tersedia di 
Internet, komputer atau laptop dapat dimanfaatkan 
sebagai osiloskop dan/atau spectrum analyzer untuk 
karakterisasi rugi lengkungan serat optik yang akan 
digunakan sebagai ekstensometer optis (sensor untuk 
mengukur pergeseran/deformasi suatu obyek). Hal ini 
tentu cukup ekonomis walaupun jelajah frekuensinya 
terbatas pada frekuensi audio saja (sekitar 20 Hz – 20 
KHz).   Dari hasil karakterisasi serat optik ragam 
jamak jenis OM2 dapat disimpulkan bahwa untuk  
diameter lengkungan 3 cm hingga 0.5 cm dipero leh 
persamaan regressi rugi lengkungan (y, dalam dB) 
sebagai fungsi diameter lengkungan (x, dalam cm) 
sebagai y = 2.42x-1.3. Berdasarkan persamaan ini maka 
nilai pergeseran/deformasi suatu obyek, yang 
menyebabkan perubahan diameter lengkungan serat, 
dapat ditentukan berdasarkan besarnya perubahan 
sinyal yang teramati. 
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      (Multimode Fiber), PPI KIM 2012 
 

Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1: 
Apakah bentuk aplikasi sudah mewakili osciloscope 
yang sebenarnya? 
 
Jawaban: 
Sudah, namun dalam rentang frekuensi 20 Hz sampai 
20 KHz. 

 
Pertanyaan 2: 
Berapa persen perbandingan perbedaannya antara 
pengukuran soundcard dengan parameter yang 
sebenarnya? 
 
Jawaban : 
 
Perbedaan terletak pada nilai pengukuran sekitar 
selisih 0.01 dB. 
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Abstrak - Proses bisnis pada suatu organisasi yang 
baik akan membantu organisasi tersebut dalam 
mencapai tujuan organisasi. Hal itu dapat terjadi 
apabila existing system, resources yang dimiliki dan 
lingkungan sistem saling mendukung. Pada 
kenyataanya tidak semua organisasi berada pada 
kondisi ideal seperti itu. Untuk memaksimalkan agar 
tujuan organisasi dapat tercapai maka aspek upper 
organizational ontology, business organization 
ontology, dan business resources ontology harus 
menjadi perhatian organisasi. Enterprise Ontology 
berfokus pada memahami esensi dari suatu organisasi 
yang memastikan semua dalam sistem beroperasi 
dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi, 
adaptasi, dan kelangsungan organisasi. Implementasi 
ontology engineering merupakan salahsatu penerapan 
Information Technology (IT) pada organisasi. Hozo 
yang merupakan editor ontology akan digunakan 
untuk membangun proses bisnis organisasi. Hasilnya, 
ontology pada proses bisnis organisasi yang 
merupakan koherensi antara semua elemen yang ada 
di organisasi, seperti proses bisnis, struktur 
organisasi, tujuan organisasi, sumberdaya organisasi 
dan layanan organisasi dapat tercapai.  

 
Kata kunci: Ontology engineering, proses bisnis, 
orgnaisasi, hozo, enterprise ontology.  
  

1. PENDAHULUAN 
  
Organisasi yang memiliki kondisi sumber daya 
manusia, resources skill anggota yang terbatas dapat 
menyebabkan  proses bisnis yang ada dalam 
organisasi tersebut menjadi t idak sesuai dengan yang 
seharusnya. Apabila kondisi tersebut dibiarkan maka 
akan menjad i penghambat bagi organisasi untuk 
mencapai tujuannya. Untuk itu perlu dilakukan 
rancangan ulang terhadap proses bisnis organisasi. 
Tujuan dari tulisan ini adalah membuat ontology 
organisasi untuk mendeskripsikan bagaimana proses 
bisnis suatu organisasi yang jelas secara struktur, 
fungsi dan tanggung jawab dapat membantu 
organisasi untuk mencapai tujuannya dengan 
memanfaatkan sumber-sumber informasi yang lebih 
besar untuk keperluan organisasi yang lebih efektif. 
Sebagai contoh kasusnya, pada tulisan ini akan 
ditampilkan studi kasus proses bisnis yang terjadi pada 
sistem pemasangan iklan di rad io. Iklan merupakan 
komponen yang sangat penting bagi radio karena 

operasional radio sangat tergantung pada pemasukan 
iklan. Hasil simulasi pemasukan iklan diperhitungkan 
pada saat sebelum dan sesudah sistem melakukan 
pemanfaatan IT bagi proses bisnisnya.  
Perhitungan telah dilakukan dengan menggunakan 
data daftar harga iklan kemudian dibuat simulasi 
mengenai min imum pemasukan iklan perbulannya. 
Hasilnya seperti terlihat pada tabel 1 dan 2. 
 
Tabel 1. Daftar Perkiraan Pemasukan Iklan per Bulan 

Sebelum Perbaikan Sistem 

 
 
Dan berikut adalah hasil setelah dilakukan perbaikan 
sistem yang meliputi perbaikan proses bisnis, 
pemanfaatan IT, optimalisasi penggunaan peralatan, 
pembelian peralatan yang mendukung 
terselenggaranya implemetasi IT d i organisasi.  
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Tabel 1. Daftar Perkiraan Pemasukan Iklan per Bulan 
Sesudah Perbaikan Sistem 

 
 
Dari hasil simulasi didapat bahwa dengan perbaikan 
IT maka profit organisasi dapat meningkat. Itu dari 
sisi IT, selanjutnya akan di teliti faktor-faktor dari sisi 
organisasi hal-hal apa yang seharusnya diperhatikan 
apabila organisasi ingin memaksimalkan proses 
bisnisnya. 

Isi makalah akan terbagi sebagai berikut. Latar 
belakang dan tujuan dibuatnya tulisan ini akan d ibahas 
pada bagian 1 yaitu pendahuluan, dasar teori yang 
digunakan terdapat pada bagian 2, bagian 3 akan 
membahas mengenai metode yang digunakan, hasil 
yang diperoleh terdapat pada bagian 4 dan dilanjutkan 
dengan kesimpulan pada bagian 5. 
 

2. DASAR TEORI 
  

Ontology merupakan teori tentang kosakata atau 
konsep yang digunakan untuk membangun sistem 
buatan [1]. Ontology mempunyai kemampuan 
mengintegrasikan data yang heterogen dan 
memungkinkan interoperabilitas antar sistem yang 
berbeda juga dapat digunakan untuk analisis semantik 
terhadap pemodelan yang digunakan dalam 
menganalisis dan merancang sistem. Ontology 
engineering di definisikan sebagai istilah pada suatu 
domain pengetahuan serta relasi diantaranya. 
Memiliki kelas, disusun berdasarkan hirarki pada 
konsep, memiliki atribut dan propertis, dimana kelas 
dapat memiliki konstrain pada nilainya [2]. Proses 
bisnis merupakan sekumpulan kegiatan yang 
menghasilkan satu atau lebih kegiatan dan 

menghasilkan output yang berguna. Proses bisnis 
sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan didalam 
dan diluar sistemnya. Tujuan ontology proses bisnis 
ada dua yaitu [3]: 
1. Berbagi pengetahuan pada domain yang berbeda 

antara ahli domain dengan orang IT yang terlibat 
pada desain software dan pengembangannya 

2. Dengan ontology makadefinisi dapat dibaca oleh 
mesin, sehingga ia akan berfungsi sebagai 
spesifikasi persyaratan bagi artefak perangkat 
lunak yang dihasilkan. 

Langkah pertama dimulai dengan mendefinisikan 
meta model yang mendefinisikan konsep dan 
hubungan di antaranya, yaitu dengan cara membuat 
kelas-kelas apa yang ada pada domain tersebut beserta 
atributnya. Enterprise ontology adalah pemahaman 
tentang operasi yang terjadi di dalam organisasi yang 
benar-benar  independen dalam hal realisasi dan 
pelaksanaannya[4]. Keuntungan yang diperoleh 
apabila menggunakannya antara lain untuk redesain 
dan re-engineering pada proses bisnis, kerjasama di 
intra dan antar organisasi, interoperabilitas sistem 
informasi, memberikan pemahaman umum bagaimana 
operasi organisasi dilakukan yang ditujukan bagi para 
pembuat keputusan dalam organisasi dan juga 
organisasi akan memiliki potensi pendekatan baru 
untuk analisis dan desain organisasi. Untuk 
pembangunan ontology digunakan hozo sebagai editor 
ontology[5]. 
 

3.  METODOLOGI 
  

Contoh kasus pada tulisan ini mengambil kasus  
pada sistem pemasangan iklan di radio. Gambar 1 
yang menjelaskan bagaimana sistem pemasangan 
iklan di radio dilakukan. Gambar tersebut merupakan 
desain sistem yang baru untuk sistem tersebut. 

 

 
Gambar 1. Diagram Konteks Pemasangan Iklan Radio 

 
Aktor yang terlibat pada sistem tersebut antara 

lain klien, marketing, bagian traffic dan program 
director. Proses iklan masuk pertama kali dari klien 
yang ditindak lan juti o leh bagian marketing, kemudian 
market ing mambuat order produksi, surat perjanjian 
dan log iklan tayang. Selanjutnya semua berkas akan 
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diterima o leh Program Director dan akan di teruskan 
ke bagian traffic, untuk iklan adlibs log iklan ini 
langsung masuk ke ruang siaran setelah di beri tanggal 
tayang dan jadwalnya sedangkan untuk iklan spot 
harus melalui tahap produksi terlebih dahulu. Pada 
level DFD maka akan aktor lain yang terlibat untuk 
setiap proses dalam organisasi. Relasi antar aktor 
inilah salah satu yang kita evaluasi. Berikut in i gambar 
DFD produksi iklan rad io. 
 

 
 

Gambar 2. Data Flow Diagram Produksi Iklan Radio 
 
Sistem d imulai pada saat klient ingin mengajukan 
pemasangan iklan di radio. Marketing mencatat hal 
tersebut kemudian akan di berikan ke program 
director, selanjutnya bagian traffic akan menindak 
lanjuti permintaan tersebut. Menurut jenisnya, 
beriklan di radio terbagi atas dua jenis yaitu iklan spot 
dan iklan adlibs atau iklan baca. Analisis proses 
dilakukan pada proses bisnis tersebut dengan 
memperhatikan t iga hal, yaitu aspek upper 
organizational ontology, business organizational 
ontology dan business resources ontology.Jenjang 
tanggung jawab dan divisi atau subdivisi dari masing-
masing karyawan pada sistem dapat terlihat pada 
struktur organisasi berikut ini. 

 
 

Gambar 3. Struktur Organisasi 

Metode Semantic Business Process Management 
(SBPM) bertujuan mengakses ruang proses suatu 
organisasi pada tingkat pengetahuan, misalnya untuk 
mendapatkan alasan tentang komposisi dan proses 
subsitusi dan tentang apakah terdapat urutan eksekusi 
sehingga set tertentu dari layanan web dengan kendala 
eksplisit dapat digunakan untuk membentuk suatu 
bisnis proses tertentu [6]. Tiga tahapan dalam SBPM 
meliputi: 
1.Upper Process Ontology, menangkap gagasan yang 
sangat dasar dari proses, khususnya “aktifitas” dan 
“pre/post-condition”. Dengan representasi ontology 
berarti membuat komponen-komponen ontology 
seperti konsep dan relasinya. Berikut ini beberapa 
pertanyaan untuk upper process ontology: 
1. karyawan termasuk div isi/subdivisi yang mana? 
2. karyawan melakukan peran tertentu? 
3. peran karyawan tertentu melakukan apa? 
4. apa keterampilan dari masing-masing karyawan? 
5. apa kemampuan dari mesin atau sumberdaya tak 
berwujud tertentu yang berkaitan dengan karyawan 
tersebut? 
6. adakah keterampilan atau kemampuan dari peran 
tertentu? 
7. siapa yang membawahi karyawan tertentu? 
8. karyawan tertentu meberikan laporan kepada siapa? 
9. dalam melaksanakan tugasnya karyawan atau mesin 
berkomunikasi dengan pihak atau bagian tertentu? 
10. sumberdaya apasaja yang dimiliki perusahaan? 
11. sumberdaya mana yang diperlukan untuk suatu 
tugas tertentu? 
2.Business Organization Ontology, akan 
menyempurnakan konsep peran, tugas, divisi 
karyawan dan skill capability. 
3.Business Resources Ontology, akan 
menyempurnakan konsep sumberdaya, mesin atau 
sistem dan sumberdaya tak berwujud (intangible 
Resources) 
 

4. HAS IL 
 
Hasil dari pertanyaan yang di tanyakan pada 

SBPM untuk point upper process ontology dapat 
terlihat pada tabel 3. Dapat terlihat disana bahwa 
proses bisnis yang jelas kan tercermin pada divisi 
mana mengerjakan apa, bertanggung jawab kepada 
siapa, mengerjakan apa, dalam melaksanakan 
pekerjaannya dia memerlukan sumberdaya/aset milik 
organisasi apasaja, bagaimana pelaporan yang harus 
dihasilkan, skill apa yang harus dimiliki untuk 
melakukan pekerjaan tertentu. 

Selanjutnya setelah dibuatkan tabel atas 
pertanyaan pada point upper process ontology maka 
tahapan business organization ontology dapat 
dilakukan yaitu dengan melihat apakah dari hasil 
upper proces ontology sebelumnya terdapat hal-hal 
yang perlu diperbaiki, misalnya penambahan divisi, 
pemindahan divisi, penambahan tugas pada bagian 
tertentu, penambahan skill capability. Melihat dari 
bagan hasil proses sebelumnya dan terlihat juga dari 
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beban kerja yang tidak terlalu banyak untuk bagian 
traffic, dapat direkomendasikan bahwa bagian traffic 
dapat digabung dengan bagian atau tugas-tugas 
market ing. Hal tersebut berdasarkan juga terhadap 
aliran data yang masih bisa di kontrol apabila bagian 
traffic ini d ibuat gabung dengan marketing.  

Point business resources ontology dapat diajukan  
apabila dari hasil dua tahapan sebelumnya terdapat 
masalah dengan sumberdaya yang dimiliki organisasi. 
Rekomendasi dapat ditambahkan disini demi 
meningkatnya kierja dari anggota dan juga pada 
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan profit  
organisasi. Contoh dari point ini seperti penambahan 
jumlah komputer, pembelian sound effek untuk 
keperluan produksi iklan, penambahan koleksi musik 
yang dimiliki, pembelian mobil operasional untuk 
market ing dan lain sebaginya. 

 
Tabel 3. Hasil Pertanyaan Upper Process Ontology 

 
Untuk data mengenai divisi atau subdivisi karyawan 
dapat dilihat dari struktur organisasi. Berikutnya dari 
data-data tersebut dibuatkan ontologynya. 
Tahapan mebangun ontology adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan domain pengetahuannya 
2. Klasifikasi kelas-kelas yang ada 
3. Atribut dari masing-msing kelas 
4. Buat relasi antara kelas 
5. Tentukan instance 
6. Cek kembali antara kompenen tersebut 

Hasil dari ontology untuk konteks sistem seperti 
gambar berikut in i. 
 

 
Gambar 4. Ontology dengan Hozo 

 
Sebagian dari bentuk RDF(S) dari ontology dapat 
terlihat seperti berikut: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#" 
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema#" 
  xml:base="http://www.hozo.jp/rdf/klitefm.ont" 
> 
<rdfs:Class rdf:ID="WholnessConcept"> 
  <rdfs:label>WholenessConcept</rdfs:label> 
</rdfs:Class> 
<rdfs:Class rdf:ID="RelationalConcept"> 
  <rdfs:label>RelationalConcept</rdfs:label> 
</rdfs:Class> 
<rdfs:Class rdf:ID="Marketing"> 
  <rdfs:label>Marketing</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Direktur_Operasional" /> 
</rdfs:Class> 
<rdfs:Class rdf:ID="Program_Director"> 
  <rdfs:label>Program Director</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Direktur_Operasional" /> 
</rdfs:Class> 
<rdfs:Class rdf:ID="Traffic"> 
  <rdfs:label>Traffic</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Marketing" /> 
</rdfs:Class> 
 
Sedangkan tampilan dari editor hozo adalah sebagai 
berikut: 

 
 

Gambar 5. Editor Hozo 
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5. KES IMPULAN 
   

Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. IT dapat membantu organisasi untuk saling bertukar 

informasi dan dapat saling memberikan 
berkontribusi pada masing-masing bagian pada 
organisasi untuk mencapai positioning organisasi 
yang diharapkan. 

2. Dengan ontology enterprise yang berfokus pada 
memahami esensi dari suatu organisasi dapat 
memastikan bahwa semua dalam sistem dapat 
beroperasi dengan baik apabila batas-batas dan 
hasil yang diharapkan terpenuhi sehinggadapat 
meningkatkan efisiensi, adaptasi, dan 
kelangsungan organisasi. 

3.  Ontology membantu organisasi dalam menghemat 
biaya karena kemampuan reuse dari ontology. 

 
DAFTAR REFERENS I 

  
[1]  Riich iro Mizoguchi, Mitsuru Ikeda, “Towards 

Ontology Engineering”, Technical Report AI-
TR-96-1, ISIR, Osaka University 

[2]  Natalya F. Noy, Deborah L. McGuinness, 
“Ontology Development 101: A Guide to 
Creating Your First Ontology”, sumber: 
http://protege.stanford.edu/publications/ontology
_development/ontology101.pdf , diakses: 
Agustus 2012 

[3]  Dieter E. Jenz, “Business Process Ontologies: 
Speeding up Business Process Implementation”, 
Jenz & Partner Gmbh, 2003 

[4]  Jan L.G. Dietz, “Enterprise Ontology”, ICEIS 
2005 

[5]  Kouji Kozaki, Yoshinobu Kitamura, Mitsuru 
Ikeda, Riich iro Mizoguchi, “Hozo: An  
Environment for Building/Using Ontologies 
Based on a Fundamental Consideration of “Role” 

and 
      “RElationship””, Transactions of the Japanese 

Society for Artificial Intellegence, Vol 26 No. 2, 
pp387-402 

[6]  Martin Hepp, Dumitru Roman, “An Ontology 
Framework for Semantic Business Process 
Management”, Proceeding of 
Wirtschaftsinformatika 2007, February 28-
March2, 2007, Karlsruhe 

 

 

Tanya jawab: 

 

Pertanyaan 1: 
Apakah yang dimaksud dengan Positioning 
Organization? 
 
Jawaban: 
Adalah posisi suatu organisasi terhadap organisasi 
yang sejenis lainnya di suatu tempat. 
 
Pertanyaan 2: 
Apakah ada tools yang lain yang dapat digunakan 
selain Hozo? 
 
Jawaban: 
Ada, pemilihan hozo dikarenakan dapat memberikan 
beberapa kemudahan-kemudahan. 
 
Pertanyaan 3: 
Mengapa digunakan di stasiun Radio, bukan 
diaplikasikan di organisasi sendiri (LIPI)? 
 
Jawaban: 
Hal in i berkaitan dengan tugas kuliah. 
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Kebutuhan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(The Need of Information and Communication Technology Services) 

Engkos Koswara N 
Pusat Penelitian Informatika-LIPI 

Jl. Cisitu No.21/154D Kompleks LIPI Bandung 40135 
 

 
Abstrak - Perkembangan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) sangat pesat, terutama pada 
perangkat keras dan perangkat lunaknya. Keadaan ini 
menyebabkan banyak produk yang beredar di pasar 
dan di masyarakat memerlukan berbagai layanan TIK 
dengan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana kebutuhan layanan TIK 
untuk masyarakat di lihat dari kondisi pasar nasional, 
kondisi infrastruktur nasional dan kondisi pasar 
dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini 
menggunakan metodologi deskriptif dengan data yang 
bersumber dari literatur tercetak dan elektronik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai 
layanan TIK, berkembang dengan pesat, sesuai 
dengan kebutuhan pengguna, terutama yang 
berhubungan dengan pelayanan umum, seperti e-
government, e-KTP, e-procurement, e-health, e-
learning, dan e-banking. Begitu juga dengan potensi 
pasar pengguna internet, pelanggan seluler, pengguna 
komputer PC,  Laptop dan Warnet terus meningkat.  
 
Kata kunci: Layanan TIK,  Pasar TIK, Infrastruktur 
TIK. 

 
1. PENDAHULUAN 

 
 Pembangunan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) pada hakekatnya ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka 
membangun peradaban bangsa. Kenyataan 
menunjukkan bahwa TIK telah membawa perubahan 
penting dalam perkembangan peradaban, terutama 
perekonomian dunia. Abad ke-21 bahkan d iyakini 
akan menjadi abad baru yang di sebut era informasi-
ekonomi (digital-economic) dengan ciri khas  
perdagangan  yang memanfaatkan elekt ronika 
(electronic commerce). Kondisi ini mengakibatkan 
adanya pergeseran paradigma strategi pembangunan 
bangsa-bangsa dari pembangunan industri menuju ke 
era info rmasi (information age).  
 Pergeseran paradigma memberikan implikasi 
terhadap terjadinya proses transisi perekonomian 
dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya 
(resource based economy) menjadi perekonomian 
yang berbasis pengetahuan (knowledge based 
economy). Pembangunan TIK merupakan sumber 
terbentuknya iklim yang menjad i landasan bagi 
tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia yang pada 
gilirannya dapat menjadi sumberdaya pertumbuhan 
dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, t idak 
diragukan lagi bahwa TIK merupakan faktor yang 
memberikan kontribusi sangat signifikan dalam 

peningkatan kualitas masyarakat melalu i peranannya 
yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi 
suatu bangsa. 
 Dalam konteks pembangunan ekonomi, 
terdapat beberapa pergeseran paradigma dalam 
kaitannya dengan kehadiran dan perkembangan TIK, 
antara lain: (1) Kompet isi akan menggantikan 
monopoli dalam kehidupan bernegara, berorganisasi 
ataupun berusaha; (2) Desentralisasi akan 
menggantikan sentralisasi, baik bagi organisasi 
pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat 
lainnya; (3) Regulasi fasilitas (enabler) yang jauh 
lebih longgar akan menggantikan regulasi penghambat 
(wall) yang dirasakan terlalu ketat dan bertentangan 
dengan kaidah-kaidah reformasi yang lebih bersifat 
demokratis dan adil; (4) Ekonomi d igital  yang 
diharapkan dapat menciptakan peluang baru bagi 
pelaku ekonomi kecil dan menengah melalui 
pemerataan informasi dan jalu r distribusi yang lebih 
adil akan menggantikan ekonomi kapitalistik yang 
dikuasai oleh konglomerat dan tidak adil. (5) 
Infrastruktur telekomunikasi akan digantikan oleh 
infratruktur informasi dengan dorongan konvergensi 
TIK; (6) Masyarakat yang berbasis materi 
(material/resource base) akan digantikan oleh 
masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge 
base).   

Kebutuhan layanan TIK untuk masyarakat 
ditujukan pada pelayanan umum, seperti e-
government, e-KTP, e-procurement, e-health, e-
learning, dan e-banking. Namun TIK diperlukan juga 
untuk membantu pelaksanaan pembangunan Iptek di 
Indonesia (lihat Gambar 1.1). Pembangunan ilmu 
pengetahuan dan teknologi mempunyai dua prioritas. 
Pertama penggunaan Sistem Inovasi Nasional (SIN), 
yang ke dua peningkatan litbangrap Iptek. SIN 
mempunyai fokus pada pembangunan kelembagaan 
Iptek, sumber daya manusia Iptek, dan jaringan Iptek. 
Sedangkan peningkatan litbangrap Iptek tertuang 
dalam Agenda Riset Nasional (ARN) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, 
ditujukan utnuk menudukung ketahanan pangan, 
ketahanan energi, pemanfaatan TIK, penyediaan 
teknologi transportasi, kebutuhan teknologi 
pertahanan, teknologi kesehatan, dan teknologi 
material maju. ARN in i disinkronkan dengan fokus 
pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 
Iptek, antara lain: meningkatnya kemampuan nasional 
dalam pengembangan, pengusahaan dan penerapan 
Iptek dalam bentuk publikasi, paten, prototipe, 
layanan teknologi, wirausahawan teknologi. 
Disamping itu untuk meningkatkan relevansi kegiatan 
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riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang 
dibarengi dengan meningkatnya kesadara masyarakat 

akan Iptek. 
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Gambar 1.1  Kerangka Pembangunan Iptek RPJMN 2010-2014 (8) 

 

2.  TUJUAN DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh 
mana kebutuhan layanan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk masyarakat, seperti e-government, 
e-KTP, e-procurement, e-health, e-learning, dan e-
banking, potensi pasar internet, seluler, komputer, dan 
Warnet. Penelitian dibatasi pada kondisi pasar 
nasional, kondisi infrastruktur nasional dan kondisi 
pasar dunia.  

 Penelit ian menggunakan metodologi deskriptif 
dengan data yang bersumber dari lieratur tercetak dan 
elektronik yang kemudian di analisis dan didiskusikan 
untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan 
penelitian.   

 
3. KONDIS I PASAR LAYANAN TIK 

  
Pemanfaatan dan penggunaan TIK di berbagai 

sektor kehidupan masyarakat  merupakan salah satu 
syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan 
Masyarakat Informasi Indonesia 2025. Seiring dengan 
perkembangan dan pemanfatan TIK yang demikian 
pesat, dalam kegiatan keh idupan sehari-hari 
pemanfaatan perangkat komunikasi, komputer beserta 
software dan internet dirancang sesuai dengan 

kebutuhan, kemudahan, lebih efekt if dan efisien. 
Penggunaannya tidak terbatas hanya untuk layanan 
kepentingan pemerintahan, dan layanan bisnis tetapi 
juga merambah sektor-sektor lainnya seperti 
pendidikan, kebudayaan, maupun kesehatan. 
 Telah dikenal berbagai layanan TIK yang 
populer dan dapat dimanfaatkan masyarakat terkait  
dengan fungsi pelayanan umum adalah: layanan 
kepemerintahan (e-government), layanan 
kependudukan (e-KTP), pengadaan barang dan jasa 
(e-procurement) (6), layanan untuk kesehatan (e-
health), pembelajaran (e-learning), perbankan (e-
banking), pertanian (e-agriculture), pariwisata (e-
heritage) dan lain-lain, sesuai dengan tugas pokok 
masing-masing instansi pemerintah. 
 Saat ini, d i Indonesia telah tersedia berbagai 
jenis layanan elektronik untuk kepentingan 
kepemerintahan (e-government) baik d i pusat maupun 
di daerah yang mulai digunakan oleh masyarakat. E-
government merupakan bentuk penggunaan TIK oleh 
instansi pemerintah untuk melaksanakan 
kepemerintahan yang lebih efisien dan penekanan 
biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanannya 
serta memberi akses informasi terhadap masyarakat 
umum.  
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 Mencermati pengembangan e-government (5) 
di Indonesia, tampak belum dimanfaatkannya secara 
maksimal sumber daya infrastruktur dan in formasi, 
maupun sumber daya manusia. Sebagai tolok ukur 
yang paling sederhana adalah konten masih bersifat 
informasi yang sangat umum. Berdasarkan hasil  
pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, mayoritas situs web 
pemerintah masih berada pada tingkat pertama 
(persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah 
mencapai t ingkat dua (pematangan), sedangkan 
tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) 
belum tercapai. 
 Kondisi layanan elektronik yang lain adalah 
untuk layanan bisnis (e-commerce). Pertumbuhan 
layanan internet dalam proses komunikasi bisnis ini 
pun di Indonesia masih sangat kecil. Dalam hal 
kesiapan e-commerce, seperti negara-negara 
berkembang lainnya, Indonesia masih rendah, karena 
kurangnya infrastruktur TI terutama d i kalangan 
rumah tangga individual dan usaha kecil menengah. 
Selain rendahnya tingkat penetrasi PC, b iaya akses 
internet tinggi, kurangnya langkah-langkah keamanan 
untuk memudahkan pembayaran online, kesadaran 
masyarakat akan potensi e-commerce dan ketersediaan 
SDM TI yang terampil merupakan beberapa kendala. 
 Sementara itu para pelaku b isnis skala usaha 
kecil menengah (UKM) masih belum memanfaatkan 
sarana e-commerce ini secara optimal. Hal ini 
tercermin dalam data Indikator TIK Edisi 2009 (2) 
yang memperlihatkan bahwa pelaku UKM yang 
menggunakan komputer dalam usahanya pada tahun 
2006 belum mencapai 1%, begitu pula UKM yang 
memanfaatkan internet sangat kecil hanya 0,2% dari 
jumlah UKM yang ada. Sedangkan pemanfaatan e-
commerce oleh industri Menengah Besar cukup baik. 
Pada tahun 2006 industri yang bergerak pada jasa 
keuangan penggunaan komputer mencapai 76,2% dan 
pemanfaatan Internet mencapai 10,7% dari jumlah 
seluruh industrinya. 
 Berdasarkan survai yang dilakukan dilakukan 
oleh MARS, kebanyakan masyarakat di Indonesia 
masih menggunakan internet untuk keperluan social 
networking, browsing, downloading (7). Sedangkan 
untuk keperluan commerce masih di bawah 5%. 
Seperti pada gambar 1.1, dimana prosentase terbesar 
dilakukan untuk akt ivitas emailing dan social 
networking (34%), kemudian disusul aktivitas 
browsing (32%), download (14,6%), chating (8,6%), 
akses multimedia (6,17%), selanjutnya baru aktivitas 
yang berkaitang dengan e-commerce, yaitu pemesanan 
barang (1,7%), dan booking tiket (1,28%). Aktivitas 
lain yang dilakukan para pengguna internet 
diantaranya adalah game online (1%), mencari info  

(jurnal, kesehatan, berita, memasak) dengan 
persentase di bawah 1%. Potret pemanfaatan Internet 
dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Potret Pemanfaatan Internet (7) 

 
 Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa 
sebenarnya potensi pasar layanan elektronik baik e-
government maupun e-commerce akan terus 
berkembang di Indonesia, mengingat penetrasi 
pengguna internet di Indonesia (12,5%) masih kecil 
bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Jepang 
(75,5%), Hongkong (69,2%), China (29,4%), atau 
dengan negara tetangga kita Singapura, Malaysia, dan 
Brunei yang masing-masing diatas 50%. 
 

4. KONDIS I INFRAS TRUKTUR LAYANAN 
TIK NAS IONAL 

 
 Seiring dengan semakin tingginya pemanfaatan 
TIK dalam berbagai sektor kehidupan, indikator 
pemanfaatan infrastruktur TIK seperti: penggunaan 
komputer (hardware, software), telepon tetap dan 
bergerak serta penggunaan internet menunjukkan 
peningkatan yang cukup signifikan, meskipun dari sisi 
penyebarannya masih terbatas pada wilayah perkotaan 
dan kawasan industri.  
 Secara umum, pertumbuhan pelanggan telepon 
tetap kabel cenderung menurun, hal ini terlihat dari 
penetrasi di tahun 2008 hanya 3.65% dengan 8,3 juta 
pelanggan yang memanfaatkan jaringan telepon kabel 
tetap. Sedangkan di tahun 2004 penetrasi mencapai 
3,76% dengan jumlah 8,1 juta pelanggan. Sedangkan 
pelanggan yang menggunakan teknologi tanpa kabel 
baik telepon tetap nirkabel maupun telepon selular 
menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun.  
Pelanggan dengan telepon selular mencapai 140 juta 
lebih atau mencapai penetrasi 61,72% di tahun 2008 
dengan pertumbuhan sekitar 30%. Data pelanggan 
telepon tetap dan seluler dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Pelanggan Telepon Tetap dan Seluler 

Tahun Telepon Tetap Kabel Telepon Tetap Nirkabel Telepon Seluler 

Pelanggan Penetrasi Pelanggan Penetrasi Pelanggan Penetrasi 

2004 8.139.512 3,76% 1.662.205 0,77% 30.336.607 14,02% 

2005 8.283.400 3,78% 4.784.268 2,18% 46.992.118 21,44% 

2006 8.328.179 3,75% 5.996.960 2,70% 63.802.925 28,73% 

2007 8.324.197 3,70% 10.765.212 4,79% 93.386.881 41,52% 

2008 8.302.730 3,65% 21.109.265 9,27% 140.585.799 61,72% 
Sumber: Diolah dari Indikator TIK Edisi 2009, BPPT 

 
 Berdasarkan data pemanfaatan komputer di 
Indonesia, terlihat bahwa pertumbuhan penetrasi 
kepemilikan komputer baik yang berupa komputer 
personal (PC) maupun laptop untuk setiap rumah 
tangga meningkat. Pada tahun 2008 prosentase rumah 
tangga di Indonesia yang memiliki komputer adalah 
sekitar 8,3%. Angka penetrasi komputer ini lebih  

besar dari tahun 2007 yaitu sekitar 5.9%. Dari sisi 
penyebarannya terlihat rumah tangga di Pulau Jawa 
memiliki pertumbuhan yang cukup baik dengan 
penetrasi sekitar 9,17% d i tahun 2008. Penetrasi 
komputer di rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 

 
Tabel 4.2  Penetrasi Komputer di Rumah Tangga 

No. Wilayah % Rumah Tangga Dengan Komputer 

2006 2007 2008 

1 Sumatera 2,99 4,83 6,84 

2 Jawa 5,26 6,61 9,17 

3 Bali Nusra 2,96 3,96 6,33 

4 Kalimantan 4,58 5,93 8,65 

5 Sulawesi 2,54 4,45 6,01 

6 Maluku Papua 2,18 3,73 6,37 

 Jumlah  4,36 5,88 8,25 
Sumber: Indikator TIK Edisi 2009, BPPT 

 
 Kondisi dan keadaan pasar infrastruktur 
telematika secara Nasional dapat pula dilihat dari 
indikator  penetrasi internet dari sisi pengguna dan 
pelangan. Berdasarkan data yang berasal dari 
Indikator TIK Edisi 2009 disebutkan bahwa terjadi 
peningkatan dari sisi pengguna maupun pelanggan. 

Jumlah pelanggan di tahun 2008 sebanyak 3,13 juta 
dan jumlah pengguna mencapai 25 juta atau mencapai 
densitas pengguna sebanyak 10,94%. Jumlah 
pengguna dan pelanggan internet di Indonesia dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3  Pengguna dan Pelanggan Internet Indonesia 

Tahun Jumlah 
Penduduk 

Pelanggan Pengguna Densitas Pengguna 

Jumlah  Pertumbuhan Jumlah  Pertumbuhan Densitas Pertumbuhan 

2004 216.382.000 1.346.300 55,81% 5.628.100 10,35% 2,60 8,91% 

2005 218.889.000 1.853.000 37,64% 7.896.000 40,30% 3,61 38,69% 

2006 222.192.000 2.543.600 37,27% 10.575.700 33,94% 4,76 31,95% 

2007 225.642.000 3.126.000 22,90% 13.000.000 22,92% 5,76 21,04% 

2008 228.523.000 3.126.000 --- 25.000.000 92,31% 10,94 89,88% 
Sumber: Indikator TIK Edisi 2009, BPPT 
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 Bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas 
komputer dan internet di rumah, keberadaan Warnet 
(warung internet) di desa/kelurahan sebagai unit 
wilayah administrasi terkecil sangat penting artinya 
(3,4).  Berdasarkan tabel 1.4 pada tahun 2008 rata-rata 

6% dari sekitar 75.410 desa yang telah memiliki 
Warnet. Sekitar 94% sisanya belum memiliki Warnet. 
Jumlah desa atau kelurahan yang sudah memiliki 
warnet (warung internet) dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4  Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Warnet  

Wilayah Desa Dengan Warnet Desa Tanpa Warnet 

2005 2008 2005 2008 

Sumatera 430 970 20.834 22.554 

Jawa 1.243 2.654 23.793 22.505 

Bali Nustra 115 197 4.144 4.231 

Kalimantan 120 223 6.064 6.407 

Sulawesi 165 243 8.054 9.031 

Maluku Papua 55 72 4.938 6.383 

Jumlah  2.128 4.296 67.827 71.111 
Sumber: Indikator TIK Edisi 2009, BPPT 

 
 Dari sisi ketersebarannya pun masih terjadi 
perbedaan yang signifikan. Dari angka penyebaran 
Warnet 6% tersebut, sekitar 3,5 % atau 2.654 
kelurahan berada di pulau Jawa, sedangkan di daerah 

Maluku Papua hanya 0,1% atau 72 kelu rahan/desa 
yang memiliki Warnet.  Distribusi warnet yang 
menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Warnet (APW) 
Komitel dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
 

Gambar 4.2  Distribusi Warnet Anggota APW Komitel (1) 
 
 Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui 
dengan jelas bahwa pengguna Warnet belum merata 
diseluruh wilayah Indonesia. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa  akses informasi masih sulit  
dilakukan masyarakat.  
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5. KONDIS I PASAR TIK DUNIA 
  

Pada tahun 2008 densitas TIK rata-rata negara 
ASEAN adalah sekitar 13,62% untuk telepon tetap, 
66,45% untuk telepon seluler adalah 66,45%. 
Sedangkan indikator untuk telemat ika yaitu densitas 

jumlah komputer per 100 penduduk mencapai 6,04% 
dan densitas pengguna internet mencapai 13,91%. 
Kondisi pasar telekomunikasi dan informat ika dunia 
pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 5.1. 
 

 
Tabel 5.1  Kondisi Pasar Telekomunikasi dan Informatika Dunia Tahun 2008 

Negara Populasi 
(juta) 

Komunikasi Infomatika 

Telepon 
Tetap 
(ribu) 

Telepon 
Seluler 
(ribu) 

Jumlah 
(ribu) 

Pelanggan 
Internet 
(ribu) 

Pelanggan 
Broadband 
(ribu) 

Pengguna 
Internet 
(ribu) 

PC per 
100 
penduduk 
*) 

Brunei 
Darusalam 

0,39 76,6 376,0 452,6 17,6 13,9 217,0 8,83 

Kamboja 14,56 43,1 4.237,0 4.280,1 18,0 16,6 74,0 0,36 

Indonesia 227,35 30.378,1 140.578,2 170.956,3 3.126,0 400,0 18.000,0 2,00 

Laos 6,21 127,8 2.022,1 2.149,9 5,5 6,1 527,4 1,69 

Malaysia 27,01 4.292,0 27.713,0 32.005,0 5.221,6 1.331,8 15.074,0 23,41 

Myanmar 49,56 811,4 367,4 1.178,8 21,3 10,1 108,9 0,88 

Filipina 90,35 4.076,1 68.117,2 72.193,3 3.000,0 1.045,7 5.618,0 7,46 

Singapura 4,62 1.857,1 6.375,5 8.232,6 1.103,4 1.003,1 3.370,0 76,80 

Thailand 67,39 7.024,0 62.000,0 69.024,0 --- 950,0 16.100,0 6,86 

Vietnam 87,10 29.591,0 70.000,0 99.591,0 5.240,6 2.049,0 20.834,0 9,51 

ASEAN 574,53 78.277,2 381.786,4 460.063,6 17.754,0 6.826,3 79.923,3 6,04 

Afrika 986,60 32.326,6 371.311,0 403.637,6 8.785,5 2.868,4 81.183,5 2,24 

Amerika 921,10 280.240,0 754.010,2 1.034.250,2 115.158,6 111.157,2 421.618,5 34,73 

Asia 4.023,60 608.361,9 1.913.221,0 2.521.582,9 222.768,6 153.780,9 660.307,9 6,51 

Eropa 806,29 319.881,6 978.692,1 1.298.573,7 171.739,7 137.031,5 405.527,5 30,21 

Oceania 34,95 11.638,5 28.742,3 40.380,8 9.583,2 6.130,1 18.782,2 50,73 

DUNIA 6.772,51 1.252.448,6 4.045.977,0 5.298.425,2 528.035,0 410.968,0 1.587.419,8 13,38 

Sumber: Diolah dari Indikator TIK Edisi 2009, BPPT 
 
 Berdasarkan tabel tersebut terlihat teledesitas 
secara global untuk penggunaan alat telepon sekitar 
78,23%, untuk penetrasi pengguna internet sekitar 
23,43% dan densitas jumlahkomputer per 100 
penduduk mencapai 13,38%. Ini menunjukan masih 
adanya peluang untuk mengisi pengembangan 
infrastruktur telemat ika baik untuk kebutuhan dalam 
negeri, reg ional maupun dunia.  
 

6.  PENUTUP 
 

 Berbagai layanan TIK yang populer dan 
dimanfaatkan masyarakat terkait dengan fungsi 
pelayanan umum adalah: layanan kepemerintahan, 
layanan kependudukan, pengadaan barang dan jasa, 
layanan untuk kesehatan, pembelajaran, perbankan, 
pertanian, pariwisata dan berbagai kegiatan sesuai 
dengan tugas pokok masing-masing instansi 
pemerintah. Potensi pasar layanan elektronik baik e-

government maupun e-commerce akan terus 
berkembang di Indonesia, mengingat penetrasi 
pengguna internet di Indonesia (12,5%) masih kecil 
bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Jepang 
(75,5%), Hongkong (69,2%), China (29,4%), atau 
dengan negara tetangga kita Singapura, Malaysia, dan 
Brunei yang masing-masing diatas 50%. 
 Pertumbuhan pelanggan telepon yang 
menggunakan teknologi tanpa kabel baik telepon tetap 
nirkabel maupun telepon selular menunjukan 
peningkatan dari tahun ke tahun.  Pelanggan dengan 
telepon selular mencapai 140 juta lebih atau mencapai 
penetrasi 61,72% di tahun 2008 dengan pertumbuhan 
sekitar 30%. Beg itu juga untuk pemanfaatan komputer 
di Indonesia, baik yang berupa komputer personal 
(PC) maupun laptop untuk setiap rumah tangga 
meningkat. Pada tahun 2008 rumah tangga yang 
memiliki komputer adalah sekitar 8,3%. Angka 
penetrasi komputer ini lebih besar dari tahun 2007 
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yaitu sekitar 5.9%. Dari sisi penyebarannya terlihat 
rumah tangga di Pu lau Jawa memiliki pertumbuhan 
yang cukup baik dengan penetrasi sekitar 9,17% di 
tahun 2008. Hal in i sejalan dengan meningkatnya 
pentrasi Internet baik dari sisi pengguna maupun 
pelanggan. Jumlah pelanggan di tahun 2008 sebanyak 
3,13 juta dan jumlah pengguna mencapai 25 juta atau 
mencapai densitas pengguna sebanyak 10,94%. 
 Penyebaran Warnet pada tahun 2008 rata-rata 
6% dari sekitar 75.410 desa. Sekitar 94% sisanya 
belum memiliki Warnet. Dari angka penyebaran 
Warnet 6% tersebut, sekitar 3,5 % atau 2.654 
kelurahan berada di pulau Jawa, sedangkan di daerah 
Maluku Papua hanya 0,1% atau 72 kelu rahan/desa 
yang memiliki Warnet. Hal ini memperlihatkan bahwa 
sebarannya belum merata. Sedangkan teledesitas 
secara global untuk penggunaan alat telepon sekitar 
78,23%, untuk penetrasi pengguna internet sekitar 
23,43% dan untuk komputer per 100 penduduk 
mencapai 13,38%. Hal ini menunjukan masih adanya 
peluang untuk mengisi pengembangan infrastruktur 
telematika baik untuk kebutuhan dalam negeri, 
regional maupun dunia.  Keadaan tersebut diatas 
menunjukkan bahwa berbagai layanan TIK, 
berkembang dengan pesat, menunjukkan bahwa 
kebutuhan layanan TIK terus meningkat, antara lain  
sesuai dengan perkembangan hardware, software dan 
sumber daya manusia. 
 Bila dipelajari kerangka pembangunan Iptek 
RPJMN 2010-2014, peranan TIK masih sangat 
dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan 
pembangunan Iptek di Indonesia. Pembangunan Iptek 
mempunyai dua prioritas. Pertama penguaan Sistem 
Inovasi Nasional (SIN), yang ke dua peningkatan 
penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) 
Iptek. SIN mempunyai fokus pada pembangunan 
kelembagaan Iptek, sumber daya manusia Iptek, dan 
jaringan Iptek. Sedangkan peningkatan litbangrap 
Iptek tertuang dalam Agenda Riset Nasional (ARN) 
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025, ditujukan utnuk menudukung ketahanan 
pangan, ketahanan energi, pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi 
transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, 
teknologi kesehatan, dan teknologi material maju. 
Agenda riset nasional ini disinkronkan dengan fokus 

pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 
Iptek, yaitu meningkatnya kemampuan nasional dalam 
pengembangan, pengusahaan dan penerapan Iptek 
dalam bentuk publikasi, paten, prototipe, layanan 
teknologi, wirausahawan teknologi.  
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Tanya Jawab : 
 
Pertanyaan 1 : Insfrastuktur jaringan teknologi yang 
berstandar seperti apa yang menjamin terlaksananya 
TIK di Indonesia ? 
Jawaban :  
Yang disediakan pemerintah, terbatas dan sudah diatur 
dengan regulasi tertentu, oleh karena itu insfrastruktur 
harus disediakan pula oleh pihak-pihak ketiga untuk 
menyempurnakan infrastruktur yang telah dibangun 
pemerintah. 
 
Pertanyaan 2 :  
Insfrastruktur di beberapa daerah di Indonesia tidak 
merata, bagaimana mengatasinya ? 
Jawaban : 
 Untuk  mengatasi hal tersebut salah satunya 
menggunakan kabel laut untuk komunikasi antar 
pulau. 
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Metode Case Based Reasoning (CBR) untuk Penentuan Paket Wisata 
dengan Algoritma K-NN 
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Abstract – Perencanaan paket wisata sangat 
diperlukan agar wisata yang dilakukan berjalan 
lancar dan berkesan. Dalam makalah ini diusulkan 
sebuah sistem cerdas yang mampu memberikan 
rekomendasi kepada konsumen dalam menentukan 
paket wisata. Metode yang digunakan dalam  
penentuan paket wisata adalah Case Based Reasoning 
(CBR) yang merupakan konsep dari Artificial 
Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan[1]. Salah 
satu proses dalam CBR adalah proses retrieve, yaitu 
mendapatkan kasus-kasus yang mirip dan 
dibandingkan dengan kumpulan kasus-kasus dimasa 
lalu. Algoritma K-nearest neighbor digunakan dalam 
tahap retrieval tersebut untuk mengukur similaritas 
dari case yang dicari [2,3,4]. 
  
Kata Kunci: Paket Wisata, Artificial Intelligence, 
Case Based Reasoning, K-Nearest Neighbor.  
  

1. PENDAHULUAN 
  

Berwisata merupakan bagian yang tidak bisa 
dipisahkan dalam keseharian manusia, dimana mereka 
berkeinginan untuk melepaskan penat dan keluar dari 
rutinitas kesehariannya serta mendapatkan 
kesenangan. Perencanaan paket wisata sangat 
diperlukan agar wisata yang dilakukan berjalan lancar 
dan berkesan. Paket wisata merupakan suatu 
perjalanan wisata yang direncanakan oleh suatu travel 
agent atau biro perjalanan, dimana tempat-tempat 
yang akan dikunjungi, akomodasi, transportasi, serta 
restoran telah ditentukan oleh biro perjalanan 
sebelumnya [5].   

Kondisi yang terjadi sekarang ini perencanaan 
dan penentuan paket wisata masih tergantung pada 
peran biro perjalanan wisata atau agen travel. Hal ini 
menyebabkan pemilihan paket perjalanan wisata, baik 
dalam penetapan biaya ataupun rekomendasi paket-
paket wisata masih tergantung dari peran biro 
perjalanan wisata sehingga perlu waktu yang relative 
lama.  

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan 
sebuah sistem penentu paket wisata yang mampu 
memberikan rekomendasi kepada konsumen dalam 
menentukan paket yang wisata yang dipilihnya. 
Sistem in i dapat bekerja secara mandiri sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi proses penentuan paket wisata 
yang dilakukan oleh konsumen tanpa melibatkan biro 
perjalanan wisata secara langsung. 

Sistem tersebut menggunakan metode CBR 
didalam penentuan paket wisata. Sistem in i menerima 
detail permintaan perjalanan wisata yang diingikan 
oleh konsumen mengenai   kebutuhan, manfaat, dan 
spesifikasi dari fitur paket dengan menggunakan 
bahasanya sendiri sebagai atribut. Selanjutnya sistem 
ini membandingkan uraian paket perjalanan wisata 
dari konsumen tersebut dengan item paket pada 
database. Sistem in i dapat bekerja secara mandiri 
sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi 
proses penentuan paket wisata yang dilakukan oleh 
konsumen tanpa melibatkan biro perjalanan wisata 
secara langsung. 

CBR merupakan konsep dari AI atau kecerdasan 
buatan. Salah satu proses dalam CBR adalah proses 
retrieve, yaitu mendapatkan kasus-kasus yang mirip  
dan dibandingkan dengan kumpulan kasus-kasus 
dimasa lalu. A lgoritma K-nearest neighbor digunakan 
dalam tahap retrieval tersebut untuk mengukur 
similaritas dari case yang dicari.   
  

2. CAS E BAS ED REASONING 
 

 CBR adalah suatu paradigma pemecahan 
masalah yang pada dasarnya berbeda dengan 
pendekatan AI lainnya. Sebuah permasalahan baru 
diselesaikan dengan membandingkan dengan kasus-
kasus dimasa lalu yang serupa dan menggunakannya 
kembali kasus-kasus yang ada untuk menyelesaikan 
suatu masalah sekarang [4].  

CBR adalah teknik penyelesaian masalah 
berdasarkan knowledge pengalaman yang lalu [6]. 
Aamodt dan Plaza [4] menjelaskan tipe CBR sebagai 
suatu proses yang terdiri dari empat proses; 

Retrieve, mendapatkan kasus-kasus yang mirip  
dibandingkan dengan kumpulan kasus-kasus dimasa 
lalu. Dimulai dengan tahapan mengenali masalah dan 
berakhir ketika kasus yang ingin dicari solusinya telah 
ditemukan serupa dengan kasus yang telah ada. 
Tahapan yang ada pada retrieve ini antara lain  
identifikasi masalah dan memulai pencocokan. 

Reuse, menggunakan kembali kasus-kasus yang 
ada dan dicoba untuk menyelesaikan suatu masalah 
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sekarang.  
Revise, merubah dan mengadopsi solusi yang 

ditawarkan jika perlu. terdapat dua tugas utama dari 
tahapan ini yaitu; evaluasi solusi dan memperbaiki 
kesalahan.  

Retain, memakai solusi yang terakhir sebagai 
bagian dari kasus baru. Pada tahap ini terjadi suatu 
proses penggabungan dari solusi kasus yang baru yang 
benar ke knowledge yang telah ada. Terdapat tiga 
tahapan antara lain ext ract, index dan integrate. 
 

3. CAS E BAS ED RETRIEVAL 
 

Case retrieval adalah salah satu bagian yang 
terpenting dari CBR. Case Retrieval adalah proses 
menemukan beberapa kasus yang ada dalam database 
yang dimulai dari tahapan mengenali masalah dan 
berakhir ketika kasus yang ingin dicari solusinya telah 
ditemukan sama dengan kasus yang telah ada. 
Kesamaan dinyatakan dalam jarak metrik. 
 
Nearest Neighbor Retrieval 

Dalam nearest neighbor retrieval, kasus yang 
diambil d ipilih  ket ika jumlah fitur-fiturnya yang 
sesuai dengan kasus sekarang ini leb ih besar daripada 
kasus-kasus lain yang ada dalam database. Sebuah 
kasus yang sesuai dengan kasus yang sekarang dalam 
n fitur akan d iambil kemudian sebuah kasus yang 
sesuai hanya pada k fitur, d imana k < n. 
 
Similarity Measure 

Banyak tipe dari pengukuran jarak d idasarkan 
pada rumus Euclidian. Jarak dih itung sebagai akar 
kuadrat dari jumlah kuadrat dari aritmatika sesuai 
koordinat perbedaan antara dua benda. Diasumsikan 
nama atirbut Xi (i=1,2,3,…,n), bobot Wi 
(i=1,2,3,…,n). Untuk setiap pasang kasus C1 dan C2 
di ruang Euclides, jarak metrik tert imbang dapat 
didefinisikan sebagai: 

  

 
Prinsip K-Nearest Neighbor 

K-nearest neighbor (K-NN) merupakan suatu 
metode untuk mengklasifikasikan suatu data baru 
berdasarkan kesamaan dengan labeled tertentu. Dalam 
hal ini kesamaan dinyatakan dalam metric jarak, dan 
satuan jarak umumnya menggunakan euclidian. 

Pengklasifikasian K-NN d ilakukan terhadap K 
labeled data terdekat, dimana K > 1. Urutan algoritma 
K-NN sebagai berikut : 

 Tentukan nilai K 
 Hitung jarak antara data baru ke setiap labeled 

data 
 Tentukan K labeled data yang mempunyai 

jarak yang paling minimal 
 Klasifikasikan data baru kedalam labeled data 

yang mayoritas 

Case Adaption 
Case adaptation adalah proses mentransformasi 

atau menyesuaikan sebuah solusi dari kasus yang 
diambil kedalam sebuah solusi yang sesuai dengan 
permasalahan yang ada [7]. Case adaptation ini 
merupakan bagian yang penting dalam tahapan CBR 
sehingga ditambahkan menjadi sebuah Intelligent 
System.  

Beberapa pendekatan dapat diambil untuk 
melakukan case adaption [7], yaitu: 

Sebuah solusi yang dihasilkan pada saat retrieval 
dapat digunakan tanpa melalu i modifikasi, atau 
dengan modifikasi dimana solusinya tidak sepenuhnya 
sesuai denga situasi pada saat itu. 

Langkah-langkah atau proses yang diikuti untuk 
mendapatkan solusi yang lebih awal dapat jalankan 
kembali tanpa modifikasi, atau dengan modifikasi di 
mana langkah-langkah yang diambil dalam solusi 
sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dalam situasi 
saat ini. 

Dalam penelitian ini, case disusun dari 
pengalaman perjalanan wisata yang telah dilakukan. 
Pengalaman perjalanan wisata ini berupa paket wisata 
yang direpresentasikan berupa biaya, transportasi, 
daerah tujuan, durasi, jumlah orang, akomodasi dan 
objek wisata. Solusi dari case tersebut adalah harga, 
hotel, dan objek wisata yang dituju sedangkan atribut 
lain merupakan deskripsi kasus. 

Jarak similaritas dari beberapa kasus akan diukur 
menggunakan bobot jarak Euclidean. Metode ini 
berdasarkan pada lokasi dari objek dalam area 
Euclidean. Ada tiga fitur dari kasus-kasus yang diukur 
yaitu price, number o f person dan duration. Berikut 
gambar yang menunjukkan objek jarak dalam area 
Euclidean dari tiga fitur tersebut. 

 
 

Similarity Measure 
Similaritas dari case akan diukur menggunakan 

algoritma k-nearest neighbor (KNN). Prinsip kerja 
Algoritma KNN adalah mencari jarak terdekat yang 
akan di evaluasi dengan K-neighbor atau tetangga 
terdekatnya dalam data sampel. Proses similarity pada 
sistem penentu paket wisata dapat dilihat pada activity 
diagram berikut : 
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 act Activ ity

Mula i

Klas ifikas i

Simila rity

simil ar

Se le sai

 
 

4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan data paket perjalanan wisata pada 
Table 1, maka dapat dihitung proses similarity sesuai 
dengan urutan activity. Pada proses similarity in i, 
atribut biaya, person dan durasi ditentukan oleh user. 
Untuk atribut destination, transportation dan 
accommodation merupakan proses klasifikasi kasus 
dan dalam perhitungan ini diabaikan.  
 

Tabel 2. Daftar Biaya Paket Wisata 
Case id Biaya (Rp) Person Durasi 

1 1000000 2 3 
2 47100000 150 3 
3 10500000 30 3 
4 3000000 4 4 
5 28250000 60 4 
6 4000000 4 5 
7 5500000 4 4 
8 1000000 2 5 
9 700000 1 5 
10 1500000 2 4 
11 1250000 2 3 
12 500000 2 3 
13 800000 2 3 
14 22500000 80 1 
15 300000 2 2 
16 1000000 4 3 
17 1000000 2 2 
18 650000 2 3 
19 950000 4 3 
20 770000 2 2 
 
Pada proses ini user melakukan input query pada 

atribut biaya, jumlah orang dan durasi yaitu: 
Biaya  = Rp. 750.000,00 
Jumlah Orang  = 4 
Durasi  = 3 
Nilai K = 5 
 
Tahap selanjutnya adalah mencari jarak terdekat 

menggunakan rumus Euclidian, dimana besar biaya, 
jumlah orang dan durasi pada sampel data adalah X1, 

Y1, Z1 sedangkan besar biaya, jumlah orang dan 
durasi pada data uji atau data query adalah X2, Y2, 
Z2. Berikut perhitungan jarak terdekatnya. 
 

 

 
 

Dengan melibatkan data pada Tabel 1, maka hasil 
dari perhitungan jarak dapat ditampilkan pada Table 2 
berikut: 
 

Tabel 3. Hasil Perh itungan Jarak dengan Rumus 
Euclidian 

 Case id Jarak 

1 250000 
2 46350000 
3 9750000 
4 2250000 
5 27500000 
6 3250000 
7 4750000 
8 1000000 
9 50000 

10 750000 
11 500000 
12 500000 
13 50000 
14 21750000 
15 450000 
16 250000 
17 250000 
18 100000 
19 200000 
20 20000 

 
Pengurutan data hasil perh itungan jarak dari n ilai 

yang terkecil sampai terbesar dapat dilihat pada Tabel 
3. 

Tabel 4. Pengurutan Data Hasil Perhitungan Jarak 
Case id Jarak 

20 20000 
9 50000 

13 50000 
18 100000 
19 200000 
1 250000 
8 250000 

12 250000 
16 250000 
17 250000 
15 450000 
11 500000 
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10 750000 
4 2250000 
6 3250000 
7 4750000 
3 9750000 

14 21750000 
5 27500000 
2 46350000 

 
Dari hasil pengurutan data hasil perhitungan 

jarak, d iambil sejumlah nilai K yaitu 5 data teratas 
(nilai jaraknya paling kecil).  
 

Tabel 5. Pengambilan data sejumlah nilai K 
Case id Jarak 

20 20000 
9 50000 

13 50000 
18 100000 
19 200000 

Dari hasil pengambilan data sejumlah nilai K, 
yaitu 5 data yang dapat digunakan sebagai 
rekomendasi dalam penentuan paket. Dalam hal ini 
paket yang cocok untuk dijadikan rekomendasi adalah 
paket dengan case_id 20 karena mempunyai jarak 
yang paling dekat dibandingkan dengan 4 data yang 
lain. Sehingga rekomendasi yang di peroleh user 
dengan input query-nya; 

Biaya  = Rp. 770.000,00 
Jumlah Orang  = 2 
Durasi  = 2 

 
User juga bisa memilih rekomendasi dari ke 4 

paket lain yang ada pada area K karena mempunyai 
kemiripan juga, berikut daftar paket yang 
direkomendasikan. 
 

Tabel 6. Paket yang Direkomendasikan 

Case id Biaya (Rp) Person Durasi 

20 770000 2 2 
9 700000 1 5 

13 800000 2 3 
18 650000 2 3 
19 950000 4 3 

 
5. KES IMPULAN 

 
Dari hasil penelit ian yang dilakukan mulai dari 

tahap awal hingga pengujian, penerapan CBR dalam 
penentu an paket wisata dengan algoritma K-NN dapat 
membantu proses penentuan paket wisata menjadi 
lebih cepat dan efisien  
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan: 
Apakah aplikasi in i dibuat untuk keperluan mobile? 
 
Jawaban: 
Aplikasi in i dibuat untuk game desktop menggunakan 
Flash.
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Abstract – Sistem Operasi Waktu Nyata (Real Time 
Operating System – RTOS) merupakan sistem operasi 
yang diperuntukkan pada pengoperasian waktu nyata. 
Sebuah sistem operasi waktu nyata harus memiliki 
setidaknya dua ciri yaitu memiliki waktu respon yang 
dapat diprediksi dan bersifat deterministik . Faktor 
lain yang membedakan sebuah RTOS dengan sistem 
operasi non-RTOS adalah kecepatan, fitur,dan  
berukuran kecil. Sistem operasi waktu nyata biasanya 
digunakan pada aplikasi dengan persyaratan waktu 
yang kritis seperti sistem pertahanan, sistem medis, 
perangkat tertanam, dan lain-lain. Pada penelitian 
sebelumnya[5] telah dihasilkan sebuah sistem operasi 
bagi perangkat tertanam berbasis Linux. Namun 
sistem operasi yang dihasilkan belum mendukung 
pengoperasian waktu nyata. Hasil yang dicapai pada 
penelitian ini adalah image sistem operasi yang telah 
mendukung pengoperasian waktu nyata dengan obyek 
pengujian SBC PC Engine Alix yang menggunakan 
processor berarsitektur x86.. Pengujian sistem operasi 
waktu nyata dilakukan dengan menggunakan metoda 
latensi, cyclictest dan switchtest, untuk mengukur 
fungsionalitas dan unjuk kerja sistem. 
  
Kata Kunci: sistem operasi, waktu nyata, RTOS, 
embedded device, SBC, processor x86 
  

1. PENDAHULUAN 
 Sistem operasi waktu nyata (Real Time 

Operating System) telah banyak digunakan pada 
berbagai aplikasi yang memerlukan ketepatan waktu. 
Seperti, berbagai mesin industri, pengendali pada 
pesawat terbang, aplikasi multimedia, dan lain-lain. 
Saat ini berbagai sistem operasi waktu nyata telah 
banyak dikembangkan untuk berbagai arsitektur 
processor. Namun sejalan dengan perkembangan 
teknologi perangkat keras, sistem operasi yang telah 
ada dengan sendirinya menjadi obsolet dan tidak dapat 
digunakan lagi. Hal ini telah diantisipasi juga oleh 
para pengembang sistem operasi waktu nyata, namun 
adakalanya fitur yang disertakan tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan.  

Pada penelitian ini bertu juan untuk menyediakan 
fitur sistem waktu nyata dari sistem operasi Linux 
Embedded System yang telah dihasilkan dalam 
penelitian sebelumnya[5]. Sistem operasi tersebut 
dijalankan pada target board SBC PC Engine Alix 

berarsitektur processor x86 dengan tipe AMD Geode 
LX 800. Fitur sistem waktu nyata perlu ditambahkan 
untuk keperluan pengembangan berbagai aplikasi 
sistem waktu nyata. Pada penelitian ini akan dibuat 
sebuah sistem operasi Linux Embedded waktu nyata, 
dimana pada kernel Linux yang digunakan telah 
dilengkapi dengan teknologi waktu nyata. Kernel 
Linux di-patch dan disertakan framework Xenomai 
sebagai tool pengembangan dan antarmuka aplikasi 
dengan lingkungan sistem Linux.   
  

2. DASAR TEORI 
 
A. Real Time Operating S ystem 

Sistem waktu nyata adalah ketepatan pemrosesan 
yang tidak hanya bergantung pada ketepatan lojik 
komputasi, akan tetapi tergantung pula pada waktu 
yang digunakan dalam pemrosesan. Jika waktu yang 
diperlukan tidak terpenuhi maka sistem akan menemui 
kegagalan.“[1] (http://www.faqs.org/faqs/ realtime-
computing/faq). Dengan kata lain, sebuah aplikasi 
waktu nyata harus dapat menyelesaikan pekerjaan 
tepat pada waktunya. 

Waktu nyata tidak berarti cepat, namun adanya 
jaminan dalam hal waktu eksekusi sebuah pekerjaan. 
Perangkat keras yang digunakan pada sistem waktu 
nyata tidak harus selalu memiliki unjuk kerja yang 
tinggi, bahkan mungkin dapat menggunakan 
perangkat keras dengan harga yang murah. Sistem 
waktu nyata memerlukan pola yang dapat diprediksi 
dari perangkat lunak sistem yang digunakan. Sistem 
waktu nyata adakalanya akan mengorbankan 
throughput (jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam 
satu waktu), dan lebih mengutamakan waktu yang 
digunakan menyelesaikan pekerjaan. 

Klasifikasi sistem waktu nyata adalah [2] : 
- Waktu nyata lunak (soft real-time), memiliki 

syarat-syarat deadline yang ketat tapi 
keterlambatan selesainya task  masih dapat 
ditoleransi. Contoh : pemutar DVD. 
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Gambar 1: Soft real-time  

- Waktu nyata keras (hard real-time), memiliki 
syarat-syarat deadline yang ketat. Jika 
persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi maka 
sistem akan mengalami kegagalan yang tidak 
dapat ditoleransi. Misalnya : sistem auto pilot 
pada pesawat. Persyaratan-persyaratan yang 
dimaksud seperti latensi minimal pada saat 
perpindahan task , minimal jitter, selesainya 
sebuah task , preemptive multi-tasking, inheritansi 
prioritas dan secara prinsip memenui ketatnya 
deadline. 

 
Gambar 2: Hard real-time 

 
B. Latensi 

Latensi dapat diartikan sebagai delay atau waktu 
tunda antara trigger sebuah event dan waktu 
pengerjaannya oleh aplikasi.[3] Contohnya, latensi 
interrupt yang menandakan jumlah waktu yang 
diperlukan sebuah interrupt dan eksekusi oleh 
interrupt handler. Dalam kasus ini, berbagai hal dapat 
menjadi faktor timbulnya latensi interrupt antara lain 
bus contention, operasi DMA, cache hilang, atau 
interrupt masking. Terakhir, permintaan dari so ftware 
kernel selama periode proses kode yang krit is, 
interrupt handler dapat merubah struktur data tertentu 
ketika kernel sedang mengerjakan proses tersebut. 

Hal lain yang terjadi adalah latensi pengiriman  
(dispatch latency) atau latensi penjadwalan 
(schedduling latency). Interrupt handler akan 
menyimpan sebuah pekerjaan (task) pada daftar 
antrian dan memroses data tertunda yang berasal dari 
device. Setelah interrupt handler dikembalikan, akan 
terjadi waktu jeda karena kernel sedang 
menyelesaikan sebuah proses sampai CPU tersedia 
untuk pekerjaan tersebut. Kemungkinan buruk yang 
dapat terjadi adalah ket ika sebuah proses yang 
memiliki prioritas tinggi, namun ditengah-tengah 
dirubah prioritasnya menjadi rendah. Kernel tidak 
dapat dengan segera menghentikan proses tersebut dan 
memberikan waktu eksekusi kepada pekerjaan 
berprioritas tinggi. Hal in i dikarenakan kernel harus 
melakukan penjadwalan ulang secara aman. Waktu 

terlama yang biasanya ditempuh sebelum event yang 
diharapkan terjadi (worst-case latency), digunakan 
untuk melihat kemampuan sistem dalam 
melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan dapat 
diprediksi. Worst -case latency dapat dikalkulasi 
dengan mendaftar seluruh aktivitas yang berpotensi 
menghalangi permintaan seluruh event dan event itu 
sendiri, serta menambahkan bersama-sama waktu 
terlama dari setiap akt ivitas tersebut. 

 
Gambar 3: Latensi 

 
C. Sistem Operasi Linux Tertanam Waktu Nyata 

Linux merupakan sistem operasi general-purpose 
interaktif yang didesain agar dapat menjalakan banyak 
proses pada satu processor. Secara default 
konfigurasinya didesain agar optimal dalam hal 
troughput sistem secara keseluruhan, daripada 
kemampuan menangani pekerjaan waktu nyata. 
Sejumlah pendekatan telah dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan Linux agar dapat 
mendukung waktu nyata.[4] 

Sistem operasi tertanam telah banyak digunakan 
pada berbagai perangkat tertanam dan aplikasinya.  
Ciri khusus dari sistem operasi embedded antara lain : 
small footprint (berukuran kecil), t idak memerlukan 
intervensi/campur tangan operator, dan digunakan 
untuk mengendalikan berbagai peralatan. Perangkat-
perangkat yang menggunakan sistem operasi tertanam 
antara lain telepon genggam, GPS, mobil pintar, 
berbagai peralatan elektronik di rumah, peralatan 
industri, dan lain-lain 

Kernel sistem operasi Linux dapat dijadikan 
sebagai inti dari sistem operasi tertanam. Proses 
pengembangan sistem operasi tertanam berbasis Linux 
memerlukan perangkat perkakas dan library yang 
disesuaikan dengan target perangkat keras. Perkakas 
dan library yang biasanya digunakan antara lain gcc, 
uClibc, Busybox, dan buildroot. Kernel Linux yang 
berukuran besar harus disesuaikan dengan spesifikasi 
perangkat keras yang ada pada perangkat keras target, 
sehingga ukuran file image-nya menjadi kecil dan 
menghemat ruang storage. Berbagai perangkat lunak 
yang akan disertakan harus sesuai juga dengan 
kebutuhan. Kemampuan pengoperasian waktu nyata 
dari sistem operasi tertanam yang telah dibuat 
tergantung pada penyesuaian kernel Linux. Penyisipan 
patch waktu nyata harus dikerjakan pada saat image 
kernel sedang dikompilasi. 
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D. Xenomai 
Xenomai adalah subsistem waktu nyata yang 

dapat terintegrasi pada kernel Linux untuk menjamin  
waktu respon aplikasi  dapat diprediksi.[1] Xenomai 
mendukung jalannya program waktu nyata pada ‘user 
space’ dengan proteksi manajemen unit memori 
(MMU). Pekerjaan waktu nyata secara ekslusif 
dikendalikan oleh co-kernel selama operasi dalam 
waktu kritis agar latensi yang sangat rendah dapat 
diterima pada lingkungan standar kernel Linux. 
Xenomai dikembangkan pada tahun 2001 untuk 
memfasilitasi migrasi aplikasi industri dari sistem 
propietary ke lingkungan GNU/Linux. Xenomai 
menggunakan ADEOS real-time nano-kernel dalam 
hal menangani interupsi waktu nyata. Agar RTOS API 
tradisional dapat di-porting ke framework  berbasis 
Linux, inti Xenomai menyediakan sarana generik 
untuk mengimplementasikan API waktu nyata yang 
dikenal dengan ‘skin’. Inti Xenomai dijalankan pada 
‘kernel space’ melalui Nucleus sebagai inti waktu 
nyata yang disebarkan dibawah lisensi GPL 2. User 
space library disediakan dibawah lisensi LGPL 2.1. 
Saat ini, Xenomai telah dapat dijalankan pada 
beberapa arsitektur komputer embedded dan server 
seperti PowerPC 32/PowerPC 64, Blackfin, ARM, x86 
/ x86_64 dan ia64.  

 
 

Gambar 4: Arsitektur Sistem Operasi Linux Tertanam 
Waktu Nyata dengan Xenomai 

 
3. HAS IL DAN PEMBAHASAN 

  
Implementasi sistem operasi waktu nyata pada  

SBC berhasil dilakukan. Untuk melihat sistem yang 
telah berhasil diimplementasikan ke SBC digunakan 
perintah uname -a melalui terminal. Hasil dari 
perintah tersebut terdapat istilah ”PREEMPT”, yang 
menandakan bahwa sistem operasi yang digunakan 
telah memiliki kemampuan pemrosesan waktu nyata. 
 
3.1 Pengujian Latency  

Pengujian latency dilakukan dengan melihat 
latensi penjadwalan pada thread waktu nyata secara 
periodik selama selang waktu tertentu. Pada pengujian 

latency digunakan perintah: 
 
$ latency -h -s -B 100 -p 50 -T 20 -t 1 

 
Keterangan : 
-h: h istogram 
-s: statstik 
-B: bucket size 
-p: periode sampling  
-T: durasi pengujian 
-t: kernel mode task 

 
Perintah pengujian latency diatas berarti bahwa 

pengujian dilakukan selama 20 detik dengan perioda 
sampling 50 mikro  detik pada mode kernel task. 
emudian hasil pengujian akan ditampilkan dalam 
bentuk histogram. Hasil pengujian latency ditunjukkan 
pada Gambar 5.   
 

 
Gambar 5: Hasil pengujian ‘latency’ 

 
Pengujian latency untuk task kernel secara 

periodik selama 20 detik t idak terjadi overrun. Hal ini 
menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan 
penjadwalan secara waktu nyata (real time) dengan 
baik. 

 
3.2 Pengujian cyclictest 

Pengujian cyclictest digunakan untuk mengukur 
perbedaan waktu antara expire time yang 
dikonfigurasikan dan waktu expire aktual yang 
diperoleh. Pengujian cyclictest dilakukan dengan 
menggunakan perintah : 
 

$ cyclictest -t 5 -p 50 -n -i 500 -l 500 
 
Keterangan 

-t : jumlah thread 
-p: priority 
-n: nanosleep clock 
-i: base interval thread 
-l: jumlah loop yang diinginkan 
  
Perintah pengujian cyclictest diatas berarti bahwa 

pengujian dilakukan untuk 5 thread dengan prioritas 
50 selama 500 kali pengulangan untuk base interval 
500 mikro detik. 

 
Gambar 6: Hasil pengujian dengan ‘cyclictest’ 
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Dari hasil pengujian cyclictest terlihat bahwa  

latensi min imum timer untuk 5 thread yang dijalankan 
secara paralel adalah 8 mikro detik, yaitu pada thread 
1 dan thread 3, sedangkan latenci maksimum timer 
adalah 77 mikro detik pada thread 4. 

 
3.3 Pengujian ‘switchtest’ 

Pengujian switchtest dilakukan untuk menguji 
jumlah perp indahan antar task  per detik yang dapat 
ditangani. Pengujian switchtest dilakukan dengan 
menggunakan perintah: 

 
$ switchtest -T 10 

 
Keterangan 

-T: periode pengujian  
 
Perintah pengujian switchtest diatas berarti bahwa 

pengujian dilakukan selama 10 detik. Dari hasil 
pengujian dengan periode 10, sistem dapat menangani 
31393 context switch dalam periode 10 detik atau 
3139,3 context switch per detik. 
 

 
4. KES IMPULAN 

  
Sistem operasi Linux Embedded waktu nyata 

dapat diimplementasikan dengan baik pada SBC  PC 
Engine A lix dengan arsitektur processor x86. Dari 
pengujian latensi, cyclictest dan switchtest dapat 
diketahui unjuk kerja yang dapat diberikan oleh sistem 
operasi waktu nyata tersebut. Untuk pengembangan 
aplikasi waktu nyata selanjutnya dapat memanfaatkan 

‘skin’ dari Xenomai yang telah disertakan pada sistem 
operasi.  
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 : Open Sourcenya dibagian mana  ?  
Jawaban : Open Sourcenya ada pada Kernel 

Linuxnya. 
 
Pertanyaan 2 : Apa beda SBC dengan 

mikrokontroller ?  
Jawaban : MMU Tidak ada di Mikrokontroller.  
 
Pertanyaan 3 : Apa alas an memilih Xenomai ?  
Jawaban : Mekanismenya lebih mudah 

dibandingkan dengan RTAI 
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Menggunakan Metode Anova Single Factor 

Pada Sd Yppk Santo Thomas Aquino Merauke 
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ABSTRAK 

Aplikasi alat bantu ajar Bahasa Inggris untuk 
anak SD YPPK Santo Thomas Aquino Urumb 
merupakan suatu sistem berbasis multimedia yang 
dirancang dan ditujukan pada anak Sekolah Dasar 
sebagai media pembelajaran yang telah ada sejak 
diterapkannya kurikulum Bahasa Inggris Dasar mulai 
kelas IV sampai VI. Tujuan pembuatan aplikasi ini 
adalah untuk  mempermudah  guru dalam 
penyampaian materi pembelajaran serta 
meningkatkan kemampuan siswa untuk menghafal 
dalam Bahasa Inggris, mempermudah daya tangkap 
anak dalam menyerap pelajaran.  

Input yang diberikan akan diolah sedemikian 
rupa menjadi gabungan animasi yang menarik 
disertai perpaduan gambar, warna dan suara, 
menggunakan Macromedia Flash Profesional 8. 
Pengujian system ini menggunakan metode analisis 
data Anova Single Factor.  

Aplikasi  ini sangat bermanfaat karena  
membantu proses belajar mengajar, baik kepada guru 
sebagai tenaga pengajar maupun siswa sebagai 
penerima pelajaran. Hasil akhir dari aplikasi ini 
berupa tampilan animasi yang menarik perhatian dan 
dapat ditangkap langsung oleh indera penglihatan. 
 
Kata kunci : Alat Bantu Ajar, Macromedia Flash 
Professional 8, Anova Single Factor.  
 
 
1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam era globalisasi saat ini 
menuntut semua orang harus  mampu menggunakan 
Bahasa Inggris sebagai media komunikasi 
internasional. Dengan menggunakan Bahasa Inggris, 
akan mempermudah semua orang untuk bertransaksi 
ke seluruh penjuru dunia. Berpedoman pada landasan 
undang-undang Otonomi Khusus Papua No.21 Tahun 
2001 (Pasal 58 Ayat 2),  secara jelas mengatakan 
bahwa  “Selain Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa 
Nasional, Bahasa Inggris Ditetapkan Sebagai Bahasa 
Kedua Di Semua Jen jang Pendidikan”. Oleh karena 
itu, pengajaran Bahasa Inggris di Tanah Papua perlu  
dilakukan seluas-luasnya di segala bidang.  

SD YPPK Santo Thomas Aquino urumb 
merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 
yang berdiri d i bawah naungan Pemerintah Kabupate 
Merauke. Sebagai lembaga pendidikan, tentunya yang 
telah menerapkan kurikulum Bahasa Inggris Dasar 

tentunya harus didukung oleh berbagai macam 
fasilitas modern. Salah satu fasilitas dimaksud adalah 
media pembelajaran Bahasa Inggris.   Namun sampai 
saat ini masih belum tersedia media atau alat bantu 
pembelajaran khususnya pembelajaran Bahasa Inggris. 

. 
2. RUMUS AN MASALAH 

Berdasaran latar belakang masalah maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah,  
Apakah dengan alat bantu ajar yang dibuat dapat 
meningkatkan kemampuan dalam pelajaran Bahasa 
Inggris serta menunjang proses belajar di SD YPPK 
Santo Thomas Aquino Urumb. 

 
3. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian in i 
mengacu pada beberapa hal pokok yakni: 
a. Alat bantu ajar yang dibuat terdiri dari sepuluh  

buah button pembelajaran yakn i : abjad, angka 
dasar, nama bulan, nama hari, warna dasar, nama 
benda-benda umum, nama hewan, nama buah 
dan pengenalan alat trasportasi umum. 

b. Alat bantu ajar in i berupa Compact Disc (CD) 
dan bersifat statis (tidak b isa di update). 

c. Alat bantu ajar yang dibuat berdasarkan asumsi 
penulis sendiri dengan output  berupa audio 
visual. 

 
4. LANDASAN TEORI 
Analysis of Variance ( ANOVA) 

Analysis of Variance digunakan dalam 
menguji kesamaan mean (rataan) dari  dua sample 
populasi (Sugiyono, 2010). Uji Anova ini merupakan 
salah satu uji  parametrik dan memiliki beberapa 
syarat untuk menggunakannya yaitu : 
a. Data harus terdistribusi normal 
b.   Data harus homogen 

c.   Memiliki variansi yang sama 

d.   Sampel yang akan diu ji harus independent 

Sebelum melakukan analisis menggunakan 
uji Anova syarat-syarat tersebut harus terpenuhi. 
Untuk hipotesis  awal dan tandingan dari uji ini 
biasanya digunakan Ho:µ1 = µ2 = … = µn dan H1: 
µ1≠µ2...≠µn satu atau lebih dari mean populasi tidak 
sama dengan lainnya. Pada Uji ANOVA dapat dibagi 
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menjadi 2 jen is berdasarkan jumlah variable yang 
diamati, yaitu one way ANOVA dan two way 
ANOVA. 

One way Anova digunakan bila ada satu 
variable yang ingin diamati. Langkah-langkah 
pengujiannya yaitu: 
a. Tentukan hipotesis awal dan tandingannya 

yaitu Ho: µ1 = µ2 = … = µn dan H1: satu atau 
lebih dari mean populasi tidak sama dengan 
lainnya. 

b. Cari n ilai rataan, SSA(Sum of Square Among 
Groups), SSW(Sum of Square Within Groups), 
SST(Sum of Square Total), MSA(Mean Square 
Among Groups), MSW(Mean Square Whitin  
Groups), dan Fhitung. Nilai-nilai tersebut dapat 

ditentukan sbb: SSA= 2

11
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c. Nilai yang telah didapat di atas dapat 
dimasukkan ke dalam table ANOVA. Bentuk 
tabel ANOVA  

d. Bandingkan hasil F(hitung) dan F(tabel) kemudian 
ambil kesimpulan dengan aturan bila 
Fhitung>Ftabel maka Ho ditolak begitupun 
sebaliknya. 

 
5. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Studi Kepustakaan 
Mempelajari literatur tentang teori dasar yang 

mendukung penelitian ini yaitu tentang cara kerja 
Macromedia Flash Professional 8. 

Pengamatan dan Pengupulan Data 
Pengamatan dan pengumpulan data 

dilakukan terhadap sistem pembelajaran yang telah 
berjalan di SD YPPK Santo Thomas Aquino Urumb. 
Hasil pengamatan yakni belum ditemukannya alat 
bantu ajar Bahasa Inggris di setiap kelas. 

Wawancara 
Wawancara dan diskusi dilakukan bersama 

dengan pihak SD YPPK Santo homas Aquino Urumb 
yang bertujuan untuk  memperoleh sejumlah 
informasi. Hasil wawancara dan diskusi yang 
dilakukan yakni menambah konten pada alat bantu 
ajar yang dibuat.   

Analisis dan perancangan sistem 
Analisis dilakukan guna mengetahui titik 

persoalan yang dialami o leh SD YPPK Santo Thomas 
Aquino urumb dan menjadi dasar pada perancangan 
system.  

Pembuatan Aplikasi 
Pembuatan perangkat lunak disesuaikan 

berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem 
yang telah ditentukan yakni dengan menggunakan 
program Macromedia Flash Professional 8. 

Pengujian Aplikasi 
Pengujian sistem dilakukan dengan tujuan 

untuk membandingkan antara hasil test sebelum dan 
sesudah menggunakan alat bantu ajar Bahasa Inggris 
dengan jumlah responden direncanakan sebanyak 50 
(lima puluh) siswa. Kemudian hasil pengujiannya di 
analisis. 
 
Metode Pengujian 
Metode pengujian yang digunakan yakni : 
a. Pre Test 

Pengujian pre test dilakukan dengan menjawab  
20 soal dalam bentuk gambar kemudian di 
terjemahkan dalam Bahasa Inggris. 
 

b. Presentase Aplikasi 
Aplikasi dalam bentuk kep ingan Compact Disc 
(CD) di presentasekan kepada siswa yang telah 
mengikuti pre test oleh para guru, orang tua 
dengan mengunakan fasilitas presentase yakni 
laptop, speaker akt if, VCD dan infokus selama 1 
Minggu. 

c. Post Test 
Pengujian post test dilakukan dengan menjawab  
20 soal dalam bentuk gambar kemudian di 
terjemahkan dalam Bahasa Inggris. Soal yang 
diberikan sama dengan soal Pre Test, siswa yang 
mengikuti Post Test sama dengan siswa yang 
mengikuti Pre Test.  

d. Sampel Pengujian  
Pengujian dilakukan terhadap 50 responden 
Kelas IV, V dan VI SD Santo Thomas Urumb 
Merauke,yang diambil secara acak. 

e. Penilaian  
Penilaian dilakukan terhadap hasil pre test dan 
post test, kemudian dihitung porsentasenya.  

f. Analisis Data 
Analisis menggunakan Fungsi Anova Single 
Factor untuk mengetahui apakah alat bantu 
bahan ajar Bahasa Inggris yang di buat dapat 
meningkatkan kemampuan siswa SD Santo 
Thomas Urumb dalam pelajaran Bahasa Inggris. 

 
Perancangan Sistem 

Perancangan sistem sama dengan mendesain 
aplikasi yang direncanakan. Dalam tahap perancangan 
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pengembangan system,  hal pertama dapat dilakukan 
dengan pembuatan DFD ( Data Flow Diagram).  

 
 
 
 
 

                                
   
                                        

Gambar 1. Diagram Konteks 
 
 
Tampilan Menu  
 Halaman utama menampilkan sejumlah button 
(tombol) yang memiliki link  atau penghubung  antar  
menu seperti : 1 (satu) buah tombol  home yang 
berfungsi agar pengguna bisa kembali ke halaman  
utama, 10 (sepuluh) buah button pembelajaran yang 
berfungsi agar pengguna bebas menentukan pilihan 
pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya dan yang 
terakhir adalah 1 (satu) buah tombol X yang berfungsi 
sebagai penutup proses pembelajaran (exit). 
 
Perancangan Tampilan Pembuka 
 Pembuatan tampilan pembuka memiliki 
bagian terpenting yakni proses loading yang menuju 
ke halaman utama secara otomatis tanpa 
menggunakan tombol khusus. Rancangan tampilan 
pembuka (intro awal) sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar. 2. Rancangan Tampilan Pembuka 
 

Keterangan gambar : 
 Ketika menjalankan p rogram (run), akan 
muncul intro pembuka sekitar 1(satu)  menit. Pada 
intro pembuka, proses loading telah didesain secara 
otomatis tanpa menggunakan button penghubung 

sehingga langsung menuju ke menu utama.  Menu 
utama telah dilengkapi dengan 10(sepuluh) buah  
menu pembelajaran yakni menu Alfabeth, Animal, 
Colour, Day, Fruit, Greating, Month, Number, Object  
dan 
 Transportation.  Tiap-tiap menu telah dilengkapi 
dengan fasilitas link  yang menghubungkan tampilan 
pembelajaran lebih lanjut. 
 
Perancangan Tampilan  Menu 

Tampilan home, menampilkan  10(sepuluh) 
buah button pembelajaran, sebuah button home dan 
button X  serta tulisan “Welcome To English Class”.  
Sebagai pelengkap, terdapat variasi gambar boneka  
Mickey  Mouse dan identitas pembuat aplikasi.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Menu Utama 
 
Perancangan Tampilan Penutup(Closing) 

Menu penutup ini dilengkapi dengan latar 
belakang pemandangan, back sound lagu dan  tulisan 
Thank You  yang berdurasi sekitar 30 detik. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Rancangan Halaman Penutup (closing). 
 

Background : Gambar Langit 
Backsound  : Lagu Pergi Sekolah dan suara 
“Welcome To My Class” 
Tampilan  : Huruf ABC, Angka 123, 
Balon, merah,kuning,hijau 
                          Buah apel,anggur,pisang 
Tampilan inti : Tulisan “WELCOME 
TO MY CLASS” 
Durasi waktu : 1 menit 

Aplikasi 
Alat 

Bantu 
Ajar 

 

Guru / 
Pengajar 

(user) 

Gambar/L
ogo 

Ho
xWelcome To English Class 

Greating Alfabeth 

Colour 

Animal 

Number 

Object 

Fruit 

Month 

Day 

Transportation 

Created by Heru I 
Email : 

heru.ismanto31@yahoo.com 
 

 
Gambar
/ Logo 

x

Gambar Pemandangan 
 

THANK YOU 
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6. PEMBAHASAN 
Pembahasan Aplikasi 

Sepuluh tombol  pembelajaran diberi 
perintah agar tiap-tiap tombol dapat  terhubung pada 
saat di klik.  

 
 
 

          Tabel 1  Button Source Code 
TOMBOL PERINTAH 

on (release) 
{loadMovieNum("alph
abet.swf", 0); } 

on (release) 
{loadMovieNum("ani
mal.swf", 0);} 
on (release)  
{loadMovieNum("colo
ur.swf", 0);} 
on (release)  
{loadMovieNum("day.
swf", 0);} 
on (release)  
{loadMovieNum("fruit.
swf", 0);} 
on (release)  
{loadMovieNum("grea
ting.swf", 0);} 

Tampilan Pembuka 
Tampilan pembuka dirancang khusus dengan 

tujuan agar perhatian seluruh anak did ik sebelum 
mulai belajar tertuju pada materi pembelajaran yang 
akan disajikan oleh guru. Jika tampilan pembuka tidak 
dibutuhkan atau dirasa terlalu lama, maka dapat 
langsung menggunakan fasilitas ‘skip’ agar langsung 
masuk ke tampilan home. 

Ketika mengklik  file yang bertipe  exe,  
maka pertama-tama program akan menampilkan lagu 
yang berjudul ‘Pergi Belajar’, sejumlah gambar, suara  
dan  teks Welcome to My Class  sebagai loading awal. 

Tampilan pembuka aplikasi alat bantu ajar  
sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 5.  Tampilan loading setelah dijalankan 

Tampilan Halaman Utama 
Tampilan home atau halaman utama  

menjadi tempat atau pusat kumpulan button menu 
pembelajaran. Ibarat sebuah rumah, tampilan ini 
bagaikan pintu masuk utama yang harus dilalui 
sebelum  menjelajahi seisi rumah.  

Setelah loading  program secara 
otomatis menuju ke halaman menu utama. Ditampilan 
menu utama terdapat 10 (sepuluh) buah button menu 
yakni menu alphabet, animal, colour, day, fruit, 
greating, month, number, object dan transportation. 
Semua Button   memiliki link yang saling 
berhubungan jika di klik pada menu yang diinginkan. 
Pada tampilan in i dilengkapi juga dengan button exit 
(X), animasi Home dan teks “Welcome To English 
Class”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gambar 6. Tampilan menu halaman utama 
 

Tampilan  Penutup (Closing) 
Menu penutup dibuat dengan tujuan agar 

proses belajar mengajar bisa diakh iri. Dalam setiap 
tampilan halaman pembelajaran, menu penutup diberi 
simbol ‘X’. Jika mengklik simbol X maka akan 
muncul back sound lagu, suara dan teks “Thank You” 
yang berdurasi sekitar 30 detik. 
Tampilan halaman penutup sebagai berikut : 

 

 

Gambar 7. Tampilan menu penutup (Closing) 
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7. PENGUJIAN 
Hasil Pengujian  
 Hasil dari Ujian yang dilaksanakan yaitu Pre 

Test dan Post Test yang dilaksanakan di SD Santo 
Thomas Urumb dapat dilihat pada Tabel 2 Analisis 
Anova Single Factor. 

 
 

Tabel 2. Hasil Analisis Anova Single Factor 
Anova: Single Factor 

SUMMARY 
Groups Count Sum Average Variance 

PRE TEST 44 250 5.681818 26.2685 
POST TEST 43 2370 55.11628 551.7719 

ANOVA 
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 53144.89 1 53144.89 185.8674 4.2E-23 3.953209 
Within Groups 24303.96 85 285.929 

Total 77448.85 86         
 
Hasil analisis Data 
 Dari tabel 2 dilakukan pengujian data 
menggunakan Metode Anova Single Factor dan 
diperoleh hasil analisis data yang terdapat pada Tabel 
3 dengan keterangan tabelnya adalah sebagai berikut: 
a. Count, menunjukkan jumlah pengamatan, pada 

pengujian ini jumlah pengamatan adalah masing 
– masing 44 dan 43 

b. Hipotesis 
Ho: X1=X2, Tidak terdapat perbedaan antara pre 
test dan post test 
Ha: X1≠X2, terdapat perbedaan antara pre test 
dan post test 
Ho diterima jika F Hitung ≤ F tabel atau p-value 
> alpha (α) 
Ha diterima jika F h itung > F tabel atau p-value 
≤ alpha (α) 

c. Sum, jumlah total nilai pada pre test dan post 
test. Pada kasus ini jumlah nilai pada pre test 
sebanyak 250 dan pada posttest sebanyak 2370. 

d. Average, rata-rata jumlah nilai pada pre testdan 
post test. Pada kausu ini rata-rata untuk jumlah  
nilai pre test adalah 5.681818 dan pada post test 
adalah 55.11628 

e. Variance, variance jumlah nilai pada pre test dan 
post test. Pada kasus in jumlah, variance jumah  
pre test adalah 26.2685 dan post test adalah 
551.7719 

f. SS Between Goups adalah nilai yang 
menunjukkan jumlah kuadrat antar kelompok pre 

tess dan post test dan dieroleh dengan formula 
sebagai berikut : 
SS Between Groups =( (  +  ) / r) – ( / 
rk ) 
= ((  + )/20) – (  / 20x2) 
SS Between Groups  = 6864400/40 = 53144.89 

g. SS Total merpakan nilai yang menunjukkan  
jumlah  kuadrat dari semua nilai yang diperoleh  
dengan formula sebagai berikut : 

SS Total =   -  
= 77448.85 

h. SS Within groups merupakan selisih antara SS 
Total dengan nilai SS Between group atau dapat 
diperoleh dengan formula sebagai berikut : 
SS Within Groups = SS Total – SS Between  
Group 
= 77448.85 – 53144.89 = 24303.96 

i. df Between Group adalah sebesar 1. Hal in i 
karena nilai 2 – 1, jumlah sampel d ikurangi 1 ( 2-
1=1 ). 

j. Df W ithin Groups adalah sebesar 85. Hal in i 
karena nilai n-k, jumlah pngamatan dikurangi 
jumlah sampel (87-2=85) 

k. Df Total adalah sebesar 86. Hal in i karena nilai 
n-1, jumlah pengamatan dikurangi 1 (87-1=86) 
atau merupakan penjumlahan dari df Between  
Groups dengan Within Groups (1+85=86) 

l. MS Between Groups diperoleh dari formula 
sebagai berikut : 
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MS Between Groups =  = 

 = 53144.89 
m. MS Residual, d iperoleh dari formula sebagai 

berikut : 
MS Within Groups =  =  = 
285.929  

n. F merupakan nilai F hitung, berdasarkan pada 
output ANOVA dipero leh F hitung sebesar 
185.8674, sedangkan F tabel dengan df 
(0.05,1,85) sebesar 3.953209 
Dengan p-value sebesar 0.000 karena F hitung 
(185.8674) > F tabel (3.953209) 

o. p-value merupakan (0.000 < alpha (0.05) akan  
disimpulkan terdapat perbedaan antara pre test 
dan post test 

 
8. KES IMPULAN 

Dengan selesainya penelitian ini maka 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sesuai 
dengan hasil pembahasan dimana F hitung sebesar 
185.8674, sedangkan F tabel dengan df (0.05,1,85) 
sebesar 3.953209, dengan p-value sebesar 0.000 
karena F h itung (185.8674) > F tabel (3.953209) 

sehingga Ha: X1≠X2, terdapat perbedaan antara pre 
test dan post test maka dapat disimpulkan bahwa alat 
bantu ajar yang dibuat dapat meningkatkan 
kemampuan seorang siswa dalam pelajaran Bahasa 
Inggris serta dapat menunjang proses belajar. 
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Abstrak - Dalam pengembangan sistem, dilakukan 
pendugaan stok ikan dengan menggunakan metode 
surplus produksi. Metode surplus produksi adalah 
metode yang digunakan untuk menghitung potensi 
lestari maksimum (MSY / Maximum Sustainable Yield) 
dan upaya optimum dengan cara menganalisa 
hubungan upaya tangkap (E) dengan hasil tangkap 
per unit upaya tangkap (CPUE) pada suatu perairan 
dengan data time series. Data yang digunakan berupa 
data hasil tangkap (catch) dan upaya tangkap (effort). 
Analisis data digunakan pendekatan model Schaefer. 
Dari hasil perhitungan diperoleh grafik linier 
berdasarkan hasil CPUE dan effort yang dilakukan 
dan grafik kuadratik CPUE berdasarkan hasil 
tangkapan (ton) dan upaya yang dilakukan. Perangkat 
lunak Sistem pendukung keputusan optimasi hasil laut 
dikembangkan untuk keperluan perhitungan data 
perikanan di suatu daerah agar memperoleh hasil 
tangkapan yang optimal. Sistem ini menampilkan data 
yang diperoleh dari hasil perikanan tangkap yang 
didata oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan di 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari hasil data di 
lapangan diperoleh data harian per-jenis ikan per-
alat tangkap yang dilakukan pendataan per-bulan 
setiap tahun.  Data tersebut dilakukan perhitungan 
MSY untuk memperoleh nilai CPUE (Catch Per Unit 
Effort), sehingga diperoleh grafik linier dan kuadratik. 
Dari hasil grafik inilah dapat ditentukan persentase 
produksi tangkapan ikan per tahun, effort terhadap 
hasil tangkapan, rata-rata tangkapan ikan per tahun, 
dan rata-rata kenaikan tangkapan untuk suatu jenis 
ikan tertentu di daerah perairan provinsi Sulawesi 
Tenggara.  
Kata Kunci : Maximum Sustainable Yield, Catch Per 
Unit Effort, Metode Surplus Produksi, Perikanan 
Tangkap 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Dilihat dari produksi perikanan di Indonesia 

berdasarkan sebaran wilayahnya, koridor ekonomi 
Sulawesi merupakan  wilayah yang memiliki p roduksi 
perikanan laut terbesar di Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan 
salah satu kegiatan ekonomi utama di koridor ekonomi 
Sulawesi.[1] Potensi pengembangan perikanan terus 
berkembang secara signifikan dengan sebagian besar 
hasil perikanan di Sulawesi untuk pemenuhan 
kebutuhan ekspor seiring dengan permintaan global 
yang terus meningkat. 

Salah satu aspek pendukung keputusan 
perikanan laut adalah  untuk dapat mengetahui jumlah 

potensi tangkapan, misalnya berapa ton perbulan 
potensi ikan tangkapan, kemudian berapa maksimum 
tangkap lestari, dan berapa ton pemanfaatan oleh 
nelayan, apakah terdapat kemungkinan pemanfaatan 
masih sangat kecil d ibandingkan dengan nilai 
maksimum tangkap lestari, sehingga masih terbuka 
peluang bagi nelayan untuk meningkatkan hasil 
tangkapan.[2] Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu 
dijawab dengan menggunakan metode analisa yang 
dapat memperkirakan berapa potensi hasil tangkapan 
yang masih terdapat dalam perairan daerah Sulawesi 
Tenggara. 

Untuk itu akan diuraikan dalam tulisan ini salah  
satu pendukung pengambilan keputusan optimasi hasil 
laut hasil perikanan tangkap yaitu  metode surplus 
produksi. Metode surplus produksi menentukan 
potensi lestari (MSY / Maximum Sustainable Yield) 
jenis komoditas unggulan sumber daya akuatik hidup 
seperti ikan dan udang dengan menggunakan analisis 
Schaefer [3] yaitu jumlah potensi hasil tangkapan 
yang tidak mengganggu kelestarian stok produksi 
komoditas tersebut dalam kurun waktu jangka 
panjang. Komoditas perikanan merupakan sumber 
daya yang dapat diperbarui, dengan adanya 
kemampuan pemulihan dari jumlah spesies komoditas 
tangkapan. Penilaian stok ikan dapat digambarkan  
sebagai mencari t ingkat pemanfaatan sedemikian  
sehingga secara jangka panjang memberikan  hasil 
maksimum pada berat  hasil tangkapan ikan. Penelitian  
mengenai hal ini telah diterapkan sebelumnya oleh  
Septifitri [2] untuk mengetahui potensi perikanan 
tangkap di Provinsi Sumatera Selatan.  

 
 

2. METODE SURPLUS PRODUKSI 
 
Salah satu metode pendugaan stok ikan adalah 

metode surplus produksi. Metode ini digunakan dalam 
perhitungan potensi lestari maksimum (MSY) dan 
upaya penangkapan optimum dengan cara 
menganalisis hubungan upaya penangkapan (E) 
dengan hasil tangkapan per satuan upaya (CPUE). 
Contohnya seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Maximum Sustainable Yield 

atau potensi lestari maksimum 
 

Pada sumbu x diukur upaya penangkapan, 
contohnya jumlah hari kapal berlayar. Pada sumbu y 
adalah hasil tangkapan, contohnya berat ikan yang 
didaratkan. (Jika pendaratan terdiri atas beberapa jenis 
hewan seperti udang, cumi, tuna, akan leb ih baik jika 
diekspresikan dari hasil tangkapan masing-masing 
jenis.) Pada Gambar 1 ditunjukkan h ingga tingkatan 
tertentu dapat diperoleh penambahan hasil dari 
penambahan upaya penangkapan, namun setelah 
tingkatan tersebut pembaruan dari sumber daya t idak 
dapat mengimbangi pengurangan akibat penangkapan, 
dan tingkat pemanfaatan yang terus bertambah akan  
menuju pada penurunan hasil tangkapan. 

Metode ini dapat menggambarkan keadaan stok 
ikan sebelumnya dan dapat juga meramalkan kondisi 
yang akan datang berdasarkan data hasil tangkapan 
ikan dan upaya penangkapan. Suatu stok dianggap 
sebuah kumpulan besar biomassa dan sama sekali 
tidak berpedoman atas umur dan ukuran panjang ikan 
dengan pertimbangan bahwa jumlah b iomassa stok 
tetap dan adanya aktivitas usaha perikanan, dengan 
demikian dapat d iduga bahwa semakin banyak jumlah 
kapal, akan semakin kecil bagian masing-masing 
kapal. [4] 

Dalam penggunaan metode suplus produksi, 
maka beberapa asumsi dasar yang harus diperhatikan : 
a. Stok ikan d ianggap sebagai unit tunggal tanpa 

memperhatikan struktur populasinya. 
b. Penyebaran ikan pada setiap periode dalam 

wilayah perairan dianggap merata.  
c. Stok ikan dalam keadaan seimbang. 
d. Masing-masing unit penangkapan ikan memiliki 

kemampuan yang sama.  
Keanekaragaman jenis alat tangkap yang 

digunakan di suatu perairan memungkinkan suatu 
spesies ikan tertangkap pada beberapa jenis alat 
tangkap. Gulland [4] menyatakan jika d i suatu daerah 
perairan terdapat berbagai jenis alat tangkap yang 
dipakai, maka salah satu alat tersebut dapat dipakai 
sebagai alat tangkap standar, sedangkan alat tangkap 
yang lainnya dapat distandarisasikan terhadap alat 
tangkap tersebut.  

Alat tangkap yang ditetapkan sebagai alat  
tangkap standar mempunyai faktor daya tangkap atau 
fishing power indeks (FPI) = 1. Jenis alat tangkap 
lainnya dapat dihitung nilai FPI dengan membagi n ilai 

catch per unit effort (CPUE) dengan CPUE  a lat 
tangkap standard. Nilai FPI ini kemudian digunakan 
untuk mencari upaya standard yaitu dengan 
mengalikan nilai FPI dengan upaya penangkapan jenis 
alat tangkap yang dianalisis.[5] 

  CPUE s=
C s

F s
  (2.1) 

  CPUE i=
C i

F i
  (2.2) 

  FPI s=
CPUE s

CPUE s
=1  (2.3) 

  FPI i=
CPUEi

CPUE s
 (2.4) 

Untuk alat tangkap lainnya menggunakan 
persamaan berikut.  

Standard Effort = FPIi x E     (2.5) 
dengan : 
CPUEs = Hasil tangkapan per upaya penangkapan                     

alat tangkap standar 
CPUEi = Hasil tangkapan per upaya penangkapan alat 

tangkap i 
E  = Upaya dengan alat tangkap i 
Cs  = Jumlah tangkapan jenis alat tangkap standar 
Ci  = Jumlah tangkapan jenis alat tangkap i  
Fs  = Jumlah upaya jenis alat tangkap standar 
Fi  = Jumlah upaya jenis alat tangkap i  
FPIs = Faktor daya tangkap jenis alat tangkap 

standar 
FPIi  = Faktor daya tangkap jenis alat tangkap i 

Untuk analisis data perikanan dengan pendekatan 
model Schaefer, digunakan data hasil tangkapan dan 
upaya penangkapan. Hubungan hasil tangkapan  (C ) 
dengan upaya penangkapan (E) adalah [6] :   

  C = aE – bE2  (2.6) 
Hubungan antara tangkapan per unit upaya atau  
Catch Per Unit Effort (CPUE) dengan upaya 
penangkapan adalah :    
  CPUE = a  – bE  (2.7) 
Upaya penangkapan optimum (Eopt)  :   
  Eopt = -a/2b  (2.8) 
Potensi lestari maksimum (MSY)  :  

   MSY = -a2/4b  (2.9) 
Untuk pencarian nilai konstanta a dan b dilakukan 
dengan pencocokan polinom (polynomial fitting) 
dengan regresi.[7] 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berikut ini d iuraikan penerapan metode Surplus 

Produksi pada data perikanan tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Kendari Provinsi Su lawesi 
Tenggara. 

Data yang digunakan berasal dari data harian  
tangkapan perikanan dari tiap kapal yang melakukan 
pendaratan ikan di pelabuhan perikanan. Tiap kapal 
memiliki alat tangkap yang spesifik, dengan 
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komoditas hasil tangkapan yang spesifik pula. Dari 
hasil tangkapan yang didaratkan dip ilih yang memiliki 
volume produksi yang cukup besar sehingga 
signifikan bagi produksi perikanan secara 
keseluruhan.   

Pada tabel 1 d iberikan contoh data volume hasil 
tangkapan dalam satuan kilogram untuk komoditas 
cakalang mulai tahun 2010 hingga 2012 semester 
pertama, untuk masing-masing alat tangkap bagi 
komoditas cakalang yaitu purse seine, rawai dasar, 
pancing ulur, pancing tonda, pancing gurita, dan 
huhate. Dari data volume tangkapan tersebut juga 
disertai data jumlah trip perjalanan kapal untuk 
komoditas cakalang untuk masing-masing alat tangkap 
terkait, pada setiap tahun pendataan. 
 

Tabel 1. Data volume tangkapan cakalang  
 

Dari data volume tangkapan tersebut juga 
dilakukan perh itungan rata-rata tangkapan pertahun 
dan rata-rata tangkapan keseluruhan untuk nanti 
diperbandingkan dengan hasil perhitungan potensi 
lestari maksimum (MSY) dan TAC (Total Allowable 
Catch). 

Kemudian data volume tangkapan dan trip 
untuk masing-masing alat tangkap untuk masing-
masing komoditas untuk setiap tahun tersebut 
digunakan sebagai masukan bagi sistem perangkat 
lunak yang melakukan perh itungan MSY, yang 
dikembangkan menggunakan kode sumber terbuka 
(opensource) bahasa pemrograman PHP dalam 
lingkungan berbasis web. Bentuk antarmuka untuk 
pemasukan data tersebut diberikan  pada Gambar 2. 
Pada antarmuka tersebut penguna dapat memasukkan 
data volume tangkapan, trip, dan memilih jen is alat 
tangkap yang dijadikan standar alat tangkap.  

Dari hasil perhitungan oleh perangkat lunak, 
menampilkan layar seperti pada Gambar 3 dan 
Gambar 4. Pada Gambar 3 diberikan tampilan hasil 
perhitungan konstanta b, sedangkan Gambar 4 
menampilkan hasil perhitungan Eopt, nilai MSY, dan 
TAC.  
  

 
Gambar 2. Layar form masukan volume produksi, 

trip, dan standar alat tangkap 
 

 
Gambar 3. Layar tampilan hasil perhitungan 

konstanta b dari MS Y 
 

 
Gambar 4. Layar tampilan hasil perhitungan 

upaya optimum, MS Y, dan TAC 
 
 
 

 
Gambar 5. Layar tampilan hasil grafik linier 

perhitungan CPUE cakalang  
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Gambar 6. Layar tampilan hasil grafik kuadratik 

perhitungan MS Y cakalang 
 
Demikian pula perh itungan dilakukan untuk 

komoditas-komoditas yang lain di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Kendari yaitu  ikan layang, 
tongkol, madid ihang, dan baby tuna. Hasil 
perhitungan MSY dan TAC diberikan pada tabel 2.  
 
Tabel 2. Hasil perhitungan TAC dan MSY  

 
Dari hasil perh itungan untuk berbagai jenis  

komoditas, terlihat komoditas yang memiliki nilai 
rata-rata volume tangkapan dibawah nilai TAC yaitu 
cakalang, madid ihang, dan baby tuna,  sedangkan 
komoditas layang dan tongkol telah melampaui nilai 
TAC sehingga komoditas yang masih dapat 
ditingkatkan produksinya yaitu yang masih dibawah 
TAC, sedangkan yang melampaui TAC sudah tidak 
dapat ditingkatkan produksinya sehingga harus mulai 
dilakukan konservasi sumber daya perikanan. [8] 

 
4. KESIMPULAN 

 
Dari masukan data Pelabuhan Perikanan  

Samudera Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
diperoleh dan perhitungan dengan Metode Surplus 
Produksi yang dikembangkan dalam perangkat lunak 
dengan bahasa pemrograman PHP dalam lingkungan 
berbasis web, diperoleh kesimpulan bahwa komoditas 
cakalang, madid ihang, dan baby tuna masih dapat 
ditingkatkan produksinya sedangkan layang dan 
tongkol sudah tidak dapat dit ingkatkan produksinya 
sehingga harus mulai dilakukan konservasi.   
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 :  Apa tujuan penelit ian in i ?  
Jawaban  : Untuk mempred iksi apakah upaya 

penangkapan sudah ada di titik puncak 
atau belum 

 
Pertanyaan 2 : Berapa lama ikan yang sudah 

dikonservasi bisa ditangkap lagi ?  
Jawaban  : Hal tersebut belum dilakukan harus 

menggunakan metode lain . 
 
Saran : Input data jangan dari Trip dan alat 

tangkap saja, tetapi data migrasi ikan  
juga. 
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Abstrak- Bibliometrik merupakan metoda penelitian 
relatif baru yang dapat digunakan untuk mengukur 
kualitas hasil penelitian ilmiah dengan menggunakan 
indikator tertentu. Indikator ini berperan untuk 
mengevaluasi hasil penelitian ilmiah, mengkaji 
interaksi antar ilmu pengetahuan, menghasilkan 
pemetaan subyek ilmu pengetahuan, dan dapat 
melacak atau menelusuri perkembangan ilmu 
pengetahuan baru. Metode bibliometrik  ditujukan 
untuk (1) mengidentifikasi peran jurnal sebagai 
saluran komunikasi ilmiah; (2) mencari rata-rata 
artikel yang diterbitkan setiap jurnal, (3) menentukan 
Journal Impact Factor (JIF), (4) mencari rata-rata 
halaman untuk setiap artikel ilmiah yang diterbitkan 
(5) menentukan total referensi yang digunakan, (6) 
menentukan rata-rata referensi yang digunakan di 
setiap artikel ilmiah, (7) mencari persentase artikel 
berbahasa Inggris dan  Indonesia dalam suatu jurnal 
ilmiah, (8) menentukan subyek ilmu pengetahuan yang 
mendominasi terbitan pada  jurnal ilmiah, (9) mencari 
kolaborasi antar pengarang, dan (10) menentukan 
produktivitas pengarang pada jurnal ilimiah. 
Hasilnya berupa data bobliometrik  yang dapat 
digunakan sebagai indikator, di hitung dan di analisis 
untuk mengukur kualitas hasil riset ilmiah. 
Kata Kunci: Bibliometrik, Riset Ilmiah, Kualitas Riset 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Penelit ian ilmu  pengetahuan berkembang 
dengan cepat, terlihat dari banyaknya konferensi, 
workshop dan jurnal yang di publikasi. Dari segi 
kuantitas terbitan dalam negeri ada peningkatan 
namun dari segi kuantitas dan kualitas terbitan di luar 
negeri perlu adanya perhatian khusus, sehingga 
mampu bersaing dengan terbitan dari negara lain. 
Untuk mengukur kualitas dan kuantitas dari suatu 
terbitan jurnal hasil penelit ian, salah satunya dapat 
dilakukan dengan menggunakan metoda bibliometrik. 
Metoda atau teknik b ibliometrik merupakan penerapan 
baru dalam mengorganisasi pengetahuan, sebagai alat 
kebijakan dan manajemen penelitian. Sebelumnya, 
teknik bib liometrik in i hanya sedikit diketahui oleh 
pustakawan, ahli sosiologi dan sejarawan. Keperluan 
ini d idorong atas kebutuhan kecepatan, kemudahan 
dan altenatif yang tidak mahal untuk suatu ulasan oleh 
kelompok untuk mengevaluasi kinerja penelitian. 
Istilah ‘bibliometrik’ dikenalkan sejak tahun 1969, 
bibliografi statistik  digunakan untuk menjelaskan 

bidang kajian dengan memperhatikan model aplikasi 
matemat ika dan statistika untuk proses penelitian 
dalam menghitung jumlah komunikasi tertu lis; 
digunakan juga untuk menunjukkan penggunaan 
teknik bibliografi, khususnya publikasi artikel ilmiah  
dan analisis sitasi, dalam penilaian kegiatan ilmiah, 
akhirnya d igunakan untuk mengevaluasi hasil 
penelitian. Hal ini sangat tergantung kepada 
ketersediaan dan kehandalan data yang berkaitan 
dengan hasil kegiatan penelit ian yang di piblikasi 
dalam suatu jurnal ilmiah. Untuk mengevaluasi 
diperlukan indikator bibliometrik yang merupakan 
pengetahuan untuk mengevaluasi hasil penelit ian 
ilmiah, mengkaji interaksi antara ilmu pengetahuan; 
menghasilkan pemetaan bidang ilmu; dan untuk 
melacak atau menelusuri perkembangan pengetahuan 
baru. 

Suatu Jurnal diterbitkan sebagai usaha untuk 
melestarikan tradisi penulisan karya ilmiah, 
diterbitkan secara berkala misalnya 2 bu lan satu kali 
dengan masa penerbitan tertentu, misalnya bulan Mei 
dan Nopember. Jurnal yang berkualitas akan mendapat 
akreditasi dari lembaga berwenang, dapat menjadi 
salah satu sarana komnikasi ilmiah yang penting bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dengan 
sifatnya yang terbit secara berkala yang menjadikan 
unggul dalam kemutakh iran informasinya. 

Penelit ian bidang ilmu pengetahuan sudah 
banyak dilakukan, antara lain o leh para peneliti 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil 
penelitian dibuat dalam bentuk tulisan ilmiah atau 
sebuah artikel yang diterbitkan pada suatu jurnal. 
Jurnal ini merupakan sarana dan media komunikasi 
ilmiah secara tertulis dan sebagai media penyebaran 
ilmu  pengetahuan. Selayaknya sebagai saluran 
komunikasi ilmiah, sebuah jurnal harus mendapat 
pengakuan baik secara lokal, dan nasional. Kelayakan 
ini harus disediakan sebuah data kuantitatif dalam 
bentuk database tentang kinerja saluran komunikasi 
tersebut. Data kuantitaif untuk sebuah jurnal dapat 
dinyatakan dengan istilah sekarang yang berkembang 
yaitu Jurnal Impact Factor (JIF), bila ju rnal tersebut 
ingin mendapat kategori sebagai jurnal nasional dan 
internasional yang terakreditasi.   

 
2. TUJUAN PENELITIAN 

 
 Penelit ian ini merupakan penelit ian 

pendahuluan dengan menggunakan metode 
Bibliometrik yang bertujuan untuk (1) 
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mengidentifikasi peran jurnal sebagai saluran 
komunikasi ilmiah; (2) mencari rata-rata artikel dari 
setiap penerbitan jurnal,(3) mencari Journal Impact 
Factor (JIF), (4) mencari rata-rata halaman pada 
setiap artikel yang diterbitkan (5) mencari total 
referensi yang digunakan, (6) mencari rata-rata 
referensi yang digunakan pada setiap artikel, (7) 
mencari persentase artikel berbahasa Inggri dan  
Indonesia, (8) mencari subyek yang mendominasi 
terbitan, (9) mencari ko laborasi antar pengarang, dan 
(10) mencari produktivitas pengarang pada suatu 
jurnal.. 
 Penelit ian in i melihat pada satu kepentingan 
aplikasi atas indikator bibliometrik, yaitu evaluasi 
lembaga penelitian yang berbasiskan pada analisis 
publikasi dan hasil sitiran kelompok peneliti. Peranan 
karakteristik jurnal, seperti faktor impak jurnal dalam 
literatur berdasarkan evaluasi. Indikator b ibliometrik 
memberikan level pengembangan sebuah ilmu pada 
tingkat yang lebih tinggi dengan melihat sifat dan 
kemajuan ilmu yang bersangkutan. Analisis 
bibliometrik untuk perhitungan dan pengukuran secara 
kuantitatif tentang komunikasi ilmiah diantara para 
peneliti dari satu lembaga penelit ian atau bidang ilmu 
tertentu. Dilakukan melalui pengukuran dan 
penelaahan penggunaan bibliografi karya terdahulu 
dan mengukur kualitas sarana komunikasi ilmiahnya. 
 

3. TINJAUAN PUS TAKA 
 

Perkembangan ilmu pengetahun sering 
dihubungkan dengan produktivitas ilmiah, yaitu 
kemampuan dalam menghasilkan sesuatu yang 
bersifat ilmiah Produktivitas ilmiah dapat diukur 
melalui indikator bibliometrik. Istilah bibliometrik 
(bibliometrics) diperkenalkan oleh Pritchard (1969) 
sebagai “the application of mathematical and 
statistical methods to books and other media of 
communicat ion” (Glanzel, 2003). Dalam kajian 
bibliometrik, produktivitas ilmiah sering dikaitkan 
dengan pernyataan yang dikenal dengan Hukum 
Lotka. Hukum ini membahas produktivitas ilmiah dari 
pengarang-pengarang yang menghasilkan karya ilmiah  
dalam bidang ilmu tertentu. Konsep pengetahuan tidak 
terlepas dari proses penyebaran pengetahuan 
(dissemination) itu sendiri. Dalam konsep yang 
sederhana, pengetahuan menglair dari sumber atau 
pemilikpengetahuan (knowledge source) ke pencari 
pengetahuan (knowledge seeker). Pada konteks yang 
lebih kompleks, sering kali aliran pengetahuan tidak 
dapat langsung mengalir dari sumber ke pencari 
pengetahuan sehingga diperlukan sebuah mediator. 
Salah satu mediatornya adalah penulisan karya tulis 
pada publikasi ilmiah seperti majalah, ju rnal, 
prosiding dan buku. Menurut Garcia-Lopez (1999) 
hasil dari aktivitas ilmiah hanya dapat diketahui ketika 
pengarang mengomunikasikan penemuannya dalam 
sebuah publikasi di antara komunitas ilmuwan. 
 Menurut Sulistyo Basuki (2002) pada 
dasarnya, bibliometrik d ibagi atas  dua kelompok 

kajian besar: (1) Distribusi publikasi.  Kelompok ini 
merupakan analisis  kuantitatif terhadap literatur yang  
ditandai dengan munculnya tiga hukum  dasar 
bibliometrika,yaitu: (a) Hukum Lotka (1926) yang  
menghitung distribusi produktivitas berbagai 
pengarang (b) Hukum Bradford yang  
mendeskripsikan dokumen  (biasanya majalah) dalam 
disiplin ilmu tertentu.   (c) Hukum Zipf (1933) yang 
memberi peringkat kata dan frekuensi dalam literatur 
yang digunakan dalam pengindeksan artikel. (2). 
Analisis sitiran (citation analysis). Pelaksanaan 
penilaian dalam penelitian   ini dilakukan 
menggunakan indikator  b ibliometrika. Indikator ini 
digunakan untuk  beberapa tujua antara lain: untuk 
mengukur keluaran keg iatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (penelitian, jasa, dan pendidikan). 

Bibliometrik menggunakan analisis sitiran. 
Sit iran adalah bila dokumen X disebut dalam 
dokumen Y sebagai catatan kaki, catatan akhir, 
bibliografi atau daftar pustaka, maka dikatakan bahwa 
dokumen X disitir o leh dokumen Y dan dokumen Y 
menyit ir dokumen X. Oleh karena itu, sitiran selalu  
berhubungan dengan dua jenis data yaitu:  (a) 
dokumen yang disitir (cited document), yaitu rujukan 
yang merupakan sebuah dokumen atau unsur yang 
menunjukkan unit sumber;  (b) dokumen yang menyit ir 
(citing document), yaitu dokumen  yang merupakan 
unit penerima. 

Semakin tinggi jumlah suatu sitiran dokumen, 
maka dokumen tersebut dapat dikatakan semakin  
bermutu. Semakin banyak karya ilmiah disit ir o leh 
karya lainnya, maka semakin tinggi peringkat karya 
ilmiah tersebut. Peringkat atau kualitas karya ilmiah  
ini d isebut nilai faktor dampak(impact factor). 

Analisis sitiran pertama kali digunakan oleh 
Gross dan Gross pada tahun 1927 (Hartinah, 2002). 
Kemudian Gardfield (dalam Hartinah, 2002) 
menganalisis setiap bidang pengetahuan untuk 
mengevaluasi jurnal dan tulisan yang paling banyak 
disitir o leh ju rnal lain atau penulis lain. Analisis sitiran 
banyak digunakan dalam kajian b ibliometrika yang 
lazim digunakan pada karya ilmiah seperti skripsi, 
disertasi, monograf dan jurnal. Analisis sitiran dapat 
dikaji mencakup : peringkat jurnal dan pengarang 
yang disitir; tahun sitiran; asal geografis bahan sitiran; 
lembaga yang ikut dalam penelit ian; gugus jurnal yang 
disitir; subjek yang disitir; jumlah langkah 
berdasarkan teori draf dan paro hidup ju rnal. 

Hartinah (2002) leb ih lanjut menuliskan bahwa 
analisis sistiran banyak digunakan sebagai cara untuk 
menentukan berbabagai kepentingan atau kebijakan, 
antara lain  adalah : evaluasi program penelit ian; 
pemetaan ilmu pengetahuan; visualisasi suatu disiplin 
ilmu; indikator ilmu  pengetahuan dan teknologi; 
faktor dampak dari suatu jurnal (Journal Impact 
Factor), kualitas jurnal dan untuk pengembangan 
koleksi jurnal. Suatu ukuran jurnal yang mempunyai 
pengaruh kuat juga dapat dilakukan dengan analisis 
sitiran Ukuran ini dapat menghasilkan daftar jurnal 
inti, yang akan menentukan pengembangan koleksi 
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jurnal di perpustakaan yaitu menentukan ju rnal yang 
akan dilanggan. 

Ada beberapa metode analisis sitiran yaitu: (a) 
menghitung jumlah sitiran : menentukan sumber yang 
akan digunakan dalam penelitian. Sumber yang 
digunakan dapat berupa jurnal, buku, disertasi dan 
sejenisnya. Saat ini, yang paling banyak dikaji adalah 
jurnal; (b) indeks kesegeraan (immediacy index) 
adalah untuk menghitung peringkat berdasarkan 
perbandingan sitasi satu jurnal dalam tahun tertentu 
dengan jumlah artikel yang diterbitkan oleh jurnal 
tersebut pada tahun yang sama. Indeks in i menujukkan 
suatu ukuran seberapa cepat sekelompok dokumen 
(artikel) dari suatu jurnal disitir pada tahun yang sama; 
(c) faktor dampak (impact factor) adalah ukuran 
pengaruh suatu kelompok dokumen pada suatu 
kelompok yang ditentukan. Ukuran ini d iperoleh dari 
perbandingan antara berapa kali sebuah majalah diacu 
dengan jumlah artikel yang diterbitkan oleh majalah 
tersebut pada periode tertentu. 

Kajian penggunaan dan dampak relatif dari 
jurnal ilmiah yang dipublikasikan adalah penerapan 
tentang analisis sitiran. Penelitian tentang ini telah 
memberikan hasil yang signifikan yang diterbitkan 
oleh ICI Jornal Citation Report yang dimulai pada 
tahun 1976. ISI impact factor  adalah nisbah antara 
sitiran dan artikel yang diterbitkan dan dapat disitir 
pada sebuah jurnal. Impact factor mengukur jumlah 
atau frekuensi rata-rata artikel yang disitir dalam 
jurnal pada tahun tertentu (minimal ju rnal yang terbit 
selam dua tahun).   

Journal Impact Factor (JIF) merupakan salah 
satu pendekatan aplikasi bibliometrik untuk mengukur 
pengaruh suatu kelompok dokumen (Purnomowat i, 
Sri). JIF pertama kali dikemukakan oleh Eugene 
Garfield tahun 1955 dalam Majalah Science (Garfield  
2000). Saat ini, pada tingkat internasional, Impact 
factor jurnal, dilakukan setiap tahun oleh Institute for 
Scientific Information (ISI), dan diterbitkan melalui 
Journal Citation Report (JCR).  

Keuntungan Impact Factor ju rnal bukan hanya 
membantu kepentingan pustakawan dan ilmuwan, 
tetapi juga akan membantu penulis, editor dan 
penerbit jurnal, serta penentu kebijakan (Huth 2001, 
dalam Purnomowati, Sri). Karena dengan adanya 
Impact Factor jurnal, akan mengetahui apakah 
jurnalnya dibaca banyak orang sehingga jurnal cukup 
dikenal di b idangnya. Bagi penerbit,  yang 
menghasilkan jurnal ber-Impact Factor tinggi pasti 
sangat bangga dengan reputasinya. Pembuat kebijakan 
di lembaga ilmu pengetahuan nasional atau lembaga 
penyedia dana juga berkepentingan terhadap Impact 
Factor.Karena, dengan mengetahui Impact Factor 
yang tinggi mereka akan dapat menentukan program 
dan anggaran penelitian atau mengevaluasi kinerja 
lembaga penelitian beserta perangkat terkait. Unsur 
yang menjadi kekuatan Impact Factor antara lain 
adalah menyediakan suatu ukuran kuantitatif yang di 
up-date secara terus menerus oleh suatu organisasi 
internasional yang tidak memihak (Tome and Lipu, 

dalam Purnomowati, Sri). Walaupun sedikit  
mengundang kontroversi, tetapi beberapa kalangan 
atau kelompok tetap masih mengakui kegunaan 
Impact Factor jurnal, dengan kelemahan atau 
keterbatasannya.  

Keterbatasan Impact Factor antara lain adalah, 
jumlah sit iran terhadap artikel jurnal tertentu tidak 
langsung mengukur kualitas jurnal atau manfaat 
ilmiah artikel d i dalamnya tetapi semata-mata 
mencerminkan kuantitas terbitan dalam bidang 
tertentu dan popularitas jurnal dalam topik tertentu. 
Bila Jurnal dengan pendistribusian atau penyebaran 
terbatas tidak akan memperoleh Impact Factor tinggi. 
Jurnal impact factor menghitung waktu yang 
digunakan adalah 2 (dua) tahun, juga dianggap terlalu 
singkat, terutama bagi artikel klasik yang perlu waktu 
beberapa dekade untuk disitir. Sitiran juga hanya 
dianggap menunjukkan bahwa profesional lain dalam 
bidang yang sama menemukan ide dalam art ikel 
tertentu yang menggunakan cara yang sama dengan 
karyanya sendiri. Orang dalam satu jaringan 
cenderung saling menyitir satu sama lain dan 
cenderung bersifat geografi dan regional. 

Impact Factor jurnal terdiri dari dua elemen, 
yaitu nominator (pembilang) dan denominator 
(penyebut). Pembilang adalah jumlah sitiran yang 
diperoleh artikel yang diterbitkan dalam dua tahun 
sebelumnya. Penyebut adalah jumlah artikel substantif 
dan review yang diterbitkan dalam dua tahun tersebut 
(Garfield 2006). Semakin tinggi nilai Impact Factor 
suatu jurnal berarti semakin sering ju rnal tersebut 
disitir atau semakin besar pula pengaruhnya terhadap 
dokumen lain.  
 

4. METODE PENELITIAN 
  

Metode bibliometrik menggunakan berbagai 
indikator untuk mengevaluasi lembaga penelitian, 
berbasiskan pada analisis publikasi dan hasil sitiran 
kelompok penelit i, dilakukan evaluasi terhadap faktor 
impak jurnal pada suatu literatur. Pengukuran 
bibliometrik pada jurnal ilmiah antara lain dilakukan 
dengan cara (1) mengukur produktivitas artikel 
berdasarkan nomor terbitan, volume dan tahun terbit. 
(2) mengukur karakteristik pengarang berdasarkan 
gender, profesi, peringkat, gelar akademis, afiliasi 
geografis, afiliasi institusi, tipe insitusi, dan lokasi 
pengarang. (3) mengukur produktivitas pengarang 
berdasarkan daftar rengking, pola produktivitas 
menggunakan hukum Lotka. (4) mengukur pola co-
authorship berdasarkan  tipe pekerjaan, t ingkat 
kolaborasi, aktiv itas kolaborasi dalam negeri dan luar 
negeri. (5) menganalisis konten berdasarkan cakupan 
subyek artikel, keywords, judul artikel, jumlah kata, 
jumlah halaman per artikel, sirkulasi jurnal, frekuensi 
jurnal, tipe metodologi riset, tipe model, teori dan 
kerangka kerja, acknowledgement, sponsor, apendik, 
abstrak artikel, indeks, informasi abstrak dan bahasa 
publikasi. (6) Analisis sitasi berdasarkan jumlah 
distribusi sitasi per artikel, volume dan tahun, pola 
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pengarang, co-sitasi pengarang, tipe sitasi literatur, 
umur sitasi literatur, rangking jurnal menggunakan 
hukum Badford, penambahan dan pertumbuhan sitasi 
web, identitas sitasi jurnal, analisis referensi, sitasi 
jurnal, lokasi geografis literatur, distribusi bahasa 
literatur,kualitas diukur dengan JIF. (7) menganalisis 
karakteristik editorial board berdasarkan distribusi 
anggota board, geografis anggota board,  distribusi 
daftar dan lokasi geografis para reviewer, gender 
editorial dan reviewer, profesi, rengking akademis, 
produktivitas publikasi baru, dan kebijakan editorial. 
 

5. PRODUKTIVITAS PENGARANG 
 
 Menurut Harande (2001) kepengarangan 
merupakan satu aspek yang memainkan peranan 
sangat penting dalam aktiv itas komunikasi. 
Kepengarangan ditujukan untuk orang yang 
memegang tanggung jawab awal untuk sebuah karya 
yang dipublikasikan. Kepengarangan tidak hanya 
meliputi siapa yang sesungguhnya  menulis, tetapi 
juga siapa yang telah banyak memberikan kontribusi 
ilmiah diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah untuk 
sebuah penelitian. Pengarang bertanggung jawab 
untuk menentukan  kepengarangan dan menetapkan 
penelitiannya dengan dua atau lebih pengarang lain 
untuk ikut serta memberi kontribusi. Menurut Park 
(2006), penelit ian terhadap kepengarangan, antara lain 
dilakukan untuk mengetahui peringkat pengarang-
pengarang yang produktif. Sumber-sumber yang 
digunakan untuk penelitian tersebut berasal dari jurnal 
tunggal, kumpulan jurnal, atau berdasarkan database.  

Menurut Mustngimah, 2002) produktivitas 
pengarang adalah banyaknya karya tulis yang 
dihasilkan oleh seseorang secara individual dalam 
subjek tertentu dan dalam subjek yang bersangkutan 
dalam kurun waktu tertentu. Produktiv itas pengarang 
ini disebut juga sebagai produktivitas ilmiah. 
Selanjutnya, Virg il (1994) mengemukakan bahwa 
produktivitas ilmiah merupakan jumlah penelit ian 
yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Produktivitas 
pengarang ditentukanberdasarkan jumlah kontribusi 
karya ilmiah oleh ilmuwan dalam bidang tertentu. 
Braun, Glanzel, dan Schubert (2001) menggambarkan 
sebuah skema aliran produktivitas pengarang, lihat 

Gambar 5.1. 
 
 

 
Gambar 5.1. Aliran produktiv itas pengarang (Braun, 

Glanzel dan Schubert, 2001) 
 

Skema d i atas menunjukkan bahwa publikasi 
pengarang dikelompokkan berdasarkan rekod 
publikasi pengarang sebelum dan setelah tahun 
tertentu. Berdasarkan skema tersebut Braun, Glanzel 
dan Schubert melakukan analisis produktivitas 
pengarang ke dalam empat kategori, yaitu: (1) 
Kontinuan, yaitu jumlah pengarang yang 
menghasilkan publikasi sebelum, pada saat, dan 
setelah tahun tertentu; (2) Transien, yaitu pengarang 
yang menghasilkan publikasi pada tahun tertentu, 
tetapi tidak menghasilkan publikasi sebelum maupun 
sesudah tahun tersebut; (3) Pendatang baru, yaitu 
pengarang yang menghasilkan publikasi pada saat dan 
setelah tahun tertentu, tetapi tidak menghasilkan 
publikasi sebelum tahun tersebut; (4) Terminator, 
yaitu pengarang yang menghasilkan publikasi sebelum 
dan pada saat tahun tertentu, tetapi tidak menghasilkan 
publikasi setelah tahun tersebut. 
 
 

6. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 
 Produktivitas pengarang diukur dari banyaknya 
karya tulis yang dihasilkan o leh seseorang secara 
individual dalam subjek dan kurun waktu tertentu. 
Produktivitas ini disebut juga sebagai produktivitas 
ilmiah, antara lain dengan melihat diistribusi jumlah 
pengarang dan jumlah artikel per tahun tertentu pada 
suatu jurnal. Contoh distribusi pengarang dan artikel 
pada suatu jurnal dapat dilihat pada Tabel 6.1. 
 

 
Tabel 6.1 Distribusi Pengarang dan Artikel Jurnal  X Tahun 2007-2011 

No Nama 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

1 Pengarang 27 25 31 27 32 142 

2 Artikel 16 17 13 13 17 76 
 
 Tabel 6.1. menunjukkan bahwa jumlah 
keseluruhan pengarang dari tahun 2007-2011 adalah 
142 pengarang. Jumlah pengarang terbanyak terdapat 
pada tahun 2011 dengan 32 pengarang (22,53%). 
Selanjutnya, tahun 2009 dengan jumlah 31 pengarang 
(21,83%). Pada tahun-tahun berikutnya, tidak terdapat 
perbedaan yang jauh antar tahun, yaitu tahun 2010 dan 
2007sebanyak masing-masing 27 pengarang 

(19,01%). Jumlah pengarang yang paling sedikit  
adalah pada tahun 2008 sebanyak 25 pengarang 
(17,60%). 
  
 Jumlah seluruh publikasi artikel dari tahun 
2007-2011 adalah 76 art ikel. Jumlah artikel paling 
banyak dihasilkan pada tahun 2011 dan 2008, yaitu 
masing-masing 17 artikel (22,37%). Selanjutnya, pada 
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tahun 2007 dengan jumlah 16 artikel (21,05%). 
Jumlah artikel paling sedikit adalah pada tahun 2008 
dan 2010, yaitu masing-masing sebayak 13 artikel 
(17,10%).   
 Analisis bibliografi pada kegiatan ilmiah 
berbasiskan pada asumsi bahwa seorang peneliti 
melakukan penelit ian dan mengkomunikasikan 
hasilnya kepada peneliti seprofesi lainnya. Proses 
kegiatan ilmiah seperti penelitian, membutuhkan 
informasi dari hasil karya ilmiah sebelumnya yang 
telah dilakukan oleh peneliti. Untuk menjelaskan 
proses penelitian ilmiah diperlukan adanya publikasi 
untuk menyajikan keluaran pengetahuan. Publikasi 
pada umumnya ada dalam bentuk artikel rujukan dan 
bentuk monograf ilmiah , dikenal sebagai pernyataan 
definit if atas hasil penelitian. Produksi hasil penelit ian 
ini, dapat di hitung dan di analisis untuk menentukan 
ukuran dan sifat penelitian yang telah dilakukan. 
Sehingga  kajian bib liometrik  memberikan kinerja 
pada level makro dalam mengukur kecenderungan 
global, regional atau nasional, atau kecenderungan 
pada level mikro yaitu sebuah institusi atau kelompok 
peneliti. 
 Dilakukan tahap analisis terhadap produktivitas 
artikel, karakteristik pengarang, produktivitas 
pengarang, pola co-author, analisis konten, analisis 
sitasi, dan karakteristik editorial board. Analisis 
terhadap produktivitas artikel dilakukan melalui 
konsistensi nomor terbitan, bulan terbit dan tahun 
terbit. Hal ini mempermudah dalam melihat tren 
publikasi dalam satu periode, dan merupakan bahan 
untuk penyebaran hasil riset kepada para pengarang 
sesuai bidangnya. Analisis karakteristik pengarang 
dilakukan melalu i gender pengarang, profesi, ranking, 
gelar akademis; afiliasi geografis, afiliasi institusi, tipe 
institusi (akademik, prefesional); lokasi menurut 
region atau negara. Hal ini menolong dalam 
menyediakan  gambaran  atau profil pengarang, 
institusi atau negara dimana para penelit i berafiliasi 
dan berkolaborasi.  
 Analisis produktivitas pengarang dilakukan 
melalui daftar rengking dari pengarang inti dan 
pengaran aktif; pola produktiv itas kepengarangan di 
tes dengan hukum Lotka. Kegiatan in i membantu 
dalam mengidentifikasi pengarang kunci di dalam satu 
bidang dan mengestimasi apakah distribusi 
produktivitas pengarang berbeda pada berbagai 
subyek area. Analisis pada pola co-author dilakukan 
melalui t ipe pekerjaan co-author; derajat kolaborasi; 
aktivitas kolaborasi pengarang dalam negeri dan luar 
negeri, kolaboasi antar para pengarang menurut negara 

dan institusi; status internasional dari jurnal. Hal ini 
akan menolong dalam memberi gambaran jumlah 
pengarang yang disukai, kontribusi grup riset di dalam 
dan luar negeri. Analisis konten dilakukan melalui 
cakupan subyek artikel, analisis katakunci, jaringan 
keberadaan katakunci; analisis judul artikel, jumlah 
kata, tanda baca yang digunakan,  frekuensi 
penggunaan kata dan penggunaan preposisi; jumlah 
halaman per artikel; sirku lasi jurnal; frekuensi jurnal;  
tipe metodologi riset yang digunakan; tipe model, 
teori dan kerangka kerja yang digunakan;  analisis 
acknowledgement; analisis pemberi dana; analisis 
apendik artikel; analisis abstrak artikel; rate 
keterimaan; analisis pengindekan, informasi abstrak 
dan bahasa publikasi. Analisis sitasi dilakukan melalui 
jumlah dan distribusi sitasi per artikel, volume dan 
tahun; pola kepengarangan sitasi; jaringan analisis co-
sitasi pengarang; pengarang yang paling banyak di 
sitasi; tipe sitasi literatur; umur sitasi literatur; daftar 
rengking jurnal int i menggunakan hukum Bradford; 
penambahan dan pertumbuhan sitasi web; identitas 
sitasi jurnal, analisis referen di dalam artikel jurnal;  
imej sitasi jurnal, analisis sitasi jurnal; pengaruh dan 
difusi jurnal dalam subyek bidang lain; lokasi 
geografis dan distribusi bahasa dari literatur disitasi; 
self-citation jurnal; self-citations pengarang; tampilan 
jurnal, kualitas dan pestise diukur dengan JIF (Journal 
Impact Factor). Analisis karakteristik board editorial 
dilakukam melalu i d istribusi daftar dan geografis dari 
anggota board editorial; distribusi daftar dan geografis 
para reviewers; editrial dan reviewer gender, profesi, 
kialifikasi, rengking akademis, produktivitas publikasi 
baru , dan kebijakan editorial.   

Metoda Bibliometrik ini dicoba pada salah satu 
jurnal X, untuk melihat apakah bisa dicari beberapa 
indikator untuk melakukan pengukuran terhadap 
kualitas jurnal tersebut. Penyajian data yang 
dihasilkan dari pengamatan pada jurnal ilmiah X dapat 
dilihat pada Tabel 6.1. Periode terbitan yang diamati 
mulai dari volume 1 tahun 2007 sampai volume 5 
tahun 2011. Set iap volume terbitan diperiksa jumlah 
artikelnya, pengarang dari institusi yang menerbitkan 
jurnal tersebut, pengarang yang berasal dari insitusi 
penelitian lainnya, pengarang yang berasal dari 
perguruan tinggi, pengarang perorangan, pengarang 
kolaborasi 2, pengarang kolaborasi lebih dari 2 o rang, 
jumlah referensi, jumlah halaman makalah, 
penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris dalam 
makalah, penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris 
dalam abstrak, profesi penelit i, p rofesi pengajar,  
tempat kerja, negara asal pengarang.  

 
Tabel 6.1. Data Jurnal X tahun 2007-2011 

No Nama 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

 1 Jurnal X V1,
1 

V1,
2 

V2,1 V2,2 V3,1&2 V4,1 V4,2 V5,1 V5,2  

2 Pengarang Institusi 
jurnal 

6 4 5 6 13 9 9 7 12 71 
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3 Pengarang Inst 
lainnya 

3 9 4 7 7 2 2 6 3 43 

4 Pengarang 
perguruan tinggi 

3 2 3 0 11 4 1 0 5 28 

5 Pengarang 
Perorangan 

5 3 5 6 6 3 2 2 2 34 

6 Pengarang 
kolaborasi 2 

2 2 2 2 1 1 2 3 6 21 

7 Pengarang 
kolaborasi lebih 2 

1 3 1 1 6 3 3 1 2 21 

8 Referensi 62 45 50 44 119 51 43 51 78 543 

9 Halaman  52 55 48 52 114 68 51 52 66 558 

10 Bhs Indonesia 8 8 8 9 13 6 6 7 10 75 

10 Bhs Inggris 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

12 Abstrak Indonesia 8 7 8 9 13 5* 3* 7 10 67 

13 Abstrak Inggris 0 1 0 0 0 6* 6* 7 10 30 

14 Penelit i 9 14 9 13 20 11 11 13 15 114 

15 Pengajar 3 2 3 0 11 4 1 0 5 28 
 
 
 Tabel 6.1. menunjukkan bahwa jurnal X tahun 
2007-2011 mempunyai 9 volume dan mempunyai 76 
judul artikel dengan total halaman sebanyak 558 
halaman. Maka dapat dihitung bahwa rata-rata 
halaman untuk setiap terbitan adalah 588:76= 8,8 
halaman. Sedangkan total referensi adalah 543, 
sehingga rata-rata referensi setiap artikel adalah 
543:76= 7 referensi, bahasa artikel didominasi oleh 
bahasa Indonesia sebanyak 98,68%, sedangkan bahasa 
Inggris 1,32%. Kalau dilihat dari jen is pekerjaan ada 
142, terdiri dari 114 penelit i (80,28%) dan pengajar 28 
orang (19,72%). Dilihat dari faktor ko laborasi 
penelitian pada jurnal X ternyata cukup tinggi, hal ini 
ditunjukkan oleh 76 art ikel yang ada, terdiri dari 
artikel yang dikarang lebih dari satu orang ada 42 

artkel (55,26%), terdiri dari pengerang 2 orang 21 
artikel (27,63%) dan pengarang lebih dari 2 orang ada 
21 art ikel (27,63%), sedangkan yang dikarang oleh 
hanya satu pengarang ada 34 artikel (44,74%).  
 Faktor produktivitas pengarang dapat dilihat 
dari total 76 art ikel yang dikarang oleh 142 pengarang, 
terdiri dari 48 orang mengarang satu judul artikel, 14 
orang mengarang 2 judul, 7 orang mengarang 3 judul, 
4 orang mengarang 4 judul, 1 orang mengarang 5 
judul, 1 orang mengarang 6 judul, dan 1 orang 
mengarang 7 judul. Selan jutnya dilihat jumlah sitiran 
dan jumlah artikel setiap volume dari  jurnal X  tahun 
2007-2011 (lihat Tabel 6.2). 
 
 

Tabel 6.2. Jumlah sitiran dan jumlah artikel jurnal X 
 

No. 
Urut 

Tahun 
terbit 

Volume, nomer, bulan  Jumlah sitiran  Jumlah 
Artikel 

Keterangan 

1. 2007 Vol. 1, No. 1, Mei 62 8  
2.  Vol. 1, No. 2, Nopember 45 8  
3. 2008 Vol. 2, No. 1, Mei 50 8  
4.  Vol. 2, No. 2,  Nopember 44 9  
5. 2009 Vol. 3, No. 1-2, Nopember 119 13  
6. 2010 Vol. 4, No. 1, Mei 51 

 
7 1 berbahasa 

Inggris 
7.  Vol. 4. No.2, Nopember 43 6  
8. 2011 Vol. 5. No.1, Mei 51 7  
9.  Vol. 5. No.2, Nopember 78 10  

 
  Jumlah  543 76  
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 Tabel 6.2  memberikan peranan yang besar 
sebagai sarana komunikasi ilmiah, terlihat adanya 
rata-rata artikel yang dimuat pada setiap terbitan 
sekitar 8,44 artikel (jumlah artikel dibagi dengan 
jumlah jurnal yang terbit atau 76:9=8,44). Hal ini 
dapat juga dikatakan bahwa para peneliti hanya 
menghasilkan 0.7 tulisan setiap tahunnya (8,44:12 = 
0,7). Rata referensi per jurnal adalah 543:9 = 60 
sreferensi, untuk setiap artikel mempunyai rata-rata 
60:8,44= 7 referensi per artikel. Tabel 5.2 
menunjukkan bahwa jurnal X tidak konsisten dalam 
penerbitannya, seharusnya satu tahun dua volume 
terbitan, tapi ada yang satu tahun hanya satu terbitan, 
dua volume disatukan. 
 Hasil penghitungan Journal Impact Factor 
Jurnal X menunjukkan bahwa pada tahun 2008 Jurnal 
X menerbitkan 17 artikel tetapi tidak ada satupun 
penulis artikel yang menyitir karya orang lain pada 
Jurnal X tahun sebelumnya (2007), sehingga JIF 
Jurnal X tahun 2008 adalah 0. Begitu juga pada tahun 
2009, jumlah artikel yang diterbitkan sebanyak 13 
artikel tetapi t idak ada satupun penulis artikel yang 
menyit ir karya orang lain pada terbitan sebelumnya,  
sehingga JIF Jurnal X pada tahun 2009 adalah 0. 
Begitu juga untuk tahun 2010 dan 2011, JIF nya 
adalah 0. Artinya tidak ada pengaruh dari jurnal X 
terhadap tulisan para peneliti berikutnya yang dimuat 
dalam jurnal X. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal X 
tersebut tidak dibaca dan tidak digunakan sebagai 
referensi untuk artikel yang baru. Sehingga kualitas 
jurnal X perlu ditingkatkan dengan cara meninggikan 
journal impact factor nya. Impact Factor ju rnal yang 
tinggi  terdapat pada jurnal yang mempunyai cakupan 
bidang luas dari penelit ian dasar yang setiap artikelnya 
menggunakan banyak referensi. Literatur yang 
digunakan umumnya cepat berkembang dan berusia 
singkat.  
 

7. PENUTUP 
 

 Secara umum pengukuran bibliometrik 
dilakukan terhadap suatu karya tulis ilmiah hasil 
penelitian yang diterbitkan secara reguler, sehingga 
dapat diukur kualitas dan kuantitas dari hasil penelitia  
tersebut. Hasil penelitian ilmiah dapat diketahui 
kuantitas dan kualitasnya dengan cara melakukan 
analisis bibliometrik, antara lian terhadap 
produktivitas artikel, karakteristik pengarang, 
produktivitas pengarang, konten, sitasi, jurnal ilmiah, 
bahasa dan karakteristik editorial board. Hasil analisis 
bibliometrik in i dapat digunakan untuk memacu dan 
mengukur produktiv itas hasil penelitian ilmiah, antara 
lain mengukur kualitas jurnal ilmiah, kualitas artikel, 
pengarang, referensi, dan jumlah art ikel. Hasil 
pengukuran Impact Factor jurnal yang tinggi, b iasanya 
terdapat pada jurnal yang mempunyai cakupan bidang 
luas dari penelitian dasar yang setiap artikelnya 
menggunakan banyak referensi. Literatur yang 
digunakan umumnya cepat berkembang dan berusia 
singkat. Jumlah keseluruhan pengarang jurnal X dari 

tahun 2007-2011 adalah 142 pengarang, pada tahun 
2011 mempunyai jumlah pengarang terbanyak yaitu 
32 pengarang (22,53%). sedangkan jumlah pengarang 
paling sedikit pada tahun 2008 sebanyak 25 pengarang 
(17,60%).  Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 
dari jumlah pengarang, artinya leb ih banyak lag i para 
peneliti yang mempercayakan karya ilmiahnya untuk 
di muat pada jurnal X. 

Jumlah seluruh publikasi artikel dari tahun 
2007-2011 adalah 76 art ikel. Jumlah artikel paling 
banyak dihasilkan pada tahun 2011 dan 2008, yaitu 
masing-masing 17 artikel (22,37%). Selanjutnya, pada 
tahun 2007 dengan jumlah 16 artikel (21,05%). 
Jumlah artikel paling sedikit adalah pada tahun 2008 
dan 2010, yaitu masing-masing sebayak 13 artikel 
(17,10%).  Hal ini berarti bahwa ada keterbatasan  dari 
segi peningkatan jumlah artikel yang dimuat. Terb itan 
jurnal X tahun 2007-2011 mempunyai 9 volume 
terdiri dari 76 judul art ikel dengan total halaman 
sebanyak 558 halaman. Rata-rata halaman untuk 
setiap terbitan adalah 588:76= 8,8 halaman. Hal ini 
menunjukkan cukup baik untuk terbitan suatu jurnal 
dengan jumlah halaman tersebut. 
 Total referensi adalah 543, sehingga rata-rata 
setiap nomor terbitan 543:76= 7 referensi. Jumlah 
referensi yang disarankan pada suatu jurnal adalah 
diatas 5 referensi, sehingga jurnal ini cukup baik 
dalam mensyaratkan jumlah referensi yang diacu.Dari 
segi bahasa yang digunakan, artikel in i didominasi 
oleh bahasa Indonesia sebanyak 98,68%, sedangkan 
bahasa Inggris 1,32%. Hal in i wajar karena dominasi 
pembaca jurnal tersebut adalah para peneliti dan 
pengajar yang berdomisili di Indonesia. 
  Jenis pekerjaan pengarang pada jurnal X 
didominasi oleh para peneliti dari lembaga penelitian. 
Dari 142 orang pengarang, terdiri dari 114 peneliti 
(80,28%) dan pengajar 28 orang (19,72%). Dominasi 
ini menunjukkan bahwa jurnal tersebut cenderung 
digunakan sebagai sarana komunikasi hasil penelit ian 
di institusinya.  
  Hasil pengukuran kolaborasi penelitian yang 
ditunjukkan oleh jurnal X menunjukkan bahwa 
terdapat 76 artikel, terdiri dari artikel yang dikarang 
lebih dari satu orang ada 42 artkel (55,26%), terdiri 
dari pengerang 2 orang 21 art ikel (27,63%) dan 
pengarang lebih dari 2 orang ada 21 artikel (27,63%), 
sedangkan yang dikarang oleh hanya satu pengarang 
ada 34 art ikel (44,74%).  Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat kolaborasi penelit ian cukup tinggi, karena 
dilakukan oleh lebih dari satu orang peneliti. 
  Sedangkan faktor produktivitas pengarang 
dapat dilihat dari total 76 artikel yang dikarang oleh 
142 pengarang, terdiri dari 48 orang mengarang satu 
judul art ikel, 14 orang mengarang 2 judul, 7 orang 
mengarang 3 judul, 4 orang mengarang 4 judul, 1 
orang mengarang 5 judul, 1 orang mengarang 6 judul, 
dan 1 orang mengarang 7 judul. 
 Hasil penelitian terhadap jurnal X 
menunjukkan bahwa Journal Impact Factor nya sangat 
rendah, artinya bahwa jurnal tersebut sangat jarang 
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disitir dan kurang berpengaruh terhadap dokumen lain. 
Rata-rata artikel yang dimuat hampir setiap terbitan 

sama sekitar 8,44 artikel, dan rata-rata para peneliti 
hanya menghasilkan 0.7 tulisan setiap tahunnya. 
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Tanya jawab: 
 
 
Pertanyaan 1: 
Apakah bibliometrik yang dimaksud serupa dengan 
Google Scholar? 
 
Jawaban: 
Hampir mirip , misalnya bibliometrik ini dapat dibuat 
untuk melihat impact factor dari suatu jurnal. 
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Abstrak — Penelit ian in i menyajikan sistem 
deteksi mata realtime menggunakan teknik 
pengolahan citra dengan metode Haarcascade 
Classifier, Contours Finding dan SURF. Haarcascade 
Classifier digunakan untuk proses deteksi wajah dan 
mata.  Area mata terdeksi dioptimasi dan digunakan 
sebagai Region of Interest (ROI) untuk fungsi kedip 
mata. Deteksi kedip mata d ilakukan menggunakan dua 
metode yang berbeda, yaitu metode Contours Finding 
dengan Ellipse Fitting dan metode SURF.  Hasil 
analisis  teori dan pengujian menunjukkan bahwa 
metode Contours Finding dapat digunakan untuk 
mendeteksi kedip mata dengan presisi yang cukup 
baik, namun memiliki t ingkat sensitifitas yang tinggi 
terhadap gerakan kepala dan fluktuasi cahaya. 
Sedangkan metode SURF menunjukkan kinerja yang 
lebih baik dibandingkan dengan metode Contours 
Finding. 

Kata kunci – deteksi mata, deteksi kedip mata, 
haarcascade classifier, Contours Finding,  SURF 

 

1. PENDAHULUAN  
Bidang penelitian Computer Vision merupakan bidang 
penelitian yang berkembang pesat saat ini. Computer 
Vision bermanfaat dalam banyak bidang, di antaranya 
adalah biomedis dan HCI. Kajian deteksi gerakan atau 
gestur tubuh atau organ tubuh manusia merupakan 
bagian dari Computer Vision yang sedang banyak 
ditelaah saat ini. Salah satu gestur yang menjadi pusat 
perhatian penelitian adalah gestur kedip mata. Deteksi 
kedip mata dapat diimplementasikan dalam bidang 
biomedis dan juga HCI. 

Beberapa penelitian mengenai deteksi ked ip mata 
sebelumnya berbasiskan pada metode gradient[1][2], 
SIFT[3], tapis gabor[4], dan deteksi mata dengan 
metode SURF[5]. Penelit ian [1] dan [2], yaitu 
perbedaan gradient citra biner antar frame, penelit ian 
[3] mengaplikasikan metode optical flow tracking fitur 
yang diperoleh dari metode SIFT. Penelitian [4] 
melakukan deteksi wajah dan mata menggunakan 
Haarcascade Classifier[6][7][8], area hasil deteksi 
mata dijadikan Region of Interest(ROI) deteksi kedip  
yang dilakukan dengan metode tapis gabor. Penelit ian 
[8] menggunakan pra-proses sama seperti penelit ian 
[4] dan deteksi mata dilakukan dengan metode SURF.  

Pada penelitian ini, deteksi wajah dan mata 
menggunakan Haarcascade Classifier[6][7][8], area 
hasil deteksi mata dijadikan Region of Interest(ROI) 
deteksi kedip mata, berbeda dengan penelitian 
sebelumnya, deteksi kedip mata pada penelitian ini 
menggunakan metode Contours Finding[9] dan 
SURF[10], serta memperbandingkan kinerja 
keduanya. 

2. TINJAUAN PUS TAKA 
 Penelit ian [1] mengimplementasikan sistem ked ip 
mata dan gerakan alis untuk fungsi klik mouse. 
Metode pendeteksian berdasarkan perbedaan atau 
gradien citra biner antar frame dari masukan kamera. 
Tingkat akurasi klik dengan deteksi kedip mata adalah 
95.6%, dan 89.0% dengan gerakan alis. Sistem deteksi 
kedip mata pada penelitian [1] ini direkonstruksi pada 
penelitian [2] dengan menambahkan open-eye 
template. Deteksi ked ip mata pada penelitian ini 
menghasilkan tingkat akurasi deteksi sebesar 95,3%. 

 Penelit ian [3] merancang sistem deteksi ked ip 
mata dengan citra sumber yang memiliki t ingkat 
kontras mendekati tingkat keterangan infrared. 
Deteksi kedip menggunakan metode SIFT untuk 
mendapatkan ROI deteksi kedip, kemudian dilacak 
dengan metode optical flow tracking. Perbedaan citra 
biner antar frame digunakan untuk mendefenisikan 
keadaan kedip. Untuk meningkatkan kinerja sistem, 
pengolahan citra memanfaatkan Graphical Processor 
Unit(GPU). Tingkat akurasi deteksi ked ip mata pada 
penelitian ini sebesar 97%. 

 Penelit ian [4] merancang  sistem deteksi kedip 
mata dengan tapis gabor dengan memanfaatkan 
metode Haarcascade classifier[5][6][7] untuk 
mendapatkan template mata, selanjutnya deteksi mata 
ditemukan dengan menggunakan metode template 
matching dan dilanjutkan dengan tapis gabor untuk 
mendeteksi ked ip mata secara realtime. Tingkat 
akurasi deteksi kedip mata diklaim mencapai 100%.
   

 Penelit ian [5] mengimplementasikan sistem 
deteksi kedip mata dengan metode SURF untuk fungsi 
klik mouse. Deteksi ked ip mata dengan SURF pada 
dasarnya adalah mencari interest point antara mata 
terbuka dan mata tertutup pada beberapa lokasi dan 
orientasi photomectric wajah yang terdeteksi. Teknik 
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pengolahan citra dengan metode SURF berbasiskan  
metode integral image[5][6][7]. Deteksi ked ip pada 
sistem ini memerlukan kalib rasi awal yang sangat 
menentukan tingkat akurasi sistem. 

3. METODOLOGI 
Sistem deteksi mata pada penelitian ini dirancang 
menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan IDE 
Visual Studio Ultimate 2010 dan OpenCV 2.3 Library  
pada sistem operasi Windows 7 Home Basic. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan Laptop 
Aspire 4750G, prosesor intel core i5, 2GB DDR3 
Memory, HD LED LCD 14.23x8 inchi2, resolusi 1366 
x 768 dan Webcam Acer Crystal Eye 1.3MP yang 
terintegrasi pada laptop, dengan frame rate operasi 
rata-rata 10 fps. 

Sistem deteksi kedip mata yang dibangun pada 
penelitian ini didahului o leh pra-proses deteksi kedip, 
yang terdiri atas proses deteksi wajah dan deteksi 
mata, seperti terlihat pada gambar 1. 

3.1. Deteksi Wajah 
Deteksi wajah dengan Haarcascade Classifier 

menggunakan variabel scalefactor = 1.1, variabel 
minSize = 200x200, variabel minNeighbors = 2. 
Koordinat pusat (x, y) d itentukan sebesar 0,5 kali lebar 
dan 0,4 kali tinggi area persegi empat hasil deteksi  
Haarcascade Classifier. Gambar 2 menunjukkan 
skema detail proses deteksi wajah. 

 
Gambar 1. Skema utama sistem 

 Hasil deteksi wajah realtime dengan Haarcascade 
Classifier memiliki penyimpangan sebesar ±1 hingga 
±3 p iksel setiap frame-nya, sehingga diperlukan suatu 
tapis untuk untuk mengurangi penyimpangan ini, yaitu 
berdasarkan besar perbedaan lokasi koordinat pusat 
wajah antara frame sekarang dan akan ada respon 
pergeseran jika n ilai salah satu atau kedua nilai 
tersebut lebih besar dari ±3. Seh ingga ditetapkan nilai 
pergeseran  ≤ 5 sebagai konstanta batas pergeseran 
untuk fungsi deteksi mata, dengan asumsi bawah 

deteksi kedip mata dilakukan untuk wajah dalam 
keadaan diam. 

 
Gambar 2. Skema proses deteksi wajah Haarcascade 

Classifier 

3.2. Deteksi Mata 
Diagram alir pada gambar 3 menunjukkan detail 

proses deteksi mata sebelum deteksi kedip.  Area hasil 
deteksi mata d igunakan sebagai ROI deteksi kedip  
mata dengan terlebih dahulu dioptimasi untuk tujuan 
komputasi yang lebih efektif. Nilai variabel-variabel 
deteksi kedip mata dengan Haarcascade Classifier 
sama dengan deteksi wajah. 

 

 
Gambar 3. Diagram alir deteksi kedip dimulai dari 

deteksi mata 

3.3. Deteksi Kedip Mata  
3.3.1.  Metode Contours Finding  
 Deteksi kedip mata dilakukan dengan 
memanfaatkan metode Contours Finding dari 
ekstraksi kontur yang dikembangkan dengan algoritma 
border following [10]. Satu bidang elips dibentuk dari 
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kontur yang paling memungkinkan dengan algoritma 
Conic Fitting[12]. 

 Sistem deteksi diatur dengan cara mendefinisikan 
adanya satu elips terbentuk dari Contours Finding 
pada saat mata terbuka, elips berada pada area iris 
mata, dan tidak adanya elips menunjukkan bahwa 
mata dalam keadaan mata tertutup. Elips yang 
terdeteksi pada keadaan mata terbuka diatur pada saat 
kalibrasi nilai threshold awal operasi sehingga yang 
bidang elips adalah pada iris mata. Untuk dapat 
membedakan keadaan mata terbuka dan tertutup, pada 
saat kalib rasi awal harus benar-benar dipastikan hanya 
ada satu bidang elips terbentuk pada area iris mata, 
dan tidak ada bidang elips pada saat mata tertutup, 
seperti terlihat pada gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Skema deteksi kedip mata dengan 

Contours Finding 

3.3.2. Metode SURF 

 Deteksi kedip mata dengan SURF pada dasarnya 
adalah mencari interest point antara mata terbuka dan 
mata tertutup pada beberapa lokasi dan orientasi 
photomectric wajah yang terdeteksi. Langkah pertama 
adalah membandingkan ada dan tidaknya interest 
point pada keadaan-keadaan tersebut yang dapat 
dijadikan parameter yang cukup kuat untuk 
mendefinisikan mata terbuka dan tertutup. Gambar 5 
berikut ini adalah skema utama SURF yang 
digunakan. 

 
Gambar 5. Skema deteksi kedip dengan SURF 

4. HAS IL DAN PEMBAHASAN 
 Deteksi haarcascade mata dilakukan dengan 
menggunakan aturan nilai ambang yang diasumsikan 
dalam keadaan diam berdasarkan pergerakan 
koordinat wakil wajah, untuk keperluan ini digunakan 
nilai ambang pergerakan koordinat wakil wajah 
kurang dari 5 sebagai keadaan diam.  

4.1  Metode Contours Finding  

 
Gambar 5. Citra uji buka-tutup mata 

 Dari citra gambar uji pada gambar 5, untuk 
keadaan mata terbuka, jika d igunakan nilai threshold 
100 didapat hasil seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 6. Sedangkan untuk keadaan mata terutup 
diharapkan tidak terdapat bidang elips. 

 
Gambar 6. Hasil threshold output dan elips fitting dari 

Contour Finding dengan nilai threshold 100 

 Nilai optimal threshold untuk memenuhi keadaan 
hanya ada satu elips pada saat mata terbuka dan tidak 
ada elips pada saat mata tertutup tergantung keadaan 
pencahayaan. Pada pengujian ini, untuk mendapatkan 
satu elips yang berada pada area iris mata, n ilai 
optimal threshold berada pada nilai 45-47. Tidak 
tepatnya nilai threshold menyebabkan sistem tidak 
dapat berjalan dengan baik untuk mendeteksi 
keberadaan mata. Pada pengujian in i digunakan 
metode eliminasi kontur untuk mengeliminasi kontur 
yang memiliki panjang kurang dari 100 dan leb ih dari 
1000 dalam satuan piksel. 

 
Gambar 7. Hasil yang diharapkan untuk mata terbuka 
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Tabel 1. Hasil pengujian deteksi ked ip mata dengan 
metode Contours Finding 

Total deteksi ked ip  1000 
Total deteksi ked ip positif salah 117 
Total deteksi ked ip negatif 163 
Total akurasi 72 % 

Hasil pengujian sistem deteksi kedip mata dengan 
metode in i tidak stabil, hal ini dikarenakan sistem 
sangat sensitif terhadap gerakan dan perubahan 
pencayahaan, sama dengan yang terjadi pada  
penelitian [2]. 

4.2. Metode S URF 
 Penggunaan metode SURF untuk deteksi kedip 
memerlukan kalibrasi n ilai awal hingga didapatkan 
hasil yang membedakan antara mata terbuka dan mata 
tertutup.  
Antarmuka d ilengkap i panel kalibrasi awal untuk 
mengatur nilai minHessian, panel pengambilan 
template mata terbuka(citra mata inisial), serta 
tampilan deteksi.  

Gambar 9 menunjukkan rentang nilai minHessian 
dari citra mata pada gambar 8 untuk keadaan mata 
terbuka dan tertutup. Dari tabel 1 terlihat bahwa 
deteksi kedip dapat berjalan pada rentang minHessian 
1643-4000, yaitu suatu keadaan tidak terdapat interest 
point waktu mata tertutup dan min imal 1 interest point 
saat mata terbuka(standard matching). 

 
Gambar 8. Citra uji minHessian terhadap jumlah 

interest point 

Pengujian deteksi kedip mata hanya dilakukan 
pada mata kiri, dengan tingkat pencahayaan optimal 
operasi Haarcascade (rata-rata 400 Lux). Gambar 
10(a) menunjukkan kalibrasi awal yang diharapkan, 
sedangkan gambar 10(b) menunjukkan hasil 
pencocokan interest point citra mata yang sedang 
berlangsung dengan citra mata in isial. 

 
Gambar 9. Grafik hasil u ji jumlah interest 

point(ordinat) keadaan mata buka dan tutup 
berdasarkan nilai minHessian(axis) 

 
Gambar 10. Contoh kalibrasi SURF dengan 

minHessian 1200 dengan (a)mata tertutup dan (b) 
mata terbuka, pasangan i dan ii adalah mata in isial dan 

mata sekarang  

 Hasil eksperimen kedip mata normal dan deteksi 
kedip mata dengan durasi mata tertutup pada nilai 
minHessian optimal 1800 pada pencahayaan rata-rata 
400 Lux d itunjukkan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Deteksi kedip mata dengan Metode SURF 

Total deteksi ked ip  1000 
Total deteksi ked ip positif salah 31 
Total deteksi ked ip negatif 14 
Total akurasi 95,5% 

 Deteksi kedip positif salah adalah deteksi kedip 
mata tidak mendeteksi adanya kedipan pada saat mata 
berkedip, deteksi ked ip negatif salah adalah deteksi 
kedip mata mendeteksi adanya kedipan pada saat mata 
tidak berkedip.  

 Dari eksperimen yang dilakukan, total akurasi 
sistem deteksi kedip mata yang dirancang mencapai 
95,5%. Kesalahan deteksi yang terjadi dapat 
disebabkan oleh tingkat pencahayaan yang terkadang 
tidak stabil. Ket idaktepatan mengatur nilai 
minHessian pada kalibrasi awal dapat menyebabkan 
sistem deteksi kedip mata ini tidak berjalan dengan 
baik.  

 Hasil pengujian dari deteksi ked ip mata 
menggunakan metode Contours Finding dengan 
ellipse fitting dan SURF,  menunjukkan bahwa metode 
SURF lebih handal untuk digunakan. Secara teoritis 
hal ini memang memungkinkan terjadi, karena metode 
Contours Finding masih menggunkan teknik 
pengolahan citra dasar, sedangkan metode SURF 
menggunakan teknik pengolahan citra berbasis fitur 
yang diperoleh dari integral image. 

5. KES IMPULAN 
 Kedua sistem deteksi kedip mata yang dirancang 
terdiri atas tiga proses deteksi, yaitu deteksi wajah, 
deteksi mata, dan deteksi kedip. Deteksi wajah dan 
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deteksi mata dirancang dengan menggunakan metode 
Haarcascade Classifier. Sistem deteksi wajah 
diberikan tapis koordinat wakil wajah dengan nilai ≤ 
5, sehingga proses deteksi selanjutnya berjalan pada 
keadaan wajah terdeteksi tidak mengalami pergeseran 
karena fluktuasi pendeteksian Haarcascace Classifier. 
Deteksi kedip mata menggunakan metode SURF lebih  
handal daripada metode Contours Finding 
menggunakan ellipse fitting. Deteksi kedip mata 
dengan Contours Finding memiliki akurasi 72% dan 
sangat sensitif terhadap gerakan dan pencahayaan, 
sedangkan metode SURF memiliki t ingkat akurasi 
sebesar 95,5% dari 1000 kali pengujian.  
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Tanya jawab: 

Pertanyaan 2: 
1. Mengapa yang diteliti berdasarkan kedip mata?  
2. Apakah diukur mata yang sering berkedip dengan 

yang tidak? 

Jawab: 
1. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya sudah 

dikembangkan metode deteksi kedip mata, akan 
tetapi pada penelitian in i menggunakan metode 
yang lainnya. 

2. Keumuman mata berkedip ada jeda waktu, adapun 
apabila mata sering berkedip  kemungkinan 
berkaitan dengan penyakit. 

Pertanyaan 2: 
Bisakah penelitian ini d iterapkan untuk deteksi kedip 
mata dalam mencegah supir ngantuk? 

Jawab: 
Kemungkinan bisa untuk penelitian yang leb ih lan jut. 
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Abstrak - Perubahan cuaca memiliki dampak yang 
besar bagi kehidupan manusia. Sistem pemantau 
cuaca merupakan hal dasar yang diperlukan untuk 
menyediakan data-data cuaca sehingga dapat 
dilakukan analisa lebih lanjut mengenai efek 
perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. 
Makalah ini membahas sistem pemantau stasiun 
cuaca berbasis web yang menggunakan jaringan 
komunikasi GPRS dengan modem GSM. Jaringan 
GPRS memiliki reliabilitas tinggi karena bekerja 
diatas protokol TCP/IP. Data yang diterima oleh 
server ditampilkan mengunakan PHP dan javascript 
sehinggga dapat diakses secara realtime dan kontinyu 
dengan waktu update setiap 30 detik. Pertama kali 
javascript membaca file setting untuk memperoleh 
data lokasi stasiun cuaca dan url sumber data sensor 
cuaca. Javascript selanjutnya menampilkan posisi 
stasiun cuaca pada Google Maps serta mengambil 
data cuaca secara berkala dari alamat url yang sesuai 
untuk tiap-tiap stasiun cuaca. Data cuaca yang 
ditampilkan adalah suhu udara, kelembaban, 
kecepatan angin dan curah hujan harian. File setting 
dapat dikonfigurasi ulang sehingga meningkatkan 
fleksibilitas sistem jika terjadi perubahan pada sistem. 
Sebagai hasil akhir pengguna dapat melihat data 
stasiun cuaca menggunakan semua browser yang 
mendukung javascript baik pada platform windows, 
linux, Machintos maupun Sistem operasi Handphone 
seperti Android. 
 
Kata kunci : Stasiun Cuaca, GPRS, Google Maps 
API, Javascript, PHP 
 

1. Pendahuluan 
 

Perubahan cuaca memiliki dampak yang sangat 
besar bagi kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat 
bersifat secara langsung maupun tidak langsung. 
Dampak langsung dari perubahan cuaca adalah 
bencana banjir dan tanah longsor yang sering 
merenggut nyawa manusia. Dampak tidak langsung 
dari perubahan cuaca adalah berkurangnya 
ketersediaan pangan dan menipisnya ketersediaan air 
bersih. Perubahan pola musim kemarau dan 
penghujan, pergeseran masa tanam, puso/gagal panen 
serta kekeringan merupakan contoh riil akibat 
perubahan cuaca yang sering terjadi pada dewasa ini 
[1]. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan 
pengamatan mendalam mengenai perubahan cuaca. 

 

Hal pertama yang mutlak diperlukan untuk 
mengamati perubahan cuaca adalah membangun 
sistem pemantau cuaca. Sistem pemantau cuaca yang 
baik harus memiliki jaringan komunikasi yang dapat 
dipercaya dan tangguh, sehingga data yang dikirim 
oleh sensor dapat diterima dengan baik oleh server. 
Pada penelitian sebelumnya jaringan komunikasi yang 
digunakan pada sistem pemantau cuaca meliputi 
metode komunikasi Rad io Modem[2], SMS[3][4] dan 
GPRS[5][6]. Masing-masing jenis komunikasi 
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.  

Komunikasi data menggunakan radio modem 
memiliki jangakuan komunikasi yang luas serta dapat 
di implementasikan di daerah mana saja, tanpa 
memiliki ketergantungan dengan jasa provider. 
Komunikasi Radio modem memiliki kelemahan dalam 
hal toleransi error yang rendah serta min imnya 
mekanis me error collision detection. Untuk mengatasi 
masalah tersebut diperlukan mekanis me data quality 
checking tambahan yang dapat menurunkan kecepatan 
transmisi data(overhead data quality)[2].  

Jenis komunikasi yang sering di pakai dalam 
sistem pemantau cuaca adalah media SMS (Short 
Message Service). Pada jenis komunikasi ini 
diperlukan PC atau mobile phone khusus yang 
difungsikan sebagai sms server sebagai tempat 
penyimpanan dan analisa data[3][4]. Sistem 
komunikasi SMS memiliki kelebihan dalam hal 
kesederhanaan desain dan fleksib ilitas sistem alarm. 
Kelemahan media SMS adalah apabila jaringan 
operator sedang sibuk, maka pesan akan mengalami 
penundaan sehingga tidak diterima oleh server dalam 
waktu yang singkat. Selain itu sistem komunikasi 
SMS kurang cocok untuk di implementasikan dalam 
arsitektur web server. Pada komunikasi berbasis SMS 
diperlukan perangkat khusus yang bertugas sebagai 
gateway antara jaringan GSM dengan jaringan 
Internet[3][4]. Gateway tersebut selain menambah 
biaya produksi dan operasional juga menambah 
kerumitan desain yang pada ujung-ujungnya 
memperbanyak masalah pemeliharaan sistem. 

Sistem pemantau cuaca berbasis Web pada 
umumnya menggunakan sistem komunikasi GPRS. 
Pada sistem komunikasi GPRS sistem langsung 
tersambung ke jaringan Internet, sehingga tidak 
diperlukan gateway tambahan. Pada jaringan GPRS 
komunikasi terjalin diatas protokol TCP/IP sehingga 
data yang dikirim dapat terjaga kereliab ilitasnya 
karena adanya proses handshaking. Keleb ihan sistem 
komunikasi GPRS lainnya adalah server dapat 
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ditempatkan d imana saja selama masih tersambung 
dengan internet. Selain itu komunikasi GPRS dapat 
mengurangi atau bahkan menih ilkan b iaya perangkat 
lunak apabila menggunakan server berbasis open 
source[5]. Hal tersebut turut pula menurunkan biaya 
produksi dan operasional sistem. Kelemahan utama 
sistem GPRS adalah tidak semua daerah memiliki 
jaringan GPRS, sehingga sistem in i hanya dapat 
ditempatkan pada daerah-daerah tertentu saja. Pada 
penilit ian ini d ipakai sistem GPRS karena terbukti 
kereliab ilitasnya serta tidak diperlukan gateway 
tambahan untuk koneksi dengan web server. 

Aksesbilitas data merupakan kriteria utama 
dalam mendesain sistem pemantau cuaca berbasis 
web. Sistem harus dapat diakses dari mana saja, kapan 
saja dan dari perangkat apa saja. Javascript merupakan 
bahasa pemrograman berbasis client yang hampir 
tedapat di semua jenis browser, baik pada platform PC 
maupun handled seperti smartphone. Javascript dapat 
digunakan untuk mengatasi fleksibilitas akses pada 
sistem berbasis web karena dapat di implementasikan 
pada berbagai jenis platform. Selain itu javascript 
dapat membuat interaksi pada sistem menjadi lebih  
interaktif seperti adanya fitur pemetaan pada peta[7]. 

Pengadaan peta pada sistem pemantau tidak 
hanya membuat sistem menjadi interakt if akan tetapi 
juga menjadikan sistem leb ih in formatif. Pengguna 
tidak hanya melihat data cuaca tetapi juga dapat 
melihat dari daerah mana data cuaca tersebut berasal. 
Penelit ian sebelumnya tentang pengamatan cuaca 
berbasis lokasi banyak digunakan layanan peta online 
seperti Google Maps API[7][8] dan Google Earth[9]. 
Google Earth menampilkan informasi yang lebih 
informat if dalam memetakkan lokasi stasiun cuaca 
karena selain menampilkan peta juga menampilkan 
topografi tanah tempat stasiun cuaca berada. Akan 
tetapi layanan google earth hanya dapat di akses 
dengan program khusus atau plugin khusus yang perlu 
dipasang ke browser dan belum tentu kompatibel 
dengan semua browser. Google Maps API lebih  
fleksibel dalam penggunaanya karena dapat diakses 
menggunakan program javascript maupun flash[8]. 
Pada penelitian in i digunakan Google Maps API 
dengan javascript. Alasan penggunaan layanan google 
maps api dengan javascript karena fitur javascript 
telah didukung oleh hampir semua jenis browser. 

Penelit ian in i bertujuan untuk Membangun 
sistem aplikasi pemantau stasiun cuaca yang memiliki 
sistem komunikasi yang tahan error, dapat diakses 
dari berbagai jenis perangkat serta mampu 
menyediakan informasi yang lengkap. Sistem 
komunikasi data pada  penelitian ini menggunakan 
jaringan GPRS. Fleksibilitas akses data dapat dicapai 
dengan memakai javascript. Google Maps API dapat 
digunakan untuk memetakkan lokasi stasiun cuaca 
sehingga diperoleh informasi yang detail mengenai 
kondisi cuaca baik data cuaca maupun lokasi stasiun 
cuaca.  

 
 

2. Perancangan Sistem 
 

 Perancangan sistem dapat dibagi menjadi tiga 
komponen utama, yaitu Datalogger, Server dan 
aplikasi klien di web browser. Blok d iagram sistem 
ditunjukkan oleh gambar 1. Datalogger berfungsi 
sebagai pembaca data sensor cuaca dan mengirimkan 
data tersebut ke server melalu i komunikasi GPRS. 
Server berfungsi sebagai tempat penyimpanan data 
cuaca. Bagian  terakh ir atau aplikasi javascript di Web 
browser berfungsi untuk mengambil data cuaca secara 
periodik dan memetakkannya pada peta yang 
diperoleh dari Google Maps API.  
 

 
Gambar 1. Sistem utama aplikasi pemantau stasiun cuaca 

 
2.1. Rancangan Datalogger 
 
 Perangkat datalogger berfungsi untuk membaca 
sensor-sensor cuaca. Jenis sensor yang digunakan 
adalah sensor ADC dengan data cuaca yang dibaca 
adalah suhu udara, kelembaban, kecepatan angin dan 
curah hujan harian. Gambar 2 menunjukkan Skema 
umum dari sistem datalogger. Modul MMC berfungsi 
sebagai tempat penyimpanan data cuaca yang telah 
dibaca oleh mikrokontroller sedangkan Max 232 
berfungi sebagai antarmuka serial untuk komunikasi 
dengan modem GPRS. 

 
Gambar 2. Sistem Datalogger 

 
2.2. Rancangan Server 
 
 Fungsi utama server selain berfungsi untuk 
menyimpan  data cuaca juga berfungsi untuk 
menyediakan data cuaca apabila ada klien yang 
membutuhkan. Arsitektur server didesain agar mampu 
melakukan ke dua hal tersebut secara terpisah. 
Terdapat dua buah file PHP pada server yang bertugas 
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untuk menangani ke dua fungsi utama tersebut. File 
PHP pertama bertugas untuk menerima masukan dari 
datalogger dan menyimpan data tersebut kedalam 
database serta menyimpan data terakh ir ke dalam file  
teks. File PHP kedua berfungsi untuk menyediakan 
data cuaca terkini dari file teks apabila ada klien yang 
membutuhkan. Skema rancangan server ditunjukkan 
oleh gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Skema arsiterktur server 

 
2.3. Rancangan Aplikasi klien dengan Javascript 
 
 Aplikasi klien bertugas untuk mengambil data 
cuaca terkin i secara berkala dari server. Aplikasi ini 
juga berfungsi memetakan lokasi stasiun cuaca pada 
peta yang diperoleh dari layanan Google Maps API. 
Fungsi lain  dari ap likasi klien adalah  menampilkan 
foto fisik datalogger serta foto lokasi stasiun cuaca, 
sehingga pengguna memperoleh  informasi yang 
lengkap mengenai tempat pengambilan data. Diagram 
alir sistem aplikasi klien d itunjukkan oleh gambar 4. 
 Proses awal sistem pemantau cuaca adalah  
melakukan inisialisai timer/pewaktu untuk 
pembaharuan data cuaca secara berkala. Interval 
pewaktuan ditentukan 30 detik sekali. Sebelum mulai 
membaca data cuaca sistem pertama kali harus 
membaca file setting. File setting berisi informasi 
parameter-parameter stasiun pemantau cuaca yang 
terhubung dengan server. Parameter-parameter 
tersebut meliputi nama stasiun pemantau, lokasi 
koordinat stasiun pemantau, status stasiun pemantau 
cuaca, Jenis besaran sensor-sensor cuaca beserta 
satuannya dan yang terakhir adalah  sumber data cuaca 
terkin i atau alamat url file teks. 
 Proses selanjutnya sistem memetakan data lokasi 
stasiun cuaca pada peta yang diperoleh dari layanan 
Google Maps API. Setelah memetakan lokasi stasiun 
cuaca sistem mulai membaca data cuaca dari server 
untuk semua stasiun cuaca. Data dari masing-masing 
stasiun cuaca kemudian disimpan kedalam data Array 
untuk mempercepat proses penampilan data. Desain 
tersebut menjad ikan  pengguna yang ingin melihat data 
cuaca dapat memperoleh informasi dengan cepat tanpa 
harus menunggu proses pengambilan  data ke server. 
Desain tersebut juga bertujuan untuk mengontrol 
beban kerja di server. Proses pembacaan data cuaca 
dari server d ilakukan oleh pewaktu dibalik layar dan 
data cuaca di Array diperbaharui secara otomat is. 

 
 

Gambar 4. Diagram alir program Javascript. 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
 Hasil dan pembahasan aplikasi pemantau stasiun 
cuaca secara keseluruhan dapat dibagi menjadi dua 
bagian utama, yaitu bagian perangkat keras dan 
perangkat lunak.  
 
3.1 Perangkat Keras 
 
 Pengujian perangkat keras difokuskan pada  
pengujian ketangguhan sistem komunikasi GPRS 
untuk mengirim data dari datalogger ke server. Faktor 
yang menjadi perimbangan adalah tingkat error(Data 
Error) dan tingkat kegagalan pengiriman data(Data 
Lost). Pengujian dilakukan selama satu minggu pada 
tanggal 13-19 Nopember 2012. Pengujian dilakukan 
pada stasiun cuaca bandung. Hasil pengujian 
komunikasi cuaca ditunjukkan o leh Tabel 1. 
 
Tabel 1. Uji coba komunikasi GPRS 

Tanggal Data 
Kirim Terima Lost(%) Error(%) 

13. 96 90 6,25 0 
14. 96 89 7,29 0 
15. 96 89 7,29 0 
16. 96 94 2,08 0 
17. 96 93 3,13 0 
18. 96 95 1,04 0 
19. 96 88 9,17 0 

 Dari hasil pengujian terlihat bahwa sistem 

Database 
(Data riwayat) 

File teks 
(Data terkini) 

 
Datalogger 

 
PHP 1 

 
PHP 2 

 
Klien 

Server 
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komunikasi GPRS memiliki tingkat  error yang rendah 
atau nihil karena memiliki tingkat error 0 %. Akan 
tetapi komunikasi GPRS yang dipakai dalam sistem  
masih kurang tangguh karena memiliki t ingkat 
kegagalan pengiriman data(data lost) sebesar ± 5,18 
%. Kegagalan pengiriman  in i d isebabkan oleh 
lemahnya sinyal jaringan operator seluler, sehingga 
koneksi sering terputus. Permasalahan ini sebenarnya 
bisa diatasi dengan mengembangkan model 
pengiriman non real time. Data cuaca terleb ih dahulu 
disimpan di memori datalogger kemudian baru dikirim 
belakangan. Apabila terjadi kegagalan pengiriman  
data dapat dikirim ulang dengan membaca data yang 
tersimpan dari memori datalogger. 
  
3.2. Perangkat Lunak 
 
 Hasil akhir perangkat  lunak berupa ap likasi 
pemantau cuaca berbasis web. Tampilan aplikasi 
pemantau cuaca dapat ditunjukkan oleh gambar 5 dan 
gambar 6. Gambar 5 menunjukkan ap likasi pemantau 
cuaca pada platform PC, sedangkan gambar 6 
merupakan tampilan aplikasi stasiun cuaca pada 
platform smartphone android. Aplikasi juga diuji pada 
berbagai jenis browser lain pada platform PC dan 
smartphone Android. Browser yang digunakan untuk 
uji coba adalah Browser native/bawaan (Internet 
Explorer dan browser android), Mozilla  Firefox, 
Google Chrome, serta Opera. Hasil pengujian 
ditunjukkan  oleh tabel 2. Berdasarkan hasil pengujian, 
aplikasi pemantau cuaca berhasil berjalan pada semua 
jenis browser tersebut baik pada platform PC maupun 
smartphone Android. 
 Permasalahan yang kadang terjadi pada aplikasi 
pemantau cuaca adalah masalah koneksi data. Gambar 
peta dari google maps api membutuhkan transfer data 
yang cukup besar. Pada jaringan internet yang lambat, 
gambar peta kerap kali gagal termuat  sepenuhnya. Hal 
tersebut disebabkan karena terputusnya koneksi 
dengan server penyedia layanan Google Maps API. 
Solusi dari masalah tersebut adalah dengan memuat 
ulang halaman website dan memastikan bahwa peta 
berhasil dimuat secara utuh. 
 

 
 
Gambar 5. Tampilan aplikasi pada browser Internet Explorer 

 
 

Gambar 6. Tampilan aplikasi pada browser Android 
 

Tabel 2. Uji coba aplikasi pada berbagai jenis web browser 
 
Perangkat 

Browser 
Native 
 / IE 

FireFox Chrome Opera 

Smartphone V V V V 
PC V V V V 

   
 Kelemahan utama dari ap likasi pemantau cuaca 
ini adalah apabila gambar peta dari Google Maps API 
gagal dimuat maka aplikasi pemantau cuaca juga 
gagal berjalan. Permasalahan ini disebabkan karena 
aplikasi pemantau cuaca menggunakan data parameter 
dari peta Google Maps API untuk memetakan lokasi 
stasiun cuaca dan menu antarmuka. 
 

4. Kesimpulan 
  
 Sistem komunikasi berbasis GPRS memiliki 
tingkat data error yang rendah, akan tetapi belum 
cukup reliabel karena sering terjadi data lost 
disebabkan lemahnya sinyal GPRS dari operator.  
 Aplikasi pemantau stasiun cuaca berbasis 
Javascript berhasil memiliki aksesbilitas tinggi karena 
dapat berjalan di berbagai jen is web browser dan dari 
perangkat yang berbeda-beda. 
 Aplikasi pemantau stasiun cuaca mampu 
menampilkan informasi yang lengkap terkait  
informasi stasiun cuaca maupun data cuaca secara 
kontinyu. 
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Abstract – Telah dilakukan evaluasi terhadap 
performansi algoritma filtering menggunakan 
interacting multiple model (IMM) untuk tracking 
lintasan yang memiliki gerak maneuver pada sebagian 
lintasannya. Evaluasi dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil estimasi menggunakan metoda 
IMM dengan hasil estimasi menggunakan single 
model constant velocity (CV) yang banyak 
dipergunakan untuk sistem target tracking. Hasil 
simulasi menunjukkan bahwa IMM mampu melakukan 
estimasi terhadap lintasan target dengan performansi 
yang lebih baik daripada penggunaan single model 
CV. IMM pun lebih baik dalam mengatasi kesalahan 
pemodelan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian 
antara noise proses dan/atau noise pengukuran yang 
digunakan filter, dengan noise proses/noise 
pengukuran sebenarnya.  
  
Kata Kunci: filtering, interacting multiple model, 
kalman filter, target tracking.  
  

1. PENDAHULUAN 
  
Target tracking adalah salah satu bagian dari 
pengolahan sinyal radar, yang berfungsi untuk 
melakukan penjejakan dengan cara memprediksi state 
suatu target bergerak yang berada pada daerah 
jangkauan radar. Data atau informasi posisi yang 
diperoleh dari pengukuran radar mengandung 
ketidakpastian yang disebabkan oleh noise. 
Mekanisme untuk memprediksi state target dengan 
menggunakan data pengukuran yang mengandung 
noise atau ketidakpastian dikenal dengan istilah 
filtering.  
 
Salah satu masalah yang ditemui dalam proses 
filtering pada sistem target tracking adalah pemodelan 
dinamika target. Pada dasarnya, radar atau penjejak 
tidak mengetahui dinamika target yang sebenarnya, 
padahal tingkat akurasi dari sistem tracking 
dipengaruhi oleh kesesuaian antara model gerakan 
yang digunakan filter dengan dinamika target 
sebenarnya.  
 
Untuk mengatasi kemungkinan target melakukan 
maneuver dan radar tidak mengetahui dinamika 

sebenarnya dari target, dapat digunakan algoritma 
interacting multiple model (IMM). Dasar dari 
algoritma IMM in i adalah penelitian yang dilakukan 
oleh H.A.P Bloom pada tahun 1984 tentang 
pendekatan soft switching atau safe adaptation [1]. 
Kemudian metoda IMM ini banyak dipelajari dan 
dikembangkan, dan dievaluasi penggunaannya pada 
berbagai aplikasi [2][3][4]. Pada metoda IMM, proses 
tracking dilakukan oleh beberapa filter secara 
bersamaan, (paralel) dengan pemodelan dinamika 
target yang berbeda untuk setiap filternya.  
 
Pada tulisan ini d isampaikan hasil simulasi dan 
evaluasi terhadap algoritma IMM yang nantinya dapat 
diaplikasikan untuk sistem target tracking radar 
pantai. Pada kesempatan ini evaluasi dilakukan 
menggunakan data simulasi yang dibangkitkan dengan 
menggunakan model CV pada sebagian besar 
lintasannya, dan digabung dengan model CA untuk 
menggambarkan gerak maneuver pada sebagian 
lintasan. Untuk mengevaluasi performansi digunakan 
parameter root mean square error (RMSE) posisi dan 
percentage fit error (PFE) posisi. RMSE dan PFE 
hasil estimasi dengan metoda IMM dibandingkan 
dengan RMSE dan PFE hasil estimasi menggunakan 
single model CV yang umum digunakan untuk target 
tracking [5]. Untuk algoritma filteringnya, digunakan 
algoritma Converted Measurement Kalman Filter 
(CMKF). 
 
 

II. CONVERTED MEAS UREMENT KALMAN 
FILTER (CMKF)  

 
Pada aplikasi tracking, dinamika target umumnya 
dimodelkan menggunakan koordinat kartesian [5][6], 
sedangkan pengukuran tergantung pada koordinat 
sensor, yang pada tulisan ini menggunakan koordinat 
polar. Tracking pada koordinat kartesian 
menggunakan pengukuran pada koordinat polar dapat 
diselesaikan dengan metoda konversi  pengukuran 
[7][8]. Ide dasarnya adalah mentransformasikan 
pengukuran pada koordinat polar ke koordinat 
kartesian dan kemudian menggunakan algoritma 
Kalman filter untuk melakukan proses tracking. 
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Algoritma ini dikenal juga dengan Converted 
Measurement Kalman Filter (CMKF).  
 
Model state space untuk filtering CMKF terd iri dari 
dua persamaan pokok, yaitu persamaan proses dan 
persamaan pengukuran. 

 Persamaan proses 
 

 Persamaan pengukuran 
 

dimana 
  adalah state dari target pada waktu k 
 adalah matriks transisi state 
  adalah state dari target pada waktu k-1 
   adalah noise proses pada 

waktu k-1, berupa noise Gaussian dengan 
rata-rata nol dan covariance noise  

  adalah pengukuran pada waktu k 
 menyatakan noise pengukuran 

pada waktu k berupa noise Gaussian dengan 
rata-rata nol dan covariance noise  

  adalah matriks fungsi pengukuran 
  
II.1 Pemodelan Proses (Dinamika Target) 
Persamaan proses berkaitan dengan pemodelan yang 
digunakan untuk menggambarkan dinamika target. X 
Rong Li telah melakukan survey terhadap berbagai 
pemodelan target yang digunakan pada target tracking 
radar, dengan model dasar yaitu model constant 
velocity, constant acceleration, dan coordinated turn 
[6]. Pada tulisan ini d ievaluasi penggunaan dua model 
dinamika target dasar, yaitu model constant velocity 
(CV) dan model constant acceleration (CA). 
 
II.1.1 Model Constant Velocity (CV) 
Model ini digunakan untuk menggambarkan target 
yang bergerak dengan kecepatan hampir konstan. Pada 
model in i kecepatan sebenarnya tidak benar-benar 
konstan, pengaruh percepatan tetap ada akan tetapi 
tidak terlalu besar dan dinyatakan dalam parameter 
noise. State  pada model CV terdiri dari variable 
berupa posisi dan kecepatan target yang dinyatakan 
dengan persamaan berikut. 
      
Sedangkan matriks  dan covariance ( ) dari noise 
proses  adalah sebagai berikut. 

 
 

 
dimana q adalah rapat spektral daya noise proses 
 

II.1.2 Model Constant Acceleration (CA) 
Model ini digunakan untuk menggambarkan dinamika 
target yang bergerak dengan percepatan tertentu 
dengan besar hampir konstan. State  terdiri dari 
variable berupa posisi,  kecepatan, dan percepatan 
target. 

 
 
Matriks state transisi  dan covariance  dari noise 
proses  untuk model CA dinyatakan dengan 
persamaan berikut in i. 

 
 

q 

 
II.2 Pemodelan Pengukuran 
Dengan adanya konversi dari koordinat polar ke 
kartesian, model pengukuran untuk CMKF dapat 
dilihat pada persamaan-persamaan berikut ini. 
 

 
dimana 

 
 

Untuk state vektor  maka persamaan 
pengukuran dapat dinyatakan dengan persamaan linear 
berikut  

 
dimana matriks H adalah  

 
Dengan diperolehnya persamaan pengukuran baru 
pada koordinat kartesian yang bersifat linear, maka 
algoritma Kalman filter konvensional kemudian dapat 
diaplikasikan.  
 
Pada algoritma CMKF ini, matriks error pengukuran 
harus disesuaikan karena data yang diukur adalah 
jarak dan sudut azimuth, bukan posisi pada arah x dan 
y. Matrik covariance noise pengukuran harus 
memasukkan unsur cross covariance untuk 
mengantisipasi error pengukuran yang saling 
berkorelasi [8]. Matrik covariance dari vektor noise 
yang telah dikonversi dapat dinyatakan dengan 
persamaan berikut in i [8]. 
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Yang diketahui dari pengukuran adalah standar 
deviasi dari jarak dan sudut, yaitu r dan θ . Agar 
filter dapat diaplikasikan, maka perlu dih itung , , 
dan  dari r dan θ yang diketahui dengan 
menggunakan persamaan-persamaan berikut ini. 

   
   

  
  

 
II.3 Algoritma Kalman Filter  
Algoritma Kalman filter merupakan algoritma 
rekursif, yang terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap 
prediksi dan tahap update (koreksi). Persamaan-
persamaan yang digunakan pada algoritma prediksi – 
koreksi pada Kalman filter adalah sebagai berikut: 
Tahap Prediksi (Time Update): 

1. Memproyeksikan state, satu tahap ke depan 
     

2. Memproyeksikan covariance error satu step ke 
depan 

  
 
Tahap Koreksi (Measurement Update): 

1. Menghitung covariance inovasi (residual) 
   

2. Menghitung kalman gain 

 
3. Meng-update estimasi state dengan 

pengukuran terakhir  
  

4. Meng-update covariance error 
   

 
 
III. INTERACTING MULTIPLE MODEL (IMM)  
 
Pada IMM, gerakan target dimodelkan dengan 
beberapa model, misalnya n buah, yang dapat 
dinyatakan dengan M={M1,...,Mn}. Diasumsikan 
bahwa untuk setiap model Mj probabilitas awalnya 
sama yaitu . Probabilitas perubahan 
model dari model i ke model j pada waktu berikutnya 
diasumsikan diketahui dan dinyatakan dengan 

. 
 
Satu siklus dari algoritma IMM yang menggunakan 
dua model berbeda dapat dilihat pada Gambar 1. Dari 
Gambar 1 dapat dikatakan bahwa IMM memiliki 
empat tahapan utama, yaitu: 

 Interaksi 
 Filtering 
 Update probabilitas setiap model 
 Kombinasi 

Pada tahap interaksi, estimasi dari keluaran setiap 
filter dicampur dengan persamaan tertentu, sehingga 
diperoleh kondisi awal untuk masukan setiap filter. 
Langkah berikutnya adalah menjalankan algoritma 
filtering yang terdiri dari tahap prediksi dan koreksi 
untuk tiap model dan setelah itu dihitung kombinasi 
bobot dari estimasi state yang telah di-update, yang  

 
 

Gambar 1: Algoritma satu siklus IMM 
 
dihasilkan oleh semua filter. Dengan 
mengombinasikan hasil estimasi dari semua filter 
dengan probabilitas model yang telah di-update, 
diperoleh estimasi state dan covariance akhir. 
Persamaan-persamaan yang digunakan pada setiap 
tahapan dapat dilihat pada uraian berikut in i . 
 

 Interaksi 
Probabilitas campuran  untuk setiap model dan 

 dihitung sebagai berikut: 

 

 
Dimana  adalah probabilitas dari model  pada 
waktu k-1 dan  adalah faktor normalisasi. 
Berikutnya adalah menghitung input gabungan (state 
dan covariance) untuk setiap filter, yaitu: 
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Dimana  dan  adalah state dan covariance 
yang telah di-update untuk model i pada tahap waktu 
k-1. 
 
 

 Filtering 
Pada tahap ini, d ilakukan filtering untuk setiap model 

. Apabila sistem adalah sistem linear, dapat 
dijalankan algoritma Kalman filter dengan kedua 
tahapannya, yaitu tahap prediksi dan koreksi (update).  

 Update probabilitas model                
Terhadap nilai state dan covariance juga dihitung 
likelihood dari pengukuran untuk tiap filter, yaitu 

 
Dimana  adalah residual pengukuran dan  adalah 
covariance dari model   pada tahap koreksi. 
Probabilitas dari setiap model  pada tahap waktu k 
dihitung sebagai berikut: 

 

 
Dimana c adalah faktor normalisasi 

 Kombinasi 
Tahap ini adalah tahap akhir dari algoritma estimasi. 
Kombinasi untuk state dan covariance dihitung 
dengan persamaan: 

 

 
 
 

IV. S KENARIO S IMULAS I 
 

Untuk mengevaluasi performansi IMM pada aplikasi 
filtering target tracking dilakukan simulasi dengan 
skenario sebagai berikut: 

 Target dijejak oleh radar yang berada pada 
permukaan bumi, diasumsikan berada pada 
koordinat pusat [0,0]. 

 Lintasan target dibangkitkan dengan 
menggunakan pemodelan CV, dan maneuver 
digambarkan dengan tambahan model CA 
pada sebagian lintasannya. 

 Terhadap data lintasan real ditambahkan noise 
Gaussian untuk membangkitkan data 
pengukuran.  

 Langkah berikutnya adalah menjalankan 
algoritma filtering CMKF, dengan metoda 
IMM dan single model CV, menggunakan 
pendekatan inisialisasi lintasan satu titik. 

 Mengevaluasi performansi filtering 
menggunakan metoda IMM, dibandingkan 
dengan performansi filtering menggunakan 
single model CV. 

 
 
 
 
Berikut ini adalah parameter simulasi yang digunakan: 
 

Tabel 1. Parameter simulasi 
No Parameter Nilai 
1 Posisi awal (m) [-1000,1000] 
2 Kecepatan awal (m/s) [4,3] 
3 Noise proses 0.1 
4 Noise pengukuran 

σr (m) 
σθ (derajat) 

 
30 
1 

5 Interval waktu pengukuran 
(s) 

1 

6 Probabilitas perubahan mode 
 

7 Probabilitas awal [0.9 0.1] 
 

 
V. HAS IL S IMULAS I DAN EVALUAS I 

 
Pada tahap awal, estimasi dilakukan menggunakan 
parameter noise proses q dan noise pengukuran R 
sesuai dengan yang digunakan pada pembangkitan 
lintasan target dan data pengukuran. Hasil estimasi  
menggunakan CMKF-CV dan CMKF-IMM dengan 
parameter pada table 1 dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Estimasi lintasan  

 
Dari gambar 2 terlihat bahwa pada bagian lintasan 
tertentu, misalnya ket ika terjadi belokan pada posisi x 
antara 2000-2500m, estimasi menggunakan IMM 
cukup dekat dengan lintasan sebenarnya, sedangkan 
penggunaan model CV lebih jauh dari lintasan 
sebenarnya. Sekilas hal ini  sudah menunjukkan 
bahwa performansi CMKF-IMM lebih baik 
dibandingkan performansi CMKF-CV. 
 
Untuk melihat perbandingan besar kesalahan estimasi, 
digunakan parameter root mean square error posisi 
dan percentage fit error posisi pada arah x dan arah y 
dengan persamaan sebagai berikut. 
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Perbandingan RMSE dan PFE untuk 50 kali simulasi 
monte carlo dari kedua algoritma dapat dilihat pada 
tabel 2 dan dalam bentuk grafis dapat dilihat pada 
Gambar 3 dan Gambar 4. 
 
Tabel 2. RMSE dan PFE untuk 50x simulasi monte 
carlo  
 RMSE 

Pengukuran 
RMSE 
estimasi 

PFE_x PFE_y 

CV 183,5135 235,4737 4,7692 2,9918 
IMM 183,5135 63,3886 1,2880 0,8276 
 
 

 
Gambar 3. RMSE posisi dari 200 pengukuran dengan 50x 

simulasi monte carlo 
 

 
Gambar 4. PFE posisi dari 200 pengukuran dengan 50x 

simulasi monte carlo 
 
Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa kesalahan estimasi 
menggunakan IMM lebih rendah daripada RMSE 
hasil pengukuran. Hal ini berart i bahwa metoda IMM 
mampu mengurangi terjad inya noise pada pengukuran 
dengan cukup signifikan. Hal sebaliknya terjadi pada 
penggunaan model CV. Dari gambar 3 terlihat 
kesalahan estimasi untuk simulasi monte carlo  
sebanyak 50x, nilai RMSE nya bahkan lebih besar 
daripada kesalahan pengukuran. Dari grafik 

percentage fit error juga terlihat bahwa baik untuk 
arah x maupun arah y, error estimasi menggunakan 
IMM lebih kecil daripada penggunaan single model 
CV. Dari analisa terhadap Gambar 2, 3, 4 dan table 2 
dapat dikatakan bahwa performansi penggunaan 
model IMM leb ih baik daripada penggunaan single 
model CV, untuk tipe lintasan yang mengandung 
maneuver seperti yang terlihat pada Gambar 2.   
 
Kesalahan estimasi rata-rata yang cukup besar pada 
penggunaan single model CV kemungkinan terjadi 
pada saat maneuver. Hal ini dapat dilihat pada grafik 
RMSE untuk setiap index pengukuran, yang dapat 
dilihat pada Gambar 5.  
 

 
Gambar 5. RMSE posisi pada setiap index waktu 

pengukuran 
 
Dari grafik pada Gambar 5 terlihat bahwa penggunaan 
model IMM menghasilkan RMSE yang cukup stabil di 
level tertentu yang cukup rendah, sedangkan 
penggunaan single model CV menyebabkan nilai 
RMSE nya tidak stabil, tergantung pada kesesuaian 
antara model yang digunakan dengan dinamika target 
sebenarnya. 
 
Kesalahan pemodelan dinamika target juga 
dipengaruhi oleh kesalalahan pemodelan noise pada 
persamaan dinamika target maupun persamaan 
pengukuran. Untuk mengevaluasi kinerja algoritma 
karena kesalahan pemodelan noise, dievaluasi besar 
RMSE ketika q dan R yang dipakai filter berbeda 
dengan q dan R yang digunakan untuk 
membangkitkan lintasan. Pada tulisan ini, R 
dinyatakan dengan kesalahan standar deviasi azimuth 
(σθ). Nilai RMSE untuk kesalahan pemodelan noise 
dapat dilihat pada table 3 dan 4.  
 
Tabel 3. RMSE posisi untuk kesalahan pemodelan 
noise 

Parameter CV IMM 
Pengaruh kesalahan q 
RMSE pengukuran: 103,0659 
q=0,1 (real) 104,9470 34,9951 
q=0,01 239,5828 34,4093 
q=1 45,8213 39,5635 

 

PFE_x PFE_y 
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Pengaruh kesalahan R (σθ) 
RMSE pengukuran: 128,5 
σθ  = 10 (real) 91,5 40,5 
σθ  = 0,20  68,8 66,1 
σθ  = 20  132,4 34.2 
 
Dari table 3 terlihat bahwa secara umum dapat 
dikatakan bahwa ketika pemodelan noise proses tidak 
sesuai dengan kondisi real, performansi IMM realt if 
stabil, dan menunjukkan  performansi yang masih tetap 
lebih baik daripada penggunaan model CV. Demikian 
pula ketika terjadi kesalahan estimasi noise 
pengukuran, performansi IMM masih lebih stabil.  
 

4. KES IMPULAN 
  
Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa 
pemodelan dinamika target berpengaruh besar 
terhadap tingkat akurasi dari proses filtering pada 
sistem target tracking. Proses filtering menggunakan 
pemodelan IMM mampu mengatasi masalah ket ika 
filter tidak mengetahui dinamika target sebenarnya, 
atau ketika target melakukan maneuver. IMM pun 
memberikan hasil yang cukup stabil terhadap 
kesalahan pemodelan yang disebabkan oleh kesalahan 
dalam pemodelan noise, baik noise proses maupun 
noise pengukuran.  
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Tanya Jawab : 
 
Pertanyaan 1 ( Sandra ~ P2I ) :  
Kelemahan IMM apa ? 
Jawaban :  
Waktu komputasi yang lebih lama. 
 
Pertanyaan 2 ( Nova ~ P2I ) :  
Mengapa yang dibandingkan model CV dengan IMM 
saja ? sedangkan model CA dengan IMM tidak 
dibandingkan ? 
Jawaban : 
 Karena model CV saja yang digunakan . 
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Abstrak  

Akhir-akh ir in i ditengarai terjadi suatu fenomena 
demotivasi dalam pembelajaran Bahasa Arab pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama 
pendidikan dasar dan menengah di bawah pengelolaan 
Kementerian Agama, misalnya Madrasah Ibtidaiyah 
(MI), Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). 
Identifikasi persoalan internal yang mendorong 
demotivasi dalam pembelajaran bahasa Arab antara 
lain pengabaian penggunaan media pembelajaran 
elektronik Untuk itu, kebutuhan akan sistem 
pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan, dapat 
belajar d imanapun dan tidak membosankan adalah 
mutlak diperlukan untuk menjamin peningkatan 
motivasi dan penyerapan pelajaran bahasa Arab secara 
bersamaan.  

Penelit ian ini bertujuan untuk membangun sebuah 
permainan bergenre petualangan berbasis android 
dengan konten pembelajaran bahasa Arab. Permainan 
bergenre petualangan (Adventure Game) berbasis 
android ini menggunakan metode pembangkit level 
permainan yang optimal yaitu heuristik , dimana level 
permainan selanjutnya pada permainan bergenre 
petualangan dapat  berubah akibat jawaban yang 
diberikan siswa setelah bermain. Hal ini supaya 
permainan bergenre petualangan berbasis Android 
dengan konten huruf hijaiyah/bahasa Arab mampu 
merespon dengan tepat dan menghasilkan t ingkat 
penguasaaan huruf hijaiyah/bahasa Arab yang sesuai 
dengan kemampuan siswa yang sedang belajar secara 
mobile serta tidak membosankan.  

Permainan bergenre petualangan berbasis 
Android dengan konten pembelajaran huruf 
hijaiyah/bahasa Arab yang dirancang pada penelitian 
ini d iuji dengan menggunakan responden siswa 
Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 hingga kelas 6.  
 
Kata Kunci : permainan bergenre petualangan, huruf 
hijaiyah/bahasa Arab, Android, heuristik 
 
1. PENDAHULUAN 

Beberapa tahun terakhir pemasaran gadget baik 
berupa mobile phone atau pc tablet makin meramaikan 
Indonesia. Berbagai sumber mencatat, kepopuleran OS 
Android di kalangan pengembang akan melaju  
mengungguli iOS. CEO Google, Larry Page, 
menjelaskan bahwa kini ada 250 juta perangkat 
berbasis OS Android yang telah diaktifkan. Page juga 
kembali menegaskan berita mengenai lebih dari 700 
ribu perangkat berbasis OS Android yang diaktifkan 
setiap hari. Berkat perangkat itu juga, pengguna telah 

mengunduh lebih dari 11 miliar aplikasi dari Android 
Market[1][2][3][4][5].  

Aplikasi mobile jenis game merupakan aplikasi 
yang sangat populer di kalangan pengguna 
handphone. Hal ini berdasarkan hasil riset Nielsen, 
93% pengguna handphone yang mengunduh aplikasi 
game mau untuk membayar aplikasi tersebut dan 64% 
pengguna handphone memainkan ap likasi game  dalam 
kurun waktu 30 hari [6]. In i berart i game adalah jenis 
yang menguntungkan sekaligus difavoritkan oleh 
kebanyakan pengguna handphone[7]. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan game 
sebagai media belajar memiliki beberapa keunggulan, 
diantaranya game dapat mensimulasikan bisnis[8]. 
Dengan berbagi peran dalam game , dapat di pero leh 
beberapa alternatif keputusan untuk kasus-kasus yang 
pelik dan kompleks [9]. 

Kondisi in i sangat berlawanan dengan jumlah 
masyarakat yang dapat mengaji Al Quran. Beberapa 
sumber menyebutkan bahwa baik tingkat SD hingga 
Universitas, yang dapat mengaji masih dibawah 80%. 
Berdasarkan survey di beberapa sekolah dan 
universitas Kota/Kabupaten Bandung dan Kabupaten 
Tasikmalaya Jawa Barat, siswa SD, SMP, SMA, dan 
mahasiswa tingkat pertama yang dapat membaca Al-
Quran ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini [10].  
 
Tabel 1: Prosentase Siswa SD, SMP, SMA, dan 
Mahasiswa Tingkat Pertama yang Bisa dan Tidak Bisa 
Membaca Al-Quran *) 

 
 

Hasil monitoring tim Pemantau Gerakan 
Pembelajaran Alquran juga mengungkapkan bahwa 
sekitar 80 persen siswa di Makassar tidak fasih 
membaca Alquran[11]. Identifikasi persoalan internal 
yang 
men
doro
ng 
dem
otiva
si 
dalam pembelajaran bahasa Arab antara lain 
pengabaian penggunaan media pembelajaran 
elektronik.Untuk itu, kebutuhan akan sistem 
pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan, dapat 
belajar d imanapun dan tidak membosankan adalah 
mutlak diperlukan untuk menjamin peningkatan 
motivasi dan penyerapan pelajaran bahasa Arab secara 
bersamaan.  

Jenjang 
Pendidikan 

Kemampuan Membaca Al Quran 
Bisa 
Membaca 

Tidak Bisa 
Membaca 

SD 10 % 90 % 
SMP 25 % 75 % 
SMA 35 % 65 % 
Mahasiswa 45 % 55 % 
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Penelit ian ini bertujuan untuk membangun sebuah 
permainan bergenre petualangan berbasis android 
dengan konten pembelajaran bahasa Arab. Permainan 
bergenre petualangan (Adventure Game) berbasis 
Android ini menggunakan metode pembangkit level 
permainan yang optimal yaitu heuristik , dimana level 
permainan selanjutnya pada permainan bergenre 
petualangan dapat  berubah akibat jawaban yang 
diberikan siswa setelah bermain. Hal ini supaya 
permainan bergenre petualangan berbasis Android 
dengan konten huruf hijaiyah/bahasa Arab mampu 
merespon dengan tepat dan menghasilkan t ingkat 
penguasaaan huruf hijaiyah/bahasa Arab yang sesuai 
dengan kemampuan siswa yang sedang belajar secara 
mobile serta tidak membosankan. 

Permainan bergenre petualangan berbasis 
Android dengan konten pembelajaran huruf 
hijaiyah/bahasa Arab yang dirancang pada penelitian 
ini d iuji dengan menggunakan responden siswa 
Madrasah Ibtidaiyah. Hasil dari penelitian ini sangat 
berguna bagi dunia pendidikan di Indonesia baik 
Madrasah Ibtidaiyah apalagi sekolah setingkat SD 
yang memiliki mot ivasi belajar huruf h ijaiyah/bahasa 
Arab rendah karena kurang familiar dengan kosa kata 
bahasa Arab. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk 
perangkat mobile berbasis linux yang mencakup 
sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 
menyediakan platform yang terbuka bagi para 
pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. 
Android sendiri memiliki beberapa versi yang selalu 
berkembang sesuai dengan fitur-fitur baru yang 
ditambahkan pada telepon selular, mulai dari Android 
versi 1.0, Android versi 1.1, Android versi 1.5 
(Cupcake),Android versi 1.6 (Donut), Android versi 
2.0/2.1 (Eclair), Android versi 2.2 (Froyo), Android 
versi 2.3/2.3.7 (Gingerbread), Android versi 4.0/4.0.4 
(Ice Cream Sandwich) dan yang paling baru saat ini 
adalah Android versi 4.1 (Jelly Bean). 

Dalam penelit ian ini, penelit i menggunakan OS 
Android karena Android merupakan sebuah sistem 
operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang 
mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. 
Beberapa keunggulan Platform Android adalah 
sebagai berikut [14]:  

1) Lengkap (Complete Platform). Para desainer 
dapat melakukan pendekatan yang 
komprehenshif ketika sedang 
mengembangkan platform Android. Android 
menyediakan banyak tools dalam 
membangun software dan merupakan sistem 
operasi yang aman.  

2) Terbuka (Open Source Platform). Platform 
Android disediakan melalui lisensi open 
source.  

3) Bebas (Free Platform). Android merupakan 
platform/aplikasi yang bebas untuk 

dikembangkan. Tidak ada lisensi atau biaya 
royalti untuk d ikembangkan pada platform 
Android. 

 
2.2 Permainan Bergenre Petualangan 

Pemain berjalan menuju ke suatu tempat dan 
disepanjang perjalanan pemain menemukan hal-hal 
baru untuk dieksplorasi. Dalam permainan bergenre 
petualangan, pemain dituntut kemampuan 
menganalisa area permainan, memecahkan teka-teki, 
menyimpulkan rangkaian peristiwa dan percakapan 
karakter lain dalam permaianan, menggunakan benda-
benda yang tepat dan diletakan di tempat yang tepat.  
Jenis – jenis permainan bergenre petualangan : 

1. Text adventure / Interactive fiction Game. 
2. Graphical Adventure Game. 
3. Visual Novel Game. 
4. Interactive Movie Game. 
5. Dialog Game. 

Ciri-ciri permainan bergenre petualangan: 
1. Di setiap level karakter pemain dan lokasi 

permainan tersebut akan berbeda atau 
berubah. 

2. Biasanya mengumpulkan ko in-ko in untuk 
memperoleh poin atau score. 

3. Dalam beberapa permainan bergenre 
petualangan, waktu untuk menyelesaikan 
permainan turut berperan.[12] 

2.3 Huruf Hijaiyah 
Huruf hijaiyah atau juga disebut Abjad Arab 

adalah huruf yang digunakan dalam bahasa Arab. 
Abjad Arab berasal dari aksara Aramaik (dari bahasa 
Syria dan Nabatea), dimana ab jad Arab terlihat 
kemiripannya dengan abjad Koptik dan Yunani.  

Penggunaan bahasa Arab dalam Al-Qur’an karena 
keistimewaan bahasa Arab. Diantara keistimewaan 
bahasa Arab adalah sejak dahulu kala hingga sekarang 
bahasa Arab itu merupakan bahasa yang hidup. Dan 
bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab mempunyai 
tasrif (konjugasi) yang amat luas sehingga dapat 
mencapai 3000 bentuk peubahan[13].  

Terdapat perbedaan penulisan huruf-huruf 
hijaiyah antar Maghribi dan Timur Tengah. Di 
antaranya adalah penulisan huruf qaf dan fa. Di 
Maghribi, huruf qaf dan fa dituliskan dengan memiliki 
titik di bawah dan satu titik di atasnya. Tabel 1 
memuat daftar huruf hijaiyah yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
 
Tabel 1 : Daftar Huruf Hijaiyah  
No Huruf  No Huruf  No Huruf  
لِفُ (ا  1 َ ْ ايُ (ز  11  )اَأل َّ َلز )ا َافُ (ق  21  ق ْ َل )ا  
َاءُ (ب  2 ب ْ َل )ا نُ (س  12  ْ ی َلسِّ )ا افُ (ك  22  َ ـك ْ َل )ا  
َاءُ (ت  3 ت ْ َل )ا نُ (ش  13  ْ ی ِّ َلش )ا مُ (ل  23  َّ َلال )ا  
اءُ (ث  4 َ ث ْ َل )ا ادُ (ص  14  )اَلصَّ مُ (م  24  ْ ی ِ م ْ َل )ا  
مُ (ج  5 ْ ی ِ ج ْ َل )ا ادُ (ض  15  )اَلضَّ نُ (ن  25  ْ و ُّ َلن )ا  
اءُ (ح  6 َ ح ْ َل )ا اءُ (ط  16  َّ َلط )ا اوُ (و  26  َ و ْ َل )ا  
اءُ (خ  7 َ خ ْ َل )ا اءُ (ظ  17  َّ َلظ )ا ھَاءُ (ھـ  27  ْ َل )ا  
الُ(د  8 َّ َلد )ا نُ (ع  18  ْ ی َ ع ْ َل )ا ُ (ال  28  م َ ال
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لِفُ  َ ْ )األ  
الُ(ذ  9 َّ َلذ )ا نُ (غ  19  ْ ی َ غ ْ َل )ا ةُ (ء  29  َ ز ْ ھَم ْ َل )ا  
اءُ (ر  10 َلرَّ )ا َاءُ (ف  20  ف ْ َل )ا َاءُ (ي  30  ی ْ َل )ا  

Ket : yang ditulis dalam kurung merupakan cara 
membaca 

 
Dalam mempelajari huruf hijaiyah, perlu juga 

mempelajari makhoriju l huruf atau tempat keluarnya 
huruf. Dengan mengetahui makhroj huruf, kita dapat 
mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. 
Secara umum, ulama’ qira’ah membagi tempat 
keluarnya huruf dalam 5 tempat, yaitu; Rongga mulut 
Dua bib ,(اللسان) Lidah ,(الحلق) Tenggorakan ,(الجوف) ir 
 .[13](الخیشوم) dan Rongga hidung ,(الشفتان)
 
2.4 Metode Heuristik 

Metode heuristik digunakan untuk menentukan 
level permainan. Hal in i dilakukan agar pemain  
menguasai konten yang terdapat dalam permainan 
secara tuntas. Gambar 1 menunjukkan penggunaan 
metode heuristik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1, Penggunaan Metode Heuristik 

Dalam gambar 1,setelah pemain menyelesaikan 
level awal, kemampuan pemain dipeta-kan 
berdasarkan skor yang diperoleh dan waktu 
menyelesaikan misi pada level awal. Kemud ian kedua 
variabel yang diperoleh, digunakan sebagai masukan 
untuk proses heuristik. Hasil p roses heuristik 
digunakan untuk menentukan level yang tepat bagi 
pemain. Seh ingga pemain secara tidak sadar akan di 
arahkan agar menguasai konten yang diberikan secara 
tuntas. Metode heuristik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Simple Hill Climbing. Dengan 
contoh kasus sebagai berikut  
 
Traveling Salesman Problem (TSP)  
Seorang salesman ingin mengunjungi n kota. Jarak 
antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Kita ingin  
mengetahui rute terpendek dimana setiap kota hanya 
boleh dikunjungi tepat 1 kali. Misal ada 4 kota dengan 
jarak antara tiap-t iap kota seperti berikut ini :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Kasus Traveling Salesman Problem 
 
Solusi – solusi yang mungkin dengan menyusun kota-
kota dalam urutan abjad, misal : A – B – C – D : 
dengan panjang lintasan (=19)  
A – B – D – C : (=18)  
A – C – B – D : (=12)  
A – C – D – B : (=13)  
dst  
 
2.5 Metode Simple Hill Climbing  
Ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan 
yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar 
posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik 
yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. 
Operator yang akan digunakan adalah menukar urutan 
posisi 2 kota dalam 1 lintasan. Bila ada n kota, dan 
ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar 
posisi urutan 2 kota, maka akan d idapat sebanyak :  

 
 
 
 

 
Keenam kombinasi ini akan dipakai semuanya sebagai 
operator, yaitu :  

1. Tukar 1,2 = menukar urutan posisi kota ke – 1 
dengan kota ke – 2  

2. Tukar 2,3 = menukar urutan posisi kota ke – 2 
dengan kota ke – 3  

3. Tukar 3,4 = menukar urutan posisi kota ke – 3 
dengan kota ke – 4  

4. Tukar 4,1 = menukar urutan posisi kota ke – 4 
dengan kota ke – 1  

5. Tukar 2,4 = menukar urutan posisi kota ke – 2 
dengan kota ke – 4  

6. Tukar 1,3 = menukar urutan posisi kota ke – 1 
dengan kota ke – 3  
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Gambar 3 Contoh kasus Traveling Salesman Problem 
menggunakan metode Simple Hill Climbing  
 
Keadaan awal, lintasan ABCD (=19).  

1. Level pertama, hill climbing mengunjungi 
BACD (=17), BACD (=17) < ABCD (=19), 
sehingga BACD menjadi p ilihan selanjutnya 
dengan operator Tukar 1,2  

2. Level kedua, mengunjungi ABCD, karena 
operator Tukar 1,2 sudah dipakai BACD, 
maka pilih node lain yaitu BCAD (=15), 
BCAD (=15) < BACD (=17)  

3. Level ketiga, mengunjungi CBAD (=20), 
CBAD (=20) > BCAD (=15), maka pilih  
node lain yaitu BCDA (=18), pilih node lain 
yaitu DCAB (=17), pilih node lain yaitu 
BDAC (=14), BDAC (=14) < BCAD (=15)  

4. Level keempat, mengunjungi DBAC (=15), 
DBAC(=15) > BDAC (=14), maka pilih node 
lain yaitu BADC (=21), pilih  node lain yaitu 
BDCA (=13), BDCA (=13) < BDAC (=14)  

5. Level kelima, mengunjungi DBCA (=12), 
DBCA (=12) < BDCA (=13)  

6. Level keenam, mengunjungi BDCA, karena 
operator Tukar 1,2 sudah dipakai DBCA, 
maka pilih node lain yaitu DCBA, pilih  
DBAC, pilih ABCD, pilih DACB, pilih  
CBDA  

Karena sudah tidak ada node yang memiliki nilai 
heuristik yang lebih kecil dibanding nilai heuristik 
DBCA, maka node DBCA (=12) adalah lintasan 
terpendek (SOLUSI)[15] 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini ditampilkan screen shoot dari salah 
satu permainan yang di buat. Dalam gambar 4, tampak 
bahwa pemain harus menyelesaikan misi mencari 
huruf hijaiyah sesuai dengan skenario.  Dalam gambar 
5, diperlihatkan misi selanjutnya yang harus 
diselesaikan pemain, yaitu menyusun huruf yang telah 
diperoleh menjad i sebuah kata tertentu.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Screen shoot pencarian huruf hijaiyah  
 
 
 
 

 
 

Gambar 5 Screen shoot penyusunan kata 
 

Pengujian terhadap responden dilakukan pada 
siswa Madrasah Ibtidaiyah Model Zainul Hasan 
Genggong, Kabupaten Probolinggo. Responden yang 
di ambil berjumlah 100 populasi, siswa yang diambil 
sampel acak berdasarkan strata perbedaan kelas 1 
hingga kelas 6. Dalam pengujian Aplikasi ini 
digunakan kuesioner untuk kelayakan ap likasi bagi 
pengguna. 

 Dalam grafik 1, diperlihatkan prosentase 
penilaian responden terhadap aplikasi permainan 
bergenre petualangan dengan konten huruf hijaiyah 
secara umum adalah sebagai berikut: 

Grafik 1 Prosentase penilaian responden 

Dalam grafik 1 tampak bahwa, 35% responden 
menilai ap likasi tersebut islami. Sedangkan  25% 
responden menilai aplikasi tersebut menarik. 
Sedangkan 25% responden menilai aplikasi tersebut 
unik. 10% responden menilai aplikasi tersebut 
memiliki unsur pendidikan. Dan 5% responden 
memberikan penilaian lainnya. Berikut ini tabel 
penilaian responden tentang aplikasi secara spesifik:  

Tabel 2 : Penilaian responden tentang aplikasi 
No Keterangan Prosentase 

STS TS B S SS 
1 Desain menu 

utama 0% 0% 30% 60% 10% 

2 Desain menu 
cara main 0% 15% 50% 35% 0% 

3 Desain warna  0% 5% 35% 55% 5% 
4 Desain huruf 0% 0% 35% 60% 5% 
5 Suara efek 10% 0% 30% 50% 10% 
6 Jumlah level 0% 0% 40% 55% 5% 
7 Tampilan  0% 5% 65% 30% 0% 
8 Kesulitan 

permainan  0% 20% 20% 40% 20% 
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Ket: STS = Sangat Tidak Suka; TS = Tidak 
Suka; B = Biasa; S = Suka; SS = Sangat Suka 

 
Berdasarkan tabel 2, penilaian reponden tentang 

desain menu utama menyatakan 60% responden 
menilai suka, dan 30% responden menilai b iasa. 
Sedangkan untuk desain menu cara main, 50% 
responden menilai biasa, dan 35% reponden menilai 
suka, serta 15% responden menilai tidak suka. Untuk 
desain warna, 55% responden menilai suka, 35% 
responden menilai b iasa. Untuk desain huruf, 60% 
responden menilai suka, dan 35% responden menilai 
biasa. Untuk suara efek, 50% responden menilai suka, 
30% responden menilai biasa, dan masing-masing 
10% menilai sangat tidak suka dan sangat suka.  

Sedangkan untuk jumlah level, 55% responden 
menilai suka, 40% responden menilai b iasa, dan 5% 
responden menilai sangat suka. Untuk tampilan , 65% 
responden menilai biasa, dan 30% responden menilai 
suka, serta 5% reponden menilai tidak suka. 
Kemudian untuk kesulitan permainan, 40% responden 
menilai suka, dan masing-masing 20% responden 
menilai t idak suka, b iasa dan sangat suka.  

Berdasarkan tabel 2, secara keseluruhan 
responden menilai suka terhadap aplikasi permainan 
bergenre petualangan dengan konten huruf hijaiyah. 
Baik secara tampilan, desain huruf dan suara, serta 
level dan kesulitan permainan. Walaupun terdapat 
beberapa responden yang tidak suka terhadap 
beberapa bagian dalam ap likasi ini. 
 
4. KESIMPULAN 

Untuk mengurangi demotivasi dalam 
pembelajaran bahasa Arab dapat digunakan media 
pembelajaran elektronik, dalam penelitian ini berbasis 
Android. Penggunaan metode heuristik mampu 
meningkatkan ketuntasan belajar siswa, karena setiap 
siswa memiliki kemampuan yang tidak sama. Secara 
keseluruhan responden menilai suka terhadap aplikasi 
permainan bergenre petualangan dengan konten huruf 
hijaiyah. Baik secara tampilan, desain huruf dan suara, 
serta level dan kesulitan permainan. Walaupun 
terdapat beberapa responden yang tidak suka terhadap 
beberapa bagian dalam ap likasi ini.  
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1 :  
Apakah ada metode lain yang digunakan ? 
Jawaban :  
Ada, banyak, masih mencari metode yang paling 
tepat. 
Pertanyaan 2 :  
mengapa diaplikasikannya di smartphone , mengapa 
tidak diap likasikan pada hp-hp biasa (yang berbasis 
java) ?  
Jawaban : karena aplikasi untuk smartphone saat ini 
sedang berkembang pesat, kalau berbasis java ada 
kemungkinan tidak support pada Hp-Hp tertentu. 
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Abstrak-BMKG hingga akhir  tahun 2011  
mengoperasikan 24 Radar Cuaca C-Band 
dengan  Frekuensi kisaran 5 Ghz (5.6 – 5.65) 
Ghz. World Radio Confrence 2003 (WRC03), 
The International Telecomunications Union 
(ITU) merekomendasikan alokasi baru untuk 
frekuensi bebas pada spectrum, 5470 – 5725 
MHz. Sebagaimana diketahui beberapa 
system berjalan seperti Radar cuaca, Radar 
Satelite dan radar militer memiliki potensi 
untuk terinterferensi dengan alokasi baru ini. 
Sehingga untuk meminimalisir potensi 
gangguan pada radar sistem tersebut maka 
ditetapkan suatu algoritma yang disebut 
Dynamic Frequency Selection (DFS). 
Algoritma ITU DFS ini sama dengan standar 
algoritma yang telah ditetapkan dan 
digunakan di Eropa sebelumnya oleh 
European Telecommunication Standards 
Institute (ETSI). Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui potensi Interferensi 
Frekuensi operasional Radar Cuaca   C-
Band, sehingga dapat dijadikan dasar untuk 
menyusun kebijakan operasional radar 
cuaca C- Band khusunya penentuan 
parameter yang berhubungan langsung 
dengan kinerja DFS serta menjadi acuan  
dalam menyusun draft rekomendasi  tentang 
penggunaan frekuensi 5 Ghz oleh BMKG 
untuk diajukan kepada regulator 
telekomunikasi di Indonesia. 

 
Kata Kunci : Radar, Meteorologi, Interferensi, 
Frekuensi, Cuaca, C-Band, ITU, ETSI, DFS, 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Radar kependekan dari radio detection 

and ranging. Radar merupakan sistem 
gelombang elektromagnetik yang digunakan 

untuk mendeteksi, mengukur jarak dan 
membuat map benda-benda seperti pesawat 
terbang, kendaraan bermotor dan informasi 
cuaca/hujan. Gelombang radio/sinyal yang 
dipancarkan dari suatu benda dapat ditangkap 
oleh radar kemudian dianalisa untuk 
mengetahui lokasi dan bahkan jenis benda 
tersebut. Walaupun sinyal yang diterima 
relatif lemah, namun radar dapat dengan 
mudah mendeteksi dan memperkuat sinyal 
tersebut.  

Tahun 1865 seorang ahli fisika Inggris 
“James Clerk Maxwell“ mengembangkan 
dasar-dasar teori tentang elektromagnetik. 
Dan satu tahun kemudian, “Heinrich Rudolf 
Hertz” seorang ahli fisika Jerman berhasil 
membuktikan teori Maxwell dengan 
menemukan gelombang elektro magnetik. 
Penggunaan gelombang elektromagnetik 
untuk mendeteksi keberadaan suatu benda, 
pertama diterapkan oleh Christian Hülsmeyer 
pada tahun 1904 dengan memper tunjukkan 
kebolehan mendeteksi kehadiran dari suatu 
kapal pada cuaca berkabut tebal, tetapi belum 
sampai mengetahui jarak kapal tersebut. 

Pada tahun 1921 “Albert Wallace Hull” 
menemukan Magnetron sebagai tabung 
pemancar sinyal/ transmitter efisien. Tahun 
1922 “A. H. Taylor and L.C.Young” dan 
tahun 1930 L. A. Hyland dari Laboratorium 
Riset kelautan Amerika Serikat, berturut-
turut berhasil menempatkan transmitter pada 
kapal kayu dan pesawat terbang untuk 
pertama kalinya. 

Sebelum Perang Dunia II yakni antara 
tahun 1934 hingga 1936, ilmuwan dari 
Amerika, Jerman, Prancis dan Inggris 
mengembangkan sistem radar. Namun 
setelah Perang Dunia II sistem radar 
berkembang sangat pesat, baik tingkat 
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resolusi dan portabilitas yang lebih tinggi, 
maupun peningkatan kemampuan sistem 
radar sebagai pertahanan militer. Hingga saat 
ini sistem radar sudah lebih luas lagi 
penggunaannya yakni meliputi kendali lalu 
lintas udara (Air Traffic Control), pemantau 
cuaca dan jalan.  

Radar pada umumnya beroperasi dengan 
menyebar tenaga elektromagnetik terbatas di 
dalam piringan antena yang bertujuan untuk 
menangkap sinyal dari benda yang melintas 
pada daerah tangkapan yang bersudut 20o – 
40o. Ketika suatu benda masuk dalam daerah 
tangkapan antena, maka sinyal yang 
ditangkap akan diteruskan ke pusat sistem 
radar dan akan diproses hingga benda 
tersebut nantinya akan tampak dalam layar 
monitor/display.  

 
I.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan bukti-bukti terkait dugaan 
terjadinya interferensi pada frekuensi 
operasional radar cuaca C-Band yang 
dioperasikan BMKG di Indonesia, sehingga 
dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 
menentukan langkah yang dapat ditempuh 
BMKG dalam mengantisipasi permasalahan 
tersebut. 
 

2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1  Radar Cuaca 

Doppler Radar Cuaca (TDWR) sistem, 
diperkenalkan pada tahun 1993, 
menyediakan pengukuran kuantitatif dari 
gust front , windshear, microbursts, dan 
deteksi dini bahaya cuaca lainnya yang 
digunakan untuk meningkatkan keselamatan 
operasi di bandara. Radar meteorologi adalah 
salah satu kunci dari stasiun permukaan yang 
digunakan untuk pengamatan meteorologi 
dan monitoring lingkungan, dan memegang 
peranan yang sangat penting dalam 
menyiapkan peringatan dini terhadap kondisi 
ekstrim, seperti banjir, puting beliung dan 
badai yang dapat membahayakan populasi 
dan merusak infrastruktur dan perekonomian. 

Pada prakteknya tidak semua echo 
yang ditangkap oleh radar cuaca merupakan 

echo fenomena meteorologi yang diharapkan, 
karena terdapat echo yang berasal dari objek 
non meteorologi atau yang umum di kenal 
sebagai ground cluter. Beberapa obyek non 
meteorologi yang dikenali pada operasional 
radar cuaca adalah sebagai berikut : 

 Ground Cluter 
 Sea Cluter 
 Second trip/Multi trip 
 Sun Strobe 
 Chaff 
 Interference 

 

 
 

Gambar 1. Output Display hasil pengamatan  radar 
cuaca. 

Saat ini BMKG telah mengoperasikan 
24 Radar cuaca C-Band di seluruh Indonesia, 
yang diharapkan akan mampu menunjang 
operasional MEWS yang mengemban misi 
mengurangi resiko kerugian materi dan jiwa 
yang diakibatkan oleh kondisi cuaca ekstrim.  
Radar cuaca ini beroperasi pada  Band 5600-
5650 MHz, dan berdasarkan Dokumen IEEE 
802.11a, frekuensi ini masuk pada alokasi 
frekuensi free yang dapat dipergunakan 
secara bersama. Pertumbuhan teknologi 
komunikasi berbasis nirkabel di Indonesia 
yang sangat pesat membuka peluang 
terjadinya potensi interferensi pada 
operasional radar cuaca yang dapat 
menimbulkan kerancuan pada hasil 
pengamatan radar cuaca sehingga 
mengakibatkan gangguan terhadap analisa 
prakiraan cuaca. 
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2.2      Spektrum Frekuensi Radio 
Spektrum frekuensi  radio adalah 

sumber daya alam terbatas, dan ketersediaan 
Spectrum frekuensi akan memainkan peranan 
penting bagi keberhasilan suatu aplikasi 
berbasiskan teknologi nirkabel. Untuk itu 
diperlukan suatu regulasi yang mengatur 
pemanfaatan spectrum frekuensi. Di 
Indonesia terdapat beberapa regulasi yang 
mengatur tentang pemanfaatan spectrum 
frekuensi untuk aplikasi-aplikasi teknologi 
telekomunikasi.  

Beberapa diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
d.1. UU 36/1999 Tentang 

Telekomunikasi 
d.2. PP 53/2000 Tentang Penggunaan 

Spectrum Frekuensi radio dan Orbit 
Satelit, 

d.3. Keputusan Mente r i 
Perhubungan No. 5 Tahun 2001  
tentang Tabel Alokasi Frekuensi 
Indonesia. Diperbarui dengan Permen 
Kominfo No.  
29/PER/M.KOMINFO/07/ 2009  

d.4. Keputusan Dirjen Postel no: 
155/2005 Tentang SOP Perijinan 
Frekuensi 

d.5. UU No. 31/2009 Tentang 
Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika, khususnya pasal 63,64, dan 
96 terkait frekuensi Operasional MKG 
 
Pada World Radio Confrence 2003 

(WRC03), The International 
Telecomunications Union (ITU) 
merekomendasikan alokasi baru untuk 
frekuensi bebas pada spectrum, 5470 – 5725 
MHz. Sebagaimana diketahui beberapa 
system berjalan  seperti Radar cuaca, Radar 
Satelite dan Radar Militer memiliki potensi 
untuk terinterferensi dengan alokasi baru ini. 
Sehingga untuk meminimalisir potensi 
gangguan pada radar sistem tersebut maka 
ditetapkan suatu algoritma yang disebut 
Dynamic Frequency Selection (DFS). 
Algoritma ITU DFS ini sama dengan standar 
algoritma yang telah ditetapkan dan 
digunakan di Eropa sebelumnya oleh   
European Telecommunication Standards 

Institute (ETSI). 
DFS diterapkan untuk penggunaan dua 

spektrum non lisensi band frekuensi, yaitu 
band 5252-5350 MHz dan 5470 – 5725 
MHZ. 15 chanel alokasi diatur secara spesifik 
oleh IEEE, dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 

 
 

Tabel I : Chanel Alokasi 5 GHz  IEEE dan 
Frekuensi dengan penerapan Fungsi DFS 
 
Berdasarkan tabel alokasi chanel diatas 

maka dapat dilihat pada frekuensi 
operasional radar C Band yang dioperasikan 
BMKG antara 5600 – 5650 MHz  tak kurang 
4 chanel yang bersinggungan secara 
langsung yaitu chanel 120, 124, 128 dan 
chanel 132. Dengan kondisi regulasi yang 
ada  khususnya pada frekuensi 5 GHz maka 
potensi interferensi frekuensi pada radar 
cuaca C-Band sangat besar, terlebih tidak di 
adopsinya persyaratan implementasi  DFS 
pada perangkat 802.11a dan 802.11h di 
Indonesia.  

Standar algoritma yang ditetapkan oleh 
ITU dan ETSI ternyata tidak secara langsung 
mampu memberikan proteksi yang 
permanent bagi potensi interferensi pada 
operasional radar. Pemerintah Amerika 
menyatakan bahwa algoritma pada DFS-
ETSI tidak mampu melindungi radar Militer 
Amerika, sehingga pada Juli tahun 2006 The 
Federal Communications Commisions 
(FCC), The National Telecommunications 
And Information Administration (NTIA) dan 
Industri RLAN bekerjasama untuk merevisi 
algoritma DFS dan menerapkannya khusus 
untuk wilayah Amerika.  

Berdasarkan data yang disampaikan 
oleh Phillipe Tristant (Frequency Manager of 
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Meteo France) pada ITU/WMO seminar on 
Use of Radio Spectrum for Meteorology 
pada September 2009 terdapat 12  negara 
yang melaporkan kasus interferensi pada 
radar cuaca dengan standarisasi yang di 
terapkan oleh ITU/ETSI. Eumetnet (Europe 
Meteorologycal Network) yang 
beranggotakan 24 negara hingga saat ini 
terus menerima beberapa laporan terkait 
interferensi pada radar cuaca, sehingga 
secara berkelanjutan berusaha mencari solusi 
terbaik baik bagi operasional radar C-Band 
dan Industri telekomunikasi. 

 
 
2.3   Dynamic Frequency Selection (DFS) 

Sebagai proliferasi meningkat perangkat 
nirkabel, kebutuhan untuk berbagi spektrum 
radio dengan sistem radio lain menjadi 
perhatian penting. Badan pengawas 
Internasional telah mulai mengatur kebijakan 
pada Wireless Wide Area Network (WWAN) 
dalam meminimalkan gangguan pada sistem 
radio incumbent, terutama deteksi radio dan 
sistem radar, dimana mekanisme diperlukan 
untuk mendeteksi dan menghindari saluran 
frekuensi yang digunakan oleh sistem radar 
disebut Dinamis. Frequency Selection. 

Munculnya pasar nirkabel 802.11a dan 
802.11h serta dorongan  untuk membuka 
penggunaan spektrum yang tidak berlisensi 
dengan menetapkan persyaratan Frequency 
Selection Dinamis (DFS) untuk semua 
device/perangkat, sebuah mekanisme untuk 
memungkinkan perangkat berlisensi untuk 
menggunakan pita frekuensi 5 GHz sudah 
dialokasikan untuk sistem radar tanpa 
menyebabkan gangguan kepada frekuensi 
operasional radar. Konsep DFS adalah 
perangkat memiliki kemampuan untuk 
mendeteksi keberadaan sistem radar pada 
saluran yang mereka gunakan dan, jika 
ditemukan frekuensi radar, maka device akan 
mengosongkan saluran tersebut dan memilih 
alternatif saluran pada chanel yang lainnya. 

Persyaratan peraturan untuk DFS, 
bersama dengan persyaratan untuk Power 
Transmit Control (TPC) dan loading saluran 
seragam, telah diadopsi di Eropa, Amerika 
Serikat, dan banyak wilayah geografis 

lainnya.  Keberhasilan DFS dalam mengenali 
frekuensi operasional disuatu daerah 
berhubungan langsung dengan beberapa 
parameter operasional radar yang 
dipergunakan, parameter tersebut adalah 
sebagai berikut : 

◦ Pulse Width 
◦ Pulse Repetition Frequency 
◦ Burst length 
◦ Scan strategy  
Berdasarkan standar ETSI, DFS 

menggunakan konsep mode Chanel 
Availibility Check (CAC) dimana master 
devices akan melakukan pengecekan sinyal 
radar pada lingkungan operasional sebelum 
menggunakan suatu chanel. Secara default 
CAC dilakukan saat awal pertama kali 
devices master dipergunakan, dengan durasi 
selama 60 detik.  

Permasalahan utama dari tidak 
efektifnya implementasi persyaratan DFS 
dalam upaya melindungi frekuensi 
operasional Radar C-Band adalah secara 
default  konfigurasi fungsi DFS ini pada 
perangkat Wifi adalah Off (tidak aktif), 
sehingga diperlukan aktifasi oleh 
administrator jaringan saat mengkonfigurasi 
perangkat tersebut sedangkan isyu dan 
kewajiban mengaktifkan DFS tidak pernah 
diajarkan pada training perangkat tersebut. 

Interferensi pada radar cuaca, terjadi 
pada saat dua system yang memiliki   
frekuensi operasional yang sama (joe, 
2005;Brandao et al, 2005).  Radar 
mendapatkan jarak suatu objek dengan 
mengukur beda waktu antara transmit dan 
echo kembali, berdasarkan prinsip kerja ini 
maka radar akan menampilkan satu berkas 
echo yang bersifat tetap dari hasil pantulan 
signal interferensi. Pada display radar akan 
tampak berkas tetap pada posisi yang sama 
secara terus menerus. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Indikasi interferensi radar cuaca di 
Indonesia dan BMKG khususnya tidak 
terinventarisasi dengan baik mengingat isyu 
interferensi pada radar cuaca dinilai memiliki 
nilai kebenaran yang nihil oleh sebagian 
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orang, meskipun hal ini pernah diangkat dan 
disampaikan oleh teknisi lokal. Kepercayaan 
yang terlampau tinggi mengenai penguasaan 
teknologi radar kepada mitra kerja radar 
terkadang mengecilkan potensi yang ada 
pada teknisi BMKG. 

Dalam mencari data dan fakta terkait 
isyu interferensi pada radar cuaca BMKG, 
maka dilakukan wawancara dan pengamatan 
langsung melalui citra produk pengamatan 
radar yang dioperasikan BMKG. Dari 24 
radar cuaca yang  dioperasikan BMKG, baru 
14 lokasi yang telah diintegrasikan sehingga 
pengamatan awal dilakukan dikantor Pusat 
BMKG. Dari hasil pemantauan pada citra 
radar dari Web Site Integrasi Radar Cuaca 
BMKG di www.radar.bmkg.go.id/bmkg2 
terdapat 8 (delapan) radar cuaca yang 
memiliki potensi dugaan interferensi, yaitu 
Aceh, Palembang, Medan, Jakarta, Surabaya, 
Denpasar, Manado dan yang terbaru adalah 
Radar Semarang.  

Berdasarkan temuan pada display 
radar cuaca Semarang, terhitung sejak 
tanggal 3 Agustus 2011 terdapat seberkas 
objek tetap pada sisi Utara Radar cuaca yang 
diyakini bukan merupakan echo dari objek 
yang diharapkan pada pengamatan radar 
cuaca. 

 
 

Gambar 2.  Display Radar Cuaca Semarang sejak 
tanggal 3 Agustus 2011 

 
Echo tetap dalam tanda lingkaran 

berwarna merah seperti yang ditunjukkan 
pada gambar diatas  telah diamati secara 
terus menerus selama 1 (satu) bulan sejak 
pertama kali tampak pada radar cuaca 
Semarang, dan meski cuaca dalam area 
pengamatan radar cuaca semarang dalam 

kondisi cerah,  echo tersebut tetap tampak 
dengan jelas pada output display radar. 
Dengan fakta ini ditarik kesimpulan awal 
bahwa radar Baron semarang telah 
mengalami interferensi, dikarenakan objek 
yang berada pada arah 200 bersifat tetap dan 
memiliki pola yang tidak seperti lazimnya 
echo yang tampil dari reflektifitas dari echo 
meteorologi yang berpola lebih dinamis.  

Fenomena seperti ini juga tampak di 
beberapa radar yang ada di indonesia tanpa 
mengenal merk radar, baik Radar EEC 
maupun Radar Gematronik. Echo tetap yang 
diduga merupakan interferensi frekuensi 
terbesar adalah pada radar Tangerang dan 
Medan dimana terdapat lebih dari lima objek 
tetap yang selalu tampil baik dalam kondisi 
clear maupun berawan. Hal ini juga terdapat 
pada Radar Surabaya, Denpasar, Manado  
dan Palembang, meskipun untuk Palembang 
terdapat dugaan ada perangkat keras yang 
tidak terinstall secara baik atau kurang 
presisi karena echo yang tampil tidak tetap 
dan inkonsisten.  
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Gambar 3. Objek terduga interferensi dari 

beberapa radar cuaca BMKG 
 

Jika diperhatikan pada gambar 3 
diatas, khususnya pada radar cuaca 
Tangerang dan Medan terdapat echo yang 
bersifat tetap dan konstan secara terus 
menerus tak kenal musim. Tampilan seperti 
ini sudah lama terjadi hingga sulit untuk 
ditentukan kapan awal gangguan dimulai.  

Demikian pula halnya dengan echo 
yang ada di radar surabaya. Pada kasus radar 
Denpasar echo yang didapatkan pada bulan 
Mei 2011 hanya bersifat temporer selama 

kurang lebih satu minggu, berdasarkan 
informasi yang didapatkan dari teknisi lokal 
yang berkoordinasi dengan pihak terkait 
bahwa pada lokasi tersebut pada 17  -  25 
Mei 2011 terdapat kapal pesiar berbendera 
Australia yang sedang melakukan aktifitas 
wisata di perairan Bali. 

Sedangkan untuk Radar Palembang 
echo yang unik timbul bersifat sesaat dan 
tidak tetap sehingga ada dugaan terdapat 
koneksi hardware yang kurang presisi 
ataupun kerusakan pada part encoder yang 
mengakibatkan pengolahan echo tidak dapat 
maksimal dan menimbulkan interpretasi yang 
salah pada software radar. 

Berdasarkan data awal tersebut, maka 
ditentukan lokasi penelitian awal investigasi 
interferensi frekuensi radar adalah pada 
Radar Semarang mengingat awal timbulnya 
echo non meteorologi diketahui, sehingga 
untuk menghimpun informasi terkait 
interferensi dan penarikan kesimpulan awal 
lebih mudah.  

 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan metode “Listen-Only Test”, 
dengan memposisikan transmiter radar dalam 
posisi off sedangkan Receiver on. Kemudian 
berdasarkan teknik ujicoba, dan informasi 
dan kesimpulan yang didapat pada radar 
cuaca Semarang akan diuji pada radar 
Tangerang. Teknik Listen-Only dilakukan 
untuk mendapatkan Informasi awal posisi 
dan arah objek interference. 

 
 a. Radar Semarang  

Dugaan awal echo non meteorologi 
pada radar Semarang berada di sisi Utara 
radar pada posisi awal  di Laut, informasi 
awal yang berhasil didapatkan, bahwa pada 
lokasi tersebut terdapat terminal apung 
pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) 
Pertamina. 
Metoda “Listen-Only Test” yang dilakukan 
untuk memastikan echo yang tampil pada 
Radar Semarang yaitu dengan me-non 
aktifkan radiasi (transmitter) radar 
sedangkan Kondisi receiver tetap dalam 
posisi On. Dalam kondisi normal seharusnya 
display pada radar tidak menampakkan echo 
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apapun mengingat tidak ada radiasi yang 
dipancarkan radar, namun faktanya echo 
terduga interferensi tersebut tetap terlihat. 
Hal ini menguatkan keyakinan bahwa potensi 
interferensi frekuensi pada Radar Semarang 
adalah Fakta yang terbukti. 

 

 

 
Gambar 3. Perbandingan Output pda display radar saat 

dilakukan “Listen-Only Test”  
 

Berdasarkan hasil analisa pada kedua 
gambar diatas, maka didapatkan data awal 
sumber interferensi berada di sekitar laut 
Jawa pada posisi 200.   Dengan data ini  
dilakukan pengumpulan informasi tentang 
kegiatan yang ada di lepas pantai utara Jawa 
tersebut, dimana terdapat stasiun terapung 
pengisian bahan bakar gas. Setelah dilakukan 
observasi dilokasi tersebut tidak terdapat 
peralatan yang terindikasi mampu 
menimbulkan interferensi pada radar. Hal ini 
cukup membingungkan mengingat sumber 
potensi interferensi yang didapatkan dari 
awal reflektifitas terdapat di tengah laut. 

Dalam perjalanan menuju ke tower 
radar cuaca Semarang penulis melalui satu 
menara telekomunikasi yang cukup besar dan 

searah dengan sumber interferensi pada jarak 
yang cukup dekat dengan menara radar 
semarang. Sehingga timbulkan dugaan 
mungkin sumber interferensi sebenarnya 
berasal dari titik ini. Untuk membuktikan 
kecurigaan ini maka dilakukan sedikit 
modifikasi pada parameter pengamatan radar 
cuaca semarang khususnya pada elevasi 
operasional radar. Jika pada gambar a. diatas 
echo yang didapat adalah pada elevasi 
operasi normal radar cuaca yaitu pada elevasi 
0,50, maka parameter elevasi ini akan diubah 
pada elevasi 00.  

Dengan melakukan perubahan pada 
parameter ini ternyata hasil yang ditemukan 
pada tampilan echo radar pada saat dilakukan 
pembesaran area maka didapatkan informasi 
baru tentang titik awal objek tetap tersebut 
berada di daratan dengan jarak < 500 M. 

 
                 Gambar 5. Koordinat tit ik awal kemunculan 
echo interferensi Radar Semarang 
 

Dengan informasi baru ini maka 
dilakukan pengukuran lokasi pada Menara 
BTS yang diduga menjadi sumber echo 
interferensi pada radar. Dari hasil 
pengukuran pada menara milik Telkom 
terduga sumber Interferensi dengan 
menggunakan Global Positioning System 
(GPS) didapatkan koordinat yang sama 
dengan koordinat sumber echo interferensi 
dari radar Semarang.  
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Gambar 6. Pengukuran koord inat Menara 
Telekomunikasi terduga Sumber Interferensi 

 
 Dari hasil pengukuran yang dilakukan 
pada menara Telekomunikasi terduga sumber 
interferensi didapatkan koordinat yang sesuai 
dengan koordinat titik awal sumber 
interferensi sebagai mana ditunjukkan radar. 
Hasil pengukuran ini memberikan setitik 
harapan dalam mencari sumber interferensi 
pada radar cuaca BMKG, karena dengan data 
ini diharapakan akan mampu menjadi dasar 
dan bukti yang cukup kuat bahwa interferensi 
pada frekuensi operasional radar cuaca 
BMKG adalah benar terjadi dan memerlukan 
pemikiran yang cepat dan akurat untuk 
menentukan tindakan apa yang akan 
ditempuh dalam melindungi operasional 
radar cuaca dalam menunjang operasional 
MEWS (Meteorological Early Warning 
System). 

 
b.  Radar Tangerang 

Dengan metode yang didapatkan dari 
hasil investigasi awal pada radar Semarang, 
maka dilakukan pengukuran yang sama 
untuk memastikan bahwa metode yang sama 
dapat dipergunakan dan di implementasikan 
pada Radar EEC Tangerang. 

 
Radiasi on  

 
Radiasi off 

Gambar7. Perbandingan output display radar  
 
Dari hasil test yang dilakukan 

dipastikan bahwa metode dapat berjalan dan 
didapatkan data awal sumber lebih dari satu 
sumber interfereni yang terdapat pada radar 
tangerang. Dengan melakukan proses 
zooming pada display radar diketahui sumber 
interferensi berada sangat dekat dengan 
menara radar cuaca, dimana sebagian besar 
sumber interferensi dimulai pada kisaran 300 
– 500 meter. 

 
Berdasarkan pengamatan visual pada 

lingkungan menara Radar Cuaca Tangerang 
pada sisi Barat Menara banyak terdapat 
Menara BTS besar dalam jarak yang sangat 
dekat. Keberadaan Menara BTS   yang 
sangat dekat dengan Menara Radar cuaca 
BMKG ini tidak hanya menimbulkan potensi 
Interferensi pada frekuensi operasional Radar 
cuaca, tetapi menyebabkan Obstacle pada 
radar. Hal ini dapat dilihat pada output 
produk radar cuaca BMKG, dimana terdapat 
blank area di  titik lokasi Menara BTS. 
Kondisi tower Radar yang sangat dekat 
dengan menara telekomunikasi adalah sangat 
merugikan dari sisi operasional radar cuaca, 
karena tidak saja berpotensi terjadinya 
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interferensi tetapi menara telekomunikasi ini 
mengakibatkan terhalangnya /obstacel pada 
operasional radar hal ini dapat dilihat dari 
adanya objek output pada display radar yang 
terpotong, hal ini dapat dilihat dengan nyata 
pada saat kondisi cuaca berawan atau saat 
hujan. 
 

4. BANCHMARCH 
Proteksi frekuensi operasional radar 

cuaca, merupakan isyu internasional yang 
hingga saat ini masih menjadi perdebatan 
yang belum berakhir. Berdasarkan Keputusan 
bersama pada WRC – 03 tentang proteksi 
Radar Cuaca dengan menerapkan algoritma 
DFS, yang pada kenyataannya tidak mampu 
secara optimal melindungi frekuensi radar C-
Band. Sehingga beberapa usulan 
disampaikan dengan melakukan modifikasi 
pada algoritma DFS, Penambahan beberapa  
perangkat filtering  pada receiver Radar, 
hingga perubahan pada frekuensi operasional 
radar cuaca. 

Dalam perjalanannya ternyata 
algoritma DFS yang ditetapkan belum 
mampu melindungi radar cuaca dari 
interferensi, sehingga dibeberapa negara 
seperti Amerika, Canada dan Australia 
membuat regulasi tersendiri guna 
memproteksi Radar cuaca. Kepedulian yang 
tinggi atas kelangsungan operasional Radar 
cuaca dibeberapa negara dikarenakan 
kesadaran akan pentingnya radar dalam 
menunjang nowcasting dan deteksi dini 
potensi cuaca ekstrim yang merugikan 
masyarakat banyak. 

 
4.1 Canada 

Dalam upaya melindungi operasinal radar 
cuaca, canada membentuk satu tim khusus 
untuk melakukan riset terkait interferensi 
pada radar cuaca di Canada, kesedaran akan 
pentingnya pengamatan radar cuaca dinegara 
ini memberikan kemudahan dalam 
mewujudkan proteksi tersebut.  

Proteksi Frekuensi radar cuaca dilakukan 
dengan dua pendekatan, yaitu dengan 
melakukan proteksi pada kanal spektrum 
5470 – 5725 MHZ dan menseleksi secara 
ketat terhadap semua device yang beroperasi 

pada kisaran 5 GHz dengan memastikan 
dilengkapi fungsi DFS yang telah 
disesuaikan dengan operasional pada radar 
Canada. 

 
4.2 Australia 

Sejak tahun 2004 setelah WRC-03 BOM 
Australia melakukan pengkajian secara detail 
dalam mencari solusi guna melindungi 
operasional radar cuaca C Band yang mereka 
operasikan terkait regulasi sharing frekuensi 
pada 5 Ghz. Bekerjasama dengan otoritas 
telekomunikasi Australia, BOM ( Berau of 
Meteorology) berhasil melakukan proteksi 
terhadap 6 chanel spektrum pada alokasi 
chanel yang ada pada 5 Ghz. Hal ini 
dilakukan untuk melindungi frekuensi 
operasional radar cuaca di Australia.  

 
4.3 Amerika 

Selama kurang lebih 2 tahun lamanya, 
kementrian perdagangan dan pertahanan 
amerika serikat melakukan riset khusus 
terkait interferensi radar cuaca C-Band. Hal 
ini dilakukan karena dengan menerapkan 
standarisasi DFS berdasarkan algoritma ETSI 
tidak mampu secara optimal melindungi 
operasional radar cuaca dan radar militer 
Amerika. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
1. Interferensi pada radar cuaca yang 

terjadi pada Radar Semarang dan 
Radar Tangerang adalah fakta nyata 
yang benar terjadi. 

2. Interferensi disebabkan oleh 
device/perangkat wifi yang beroperasi 
pada frekuensi 5 Ghz,  dimana fungsi 
DFS sebagaimana disyaratkan oleh 
ITU-ETSI tidak diaktifkan.  

3. Frekuensi Operasional Radar Cuaca 
BMKG Belum pernah didaftarkan 
sehingga proteksi terhadap Frekuensi 
Operasional Radar cuaca sebagaimana 
dimaksud dalam UU 31/2009 belum 
dapat dilakukan. 

4. Belum ada regulasi dalam tatanan 
nasional yang mengadopsi aturan 
WRC-03 yang mengatur tentang 
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sharing frekuensi 5 Ghz, yang spesifik 
mengatur kewajiban mengaktifkan  
DFS pada device yang beroperasi 
pada frekuensi ini. 
 

5.2 Saran 
1. Untuk melindungi kinerja dan hasil 

pengamatan Radar cuaca yang sangat 
penting maka diperlukan penelitian 
lebih lanjut pada setiap radar site yang 
terindikasi mengalami interferensi, 
khususnya untuk memastikan letak 
sumber interferensi, jumlah, serta 
jenis dan spesifikasi device Wifi yang 
dipergunakan yang mengakibatkan 
interferensi. 

2. Perlu pengkajian lebih lanjut terhadap 
lokasi Tower Radar Cuaca Tangerang 
dan Medan, mengingat pada dua 
lokasi tersebut terdapat interferensi 
yang sangat besar.  

3. Diperlukan pengajuan draft 
perlindungan terhadap penggunaan 
Frekuensi 5.6 – 5,65 Ghz untuk 
operasional radar cuaca BMKG 
kepada pemerintah dan instansi 
terkait. 

4. Koordinasi dengan Badan Regulasi 
Telekomunikasi (BRTI) dan 
Depkominfo diperlukan untuk 
menerapkan aturan standar jarak 
terdekat dengan Tower Radar Cuaca 
yang di ijinkan agar tidak saling 
mengganggu operasional ( UU No 
36/1999)  

5. Diperlukan koordinasi dan kerjasama 
yang lebih baik dengan instistusi  dan 
regulator Telekomunikasi serta 
Pemerintah Daerah khususnya 
sehingga dapat di capai lingkungan 
pengamatan yang ideal bagi Radar 
cuaca BMKG. Hal ini diperlukan 
mengingat regulasi terhadap 
pembangunan menara telekomunikasi 
(BTS) diatur dalam Perda, sehingga 
berbeda di setiap daerah.  

6. Penentuan Lokasi Pembangunan 
Radar Cuaca hendaknya 
dikoordinasikan dengan pemda 
setempat khususnya berkaitan dengan 

desain Tata Ruang dan kebijakan 
pembangunan menara telekomunikasi  
untuk mencegah terjadinya gangguan 
halangan/obstacel menara 
komunikasi. 
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Tanya jawab: 
 
Pertanyaan 1  : Mengapa menggunakan C-Band ? 
Jawaban  : Karena sudah banyak dipakai dan 

Low Cost. 
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Pertanyaan 2  : Apakah bisa citranya dimanipulasi ?  
Jawaban : Sudah dilakukan, akan tetapi akan 

kehilangan momen-momen kecil. 
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Abstract – Dalam sebuah organisasi, pemimpinnya 
sering menghadapi adanya kebutuhan mengadakan 
pertemuan dalam mendiskusikan sesuatu 
permasalahan dengan waktu yang sangat mendadak, 
sehingga pemimpin perlu alat komunikasi. Alat 
komunikasi itu adalah suatu perangkat lunak yang 
dapat dipakai pada komputer dan mengirimkan 
jadwal, tempat, agenda dan pesan-pesan untuk 
pertemuan kepada anggota organisasi tersebut 
dengan cara mudah dan cepat. Media komunikasi 
yang mudah dan cepat adalah pengiriman short 
message service (SMS) karena telepon selular sudah 
menjadi peralatan komunikasi yang dimiliki oleh 
setiap orang. Perangkat lunak ini juga harus 
dirancang menggunakan konsep sistem informasi 
sesuai kebutuhan organisasi tersebut. Contoh tidak 
semua anggota akan diundang dalam suatu rapat dan 
tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam 
organisasi tersebut. Perangkat lunak yang dihasilkan 
akan dapat secara otomatis mengirimkan jadwal, 
tempat dan agenda rapat serta pesan lainnya untuk 
anggota-anggota organisasi yang terlibat dalam 
suatu rapat permasalahan. Pemimpin organisasi 
cukup menjadwalkan pertemuan mendadak tersebut 
dan pesan-pesan sms akan terkirimkan dengan cepat 
dan mudah. 
 
Kata Kunci: perangkat lunak, alat komunikasi, sistem 
informasi, pengiriman sms  
  

1. PENDAHULUAN 
  
Dalam menjalankan keg iatan operasional sehari-hari 
saat ini membutuhkan suatu kejelian, ketelitian dan 
keseriusan yang sangat tinggi. Selain itu waktu untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi harus 
cepat dan dengan cara yang seefektif mungkin.  
Selain kegiatan harian, kadang-kadang muncul 
tawaran dari pihak ket iga untuk mengembangkan 
organisasi tersebut. Tawaran ini muncul dengan 
persyaratan yang banyak dan waktu yang sempit. 
Oleh karena itu proposal yang dibuat dan dikirimkan 
kepada pihak pemberi tawaran tersebut harus 
melibatkan anggota yang cukup agar dapat 
memenangkan persaingan dengan para pesaing. 

Tawaran-tawaran seperti ini hanyalah bersifat pilihan 
mau ikut serta atau tidak. 
Suatu institusi pendidikan formal secara berkala 
dievaluasi oleh negara, apakah institusi tersebut masih 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Contoh 
satu evaluasi dari negara yaitu akreditasi. Untuk suatu 
akreditasi, institusi tersebut harus mengisi borang-
borang yang berisi berbagai macam kegiatan 
pembelajaran, penelit ian dan pengabdian kepada 
masyarakat untuk dievaluasi. Setelah borang-borang 
ini selesai d iisi dan dikirimkan kepada Departemen 
Pendidikan. Departemen Pendidikan akan melakukan 
tugasnya yaitu menilai semua borang dan menugaskan 
asesor untuk memeriksa kondisi lapangan.  
Kemudian Departemen Pendidikan menugaskan 
asesor untuk memeriksa kesesuaian isian pada borang 
dengan kondisi lapangan. Kunjungan untuk evaluasi 
ini d ilaksanakan dengan pemberitahuan dari 
Departemen Pendidikan dengan waktu yang sangat 
singkat. Pemimpin institusi tersebut harus 
mengkomunikasikannya kepada semua anggota tim 
yang terlibat, agar semua anggota tim untuk 
mempersiapkan semua bukti-bukti yang diperlukan 
dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh asesor. Pesan 
yang dikirimkan o leh pemimpin juga berisi tugas-
tugas yang harus dikerjakan oleh setiap anggota. 
Pada saat ini memang perangkat lunak untuk 
mengirimkan SMS sudah ada, namun perangkat lunak 
tersebut memiliki kekurangan-kekurangan dalam 
mengakomodasi kebutuhan keterkaitan pesan yang 
disampaikan dengan kegiatan-kegiatan yang harus 
diselesaikan oleh suatu lembaga atau institusi 
pendidikan.  
Pada makalah ini akan dikembangkan perancangan 
lunak untuk menjalankan komunikasi tersebut dan 
pesan yang dikirimkan berisi hal-hal penting. Hal-hal 
penting tersebut dikemas pada sebuah sistem 
informasi yang membantu institusi pendidikan dalam 
menghadapi berbagai macam akt ivitasnya, seperti 
untuk menghadapi kunjungan asesor  dalam penilaian 
akreditasi untuk institusi tersebut.  
  

2. IDENTIFIKAS I KEBUTUHAN 
  
Seperti yang sudah dibahas pada bagian pendahuluan 
bahwa yang dibutuhkan adalah suatu perangkat lunak 
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yang dapat dengan mudah pimpinan organisasi untuk 
berkomunikasi dengan anggotanya. 
Komunikasi yang diharapkan melalu i pengiriman 
SMS. Oleh karena itu perangkat lunak dapat 
menampung dan mengkases informasi data diri 
anggota yaitu berupa nomor Hand Phone ( HP ) dan 
alamat email para anggotanya. Pengiriman melalu i 
SMS mempunyai keterbatasan, sehingga masih 
diperlukan pengiriman bahan yang berukuran besar 
melalui email. Jadi setiap anggota akan dengan cepat 
mengetahui bahwa ada pesan dan mungkin ada bahan 
yang harus dibaca untuk didiskusikan dalam rapat 
berikitunya. 
Isi pesan yang dikirimkan berupa jadwal, tempat,  
agenda rapat serta pesan lainnya seperti tugas penting 
untuk setiap anggota. Jadi perangkat lunak yang 
dirancang harus menampung kegiatan yang sedang 
dihadapi oleh organisasi tersebut. 
Kegiatan-keg iatan ini harus dibuat  menjadi sebuah 
sistem informasi yang membantu pimpinan organisasi 
ini. 
Sistem informasi yang dikembangkan tentunya akan 
terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang 
sudah ada pada organisasi tersebut. Sistem informasi 
yang terkait adalah sistem  informasi kepegawaian. 
 

3. PERANCANGAN S ISTEM INFORMAS I 
 
Pada bagian sebelumnya teridentifikasi kebutuhan 
untuk perangkat lunak yaitu informasi data diri dan 
sistem informasi untuk menampung kegiatan seperti 
kegiatan akred itasi untuk institusi pendidikan. Untuk 
kegiatan-keg iatan tersebut akan dibentuk sebuah tim 
kerja. Pembentukan tim kerja tentunya terkait dengan 
system informasi kepegawaian dan yang membentuk 
tim kerja ini bisa pimpinan menengah atau pimpinan 
tertinggi.  
Perancangan sistem informasi yang baik harus 
memperhatikan sistem informasi yang sudah ada dan 
tentunya sistem informasi baru harus terintegrasi 
dengan sistem i informasi yang telah dijalankan pada 
organisasi tersebut. 
Untuk memudahkan perancangan perangkat lunak dan 
kecepatan akses perangkat lunak yang akan 
dikembangkan, maka keterkaitan dengan sistem 
informasi lainnya tidak dibuat secara real on line. 
Informasi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak ini 
dari sistem informasi lainnya akan diinput dan diakses 
secara terpisah dengan sistem informasi yang 
memberikan informasi tersebut.  
Oleh karena itu pengguna perangkat lunak harus 
mengetahui bahwa data dari sistem informasi lainnya, 
secara regular harus di update, agar informasi yang 
digunakan perangkat lunak masih tetap valid. 
 
3.1. PERANCANGAN S ISTEM 
 

Sistem yang dirancang untuk perangkat lunak 
sederhana. Sistem in i harus dapat melakukan input 
informasi dari sistem informasi lain yang terkait. 
Berdasarkan uraian pada bagian identifikasi 
kebutuhan perangkat lunak ini yaitu merancang proses 
yang dibutuhkan yaitu : 

1. Pembentukan Tim Kerja. 
2. Pembuatan Agenda Kerja  
3. Pelaksanaan Rapat Tim Kerja  
4. Pembuatan Tugas Anggota Tim 
5. Pelaksanaan dan Pelaporan Tugas Anggota 

Tim 
6. Pemantauan Kemajuan Agenda Kerja. 
Dalam proses membentuk tim kerja, kadang-

kadang untuk suatu organisasi dilakukan oleh 
pemimpin  tertinggi dan dikerjakan pada sistem 
informasi yang berbeda, sehingga untuk kasus ini 
proses membentuk kerja t idak ada pada perangkat 
lunak ini. Yang diperlukan untuk tim kerja yaitu input 
data dari sistem informasi lainnya. 

Setiap anggota tim akan mendapatkan surat tugas 
untuk kerja tersebut. Kemudian Ketua Tim 
mengundang semua anggota tim untuk melaksanakam 
rapat pertama untuk berdiskusi dalam menentukan 
agenda kerja tim tersebut. Agenda kerja yang 
dihasilkan digunakan untuk dasar proses pembuatan 
tugas anggota tim kerja  

Setiap anggota harus mengerjakan tugas-tugasnya 
masing-masing dan harus melaporkan hasilnya kepada 
Ketua Tim. 

Untuk proses yang terakhir yaitu Ketua Tim 
harus memantau kemajuan kegiatan tersebut. 
Dalam melaksanakan rapat, Ketua Tim dapat 
kemudahan untuk menginformasikan segala hal 
melalui pengiriman SMS. Jika ada bahan yang 
dikirimkan tentunya perangkat lunak ini juga 
mengirimkan ke email setiap anggota tim. 
 
3.2. PERANCANGAN BASIS DATA 
 
Langkah berikutnya dalam perancangan sistem 
informasi adalah merancang basis data. Banyak 
metode untuk merancang basis data ini. 
Metoda yang digunakan pada makalah ini yaitu 
dengan menggunakan Metode Disain Database 
berdasarkan Aktivitas ( DDA ) [10]. 
Basis Data yang dihasilkan terdiri dari beberapa tabel 
yang dituliskan pada Tabel1. Tabel-tabel Hasil 
Rancangan. Tabel-tabel yang dihasilkan metode ini 
belum bersifat normal. 

 

Tabel 1. Tabel-tabel Hasil Rancangan 

No. Nama  
1. Tabel Data Diri 
2. Tabel Nomor HP 
3. Tabel Alamat Email 
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4. Tabel Nama Tim Kerja  
5. Tabel Anggota Tim Kerja  
6. Tabel Agenda Tim Kerja  
7. Tabel Tugas Anggota Tim 
8 Tabel Rapat Tim Kerja  
9 Tabel Pelaksanaan Tugas Anggota Tim 
10 Tabel Pemantauan Agenda Kerja  
11 Tabel Dokumen Hasil Kerja  

 
Kemudian tabel-tabel ini harus dinormalisasi, agar 
semua informasi yang dipakai merupakan informasi 
valid dan tidak menimbulkan kesalahan tafsir dari 
pengguna perangkat lunak ini. 
 
3.3. PERANCANGAN USER INTERFACE  
 
Tujuan perancangan user interface pengguna adalah 
sederhana, yaitu untuk menjadikan pekerjaan dengan 
komputer mudah, produktif, dan menyenangkan. Dan 
tentunya pengguna tidak terbawa untuk melakukan 
kesalahan karena ketidaknyamanan dalam 
menggunakan perangkat lunak yang dirancang. 
Langkah-langkah dilakukan dalam perancangan user 
interface adalah sebagai berikut [2] : 
1. Kenali klien atau pengguna 
2. Pahami fungsi bisnis 
3. Pahami prinsip-prinsip perancangan layar dan 

antarmuka yang bagus 
4. Bangun menu sistem dan skema navigasi 
5. Tentukan ukuran windows yang sesuai 
6. Tentukan perangkat interaksi yang sesuai 
7. Pilih kendali berbasis layar yang sesuai 
8. Pastikan tulisan dan pesan yang diberikan jelas 
9. Sediakan umpan balik yang efektif, panduan dan 

bantuan. 
10. Sediakan internasionalisasi yang efektif dan 

kemudahpakaian. 
11. Ciptakan grafik, ikon, dan gambar yang berarti 
12. Organisasikan dan petakan windows dan 

halaman 
13. Test, test dan test kembali.  
 

4. PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 
 
Perancangan perangkat lunak akan menggunakan 
bahasa pemrograman web dan database yang open 
source, yaitu pasangan php-mysql. Php (singkatan 
akronim dari PHP: Hypertext Preprocessor) adalah 
bahasa pemrograman web umum open source yang 
telah digunakan secara luas untuk pengembangan web 
dan dapat ditanamkan ke dalam html 
(http://id1.php.net/manual/en/intro-whatis.php). 
Database MySQL telah menjad i database open source 
yang paling populer di dunia karena tingkat 
performansi yang tinggi, reliabilitas yang tinggi, dan 
kemudahan pemakaian (http://www.mysql.com/why-
mysql). 
Penggunaan bahasa php-mysql lebih menguntungkan 
dari sisi klien karena pemrosesan data dilakukan pada 

sisi server. Dengan demikian perangkat keras yang 
digunakan untuk menjalankan perangkat lunak in i 
tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Perangkat 
keras yang dibutuhkan cukup perangkat keras yang 
dapat terkoneksi dengan internet dan memiliki 
browser. 
Dasar pemikiran untuk perancangan perangkat lunak 
yang web-based adalah faktor kemudahan pimpinan 
untuk mengakses perangkat lunak di mana pun ia 
berada. Untuk menggunakan perangkat lunak, cukup 
untuk membuka halaman website dan melakukan 
otentifikasi dengan memasukan username dan 
password. Dengan perangkat lunak yang web-based, 
setiap ada kebutuhan untuk pertemuan tim kerja, 
cukup memasukkan agenda dan jadwal, maka 
perangkat lunak akan mengirimkan sms singkat 
berisikan jadwal dan agenda pertemuan ke nomor HP 
anggota tim. 
Selain itu, perangkat lunak tersebut diharapkan dapat 
dikembangkan leb ih lanjut untuk pengiriman email 
secara otomatis bersamaan dengan sms. Email yang 
dikirimkan ke alamat email masing-masing anggota 
tim kerja akan berisikan data/informasi yang lebih 
rinci. Selain itu, dapat dilakukan proses unggah 
dokumen notulen rapat, dimana penamaan file  notulen 
akan dilakukan otomatis dengan pemberian tanggal 
pada nama file. 
. 

5. KES IMPULAN 
  
Dalam perancangan perangkat lunak yang baik 
memerlukan suatu kerja yang betul-betul memakan 
waktu, kejelian dan ketelitian dari perancangnya. 
Hal-hal yang harus dilakukan adalah memeriksa 
kembali dari langkah-langkah awal sampai langkah-
langkah akh ir sebelum pembuatan perangkat lunak ( 
pemrograman / pembuatan coding ) yaitu langkah 
Identifikasi Kebutuhan, Perancangan Sistem 
Informasi ( Perancangan Sistem, Perancangan Basis 
Data, Perancangan User Interface ). 
Setelah yakin bahwa sampai dengan tahap tersebut 
sudah baik, kemudian dimulai pemrograman / 
pembuatan coding.  
Setelah pemrograman selesai, maka pemrogram 
melakukan uji coba untuk semua modul yang dibuat. 
Dalam u ji coba ini menggunakan data hipotetis yang 
semirip mungkin dengan kemungkinan data yang 
sebenarnya. Uji coba in i dilakukan berulang-ulang. 
Setelah itu sebaiknya dibuat panduan untuk 
menjalankan perangkat lunak tersebut. Panduan ini 
diberikan kepada pengguna, agar pengguna dapat 
memahami penggunaan perangkat lunak tersebut. 
Uji coba berikutnya dilakukan o leh pengguna. Ketika 
uji coba ini, perancang perangkat lunak harus 
mendengar masukan dari pengguna. Untuk kasus-
kasus tertentu perancang perangkat harus memeriksa 
kembali semua tahapan yang telah dilakukannya 
mulai dari langkah awal. Bahkan untuk perancang 
pemula, harus mengulang semua pekerjaan yang telah 
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dilakukannya. 
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Tanya Jawab : 
 
Pertanyaan 1 : 
Berkaitan dengan visitasi, bagaimana efektiv itas 
perangkat lunak ini dalam kaitannya dengan visitasi ? 
Jawabannya :  
perangkat lunak ini kan memudahkan dalam 
pengumpulan bahan-bahan fisik yang diperlukan 
dalam proses visitasi.  
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Desain dan Pembuatan Power Amplifier RF Daya Tinggi 
 (Orde Kilowatt) 
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ABSTRAK, Pada makalah ini akan dibahas 
perancangan (design) Penguat Daya RF dengan 
besaran daya tinggi  satuan kilowatt dan proses 
pembuatannya (fabrikasi) meliputi  bagian pendukung 
lainnya berupa Power Supply (PS) dan sistem 
pendingin berupa blower maupun heatsink serta 
pekerjaan mekanik lainya berupa Rack dan Modul 
Package PA sehingga performance dan tampilan dari 
PA tersebut aman terlindung dengan baik. Pada 
tahap awal dilakukan karakterisasi dari masing-
masing modul yang digunakan berupa pengukuran 
Modul UHF PA LDMOS 800 W yang terdiri dari 2 
buah komponen aktif transisitor BLF888 yang 
digunakan sebagai komponen penguat, Modul UHF 
Power devider  sebagai pembagi 1:2 serta Modul 
UHF Power Combiner 2:1 sebagai penggabung.  
Kata-kata Kunci : desain , fabrikasi , penguat , 
pembagi , penggabung,karakterisasi 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Salah satu solusi riset penyiaran berbasis digital 
diarahkan untuk mampu mengembangkan prototipe 
produk TIK termasuk elektronika industri yang 
digunakan untuk substitusi impor atau sebagai basis 
pengembangan teknologi/industri nasional masa 
depan, sehingga mampu membuat perangkat 
penyiaran multimedia d igital seperti digital 
broadcasting salah satunya adalah, pengembangan 
perangkat power amplifier (PA) 5 KWatt sampai 
10KWatt dan sistem penyiaran digital pada frekuensi 
UHF. Hal in i sesuai dengan karakteristik dari 
pemancar TV Dig ital yang mempunyai jangkauan 
(covered area) kurang lebih setengah dibandingkan 
dengan pemancar TV Analog[2,5] sehingga  
diperlukan High Power Amplifier. Struktur LDMOS 
mengungkapkan fundamental dasar perangkat 
teknologi RF MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor 
Field Effect Transistor) dan tantangan yang ada untuk 
meningkatkan kinerja RF dan kehandalan [1,4]. 
LDMOS sanggup memberikan solusi permasalahan 
saat ini dimana aplikasi power RF memerlukan gain 
yang lebih besar dan daya yang lebih besar juga tanpa 
rangkaian sekeliling yang kompleks. Disamping itu 
diperlukan beberapa hal yang lebih tinggi antara lain 
keandalan, gain, linieritas dan daya output yang 
dibatasi oleh keterbatasan power supply DC dimana 
untuk aplikasi daya tinggi RF menggunakan tegangan 

DC antara 20 s/d 50 volt. Kelebihan lainnya secara 
institusi Penelitian ini mendukung Pemerintah dalam 
hal in i Kementrian Komunikasi dan Informasi 
(MENKOINFO) berkaitan dengan aturan dan 
kebijakan baru yang akan diterapkan di tahun 2015, 
dimana semua pemancar Telev isi nantinya akan 
dialihkan dari sistem pemancaran Analog menjad i 
sistem pemancaran Digital, yang berimplikasi pada 
segi teknis cukup signifikan d iantaranya perlu daya 
pancar yang lebih besar dibanding dengan daya yang 
digunakan pada sistem pemancaran analog untuk 
cakupan luas area siaran yang sama. 
 

2. DES AIN  DAN  METODE  PEMBUATAN 
 
Desain UHF Power Amplifier  

 
Gb . 1  Desain PA Secara Blok Skematik 

 
Metode Pembuatan 
Pada dasarnya metodologi penelitian ini merupakan 
rancang bangun. Dimulai dengan melakukan 
karakterisasi dari LDMOS 800watt yang merupakan 
dasar PA untuk PA 5KW sampai 10 KW  mencakup 
pengukuran power output, gain dan linieritas pada 
frekuensi UHF. Pengukuran in i dilakukan 
menggunakan alat sweep generator dan oscilloscope 
atau spectrum analyzer. Disamping itu diukur juga 
konsumsi arus dan tegangannya menggunakan 
multimeter. Selanjutnya karakterisasi power combiner 
dan power splitter meliputi parameter VSWR, 
Insertion Loss, dan forward gain dari common port ke 
masing-masing port pada frekuensi UHF 
menggunakan alat Vector Network Analyzer . Tahap 
berikutnya menggabungkan 4 buah LDMOS 800 watt 
menggunakan power combiner 1:4 sehingga secara 
teori menjadi 3200 watt. Selan jutnya penggabungan 2 
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buah PA 3200 watt menggunakan power combiner 1:2 
secara teori menjadi 6400 watt. Tahap akhir 
menggabungkan 2 buah PA 6400 watt menjadi secara 
teori menjad i 12.800 watt. Pada kenyataannya akan 
lebih  
kecil dari PA 12.800 karena dikurangi rugi-rugi 
combiner dan dapat diatur sehingga mencapai 5KW 
sampai 10 KW. Untuk aplikasi pada TV digital 
diperlukan sistem exciter standar DVB-T dan sistem 
antena. Langkah urutan dari pengerjaan PA tersebut 
dapat dilihat pada blok d iagram gambar 2. 

 
Gb.2  Blok Langkah urutan dari pengerjaan PA  

 
3. HAS IL DAN  BAHASAN  
Modul PA 1KW tersusun dari 2 Modul Pallet UHF 
LDMOS 800 Watt dan 1 modul Power Splitter 
ditambah 1 modul Power Combiner seperti yang 
terlihat pada gambar 3, Sementara  

 
 

Gb .3    Layout PA 1KW  
untuk komponen pendukung lainnya seperti heatsink, 
blower dan asesoris  lengkap dengan Rack , setelah di 
integrasikan hasilnya berupa PA 1KW fungsional 
seperti yang terlihat pada gambar 4. Untuk 
mendapatkan daya PA 5KW adalah dengan cara  
menggabungkan 5 unit dari PA 1KW  tersebut 
menggunakan combiner menjadi satu.  

 
Gb .4    Prototipe PA 1KW 

Hasil Pengukuran Frekuensi Response terhadap RF 
Gain  PA 1KW untuk rentang frekuensi 470Mhz-
870Mhz (Band UHF) dapat dilihat pd. tabel 1. 
Begitupun untuk Power Gain terhadap input RF dapat 
dilihat pada tabel 2. PA 1 KW ini harus di ‘drive’ oleh  
Power Supply (PS) yang mempunyai DC output 
Voltage, DC output Current stabil untuk input AC 
 
  Tabel-1 

 
   Tabel-2 

 
 
yang bervariasi pd. Rentang tegangan 195-220 Volt, 
Hasil pengukuran PS tersebut dapat dilihat pada 
Tabel-3, Tabel-4 dan Tabel-5. 
  
    Tabel-3  

 
     Tabel-4 

 
      
 
 
 
 
 
 

Karakterisasi 
PA  LDMOS 800 

Watt, dan 
Komponen2 
penunjang 

Lainnya 

Desain 
PA 5KW 

Integrasi 

Pengukuran Prototipe 
PA 5 KW 
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Tabel-5 

 
 

Pada tahap akhir untuk mendapatkan PA 5 KW yang 
fungsional ke lima PA 1 KW tersebut digabung 
dengan PS Switching yang telah diukur respon 
tegangan output,maupun arus output dan ripple 
tegangannya, lalu d ikemas dalam satu rack sehingga 
segera dapat digunakan untuk Pemancar TV Digital 
seperti yang dapat dilihat pada prototipe PA 5KW di 
gambar 5. 
 

 
Gb .5 Foto Prototipe PA 5KW  

 
4. KES IMPULAN  DAN  SARAN 

 
Kesimpulan :  
 Modul Pallet UHF LDMOS 800 Watt sangat 

cocok untuk pembuatan PA dengan daya tinggi ( 

diatas satuan Kwatt ), praktis dan punya keandalan 
yang tinggi. 

 PS switching untuk mendrive PA 1KW harus 
mempunyai tegangan yg relatif stabil, ripple 
tegangan rendah,arus yg cukup besar dan konstan 
serta besaran arus yang  sesuai kebutuhan. 

Saran :  
Sistim pendingin (cooling Systems) untuk Power 
Amplifier daya tinggi sangat diperlukan dan relatif 
mahal harganya, sementara keberadaannya sangat 
berpengaruh terhadap umur (life time) dan kestabilan 
kinerja dari suatu sistem Pemancar TV dengan daya 
Tinggi,  untuk itu akan lebih baik bila Penelitian 
mengenai Sistem Pendingin  untuk Sistem Pemancar 
dengan Daya Tinggi  diadakan. 
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Penggunaan Peta Jalur Untuk Meningkatkan Akurasi GPS 
Pada Kereta Api  

 

Yudi Y Maulana 1), Dadin Mahmudin 1),  Iskandar 2)  
1) Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI 

 Kampus LIPI Gd. 20 Lt. 4 Jl. Sangkuriang Bandung – INDONESIA  
Telp. 022 2504660 Fax. 022 2504659 Email:  @ppet.lipi.go.id  

2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan  
Gd .Karsa Lantai 2 Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat– INDONESIA 

Telp.  021 3860758    Email: iskandar.5432@gmail.com 
 

Abstrak – GPS merupakan alat pemantau posisi 
yang banyak digunakan terutama dalam bidang 
transportasi seperti mobil, pesawat dan kapal laut. 
Penggunaan GPS juga banyak diaplikasikan untuk 
menjaga keselamatan transportasi namun hal ini 
belum bisa dimanfaatkan pada moda transportasi 
kereta api karena akurasi GPS masih variatif antara 
3-20 meter sementara jarak antar jalur kereta api 
hanya sekitar 3 meter. Akurasi GPS kereta api yang 
hanya berjalan pada jalurnya dapat ditingkatkan 
dengan menggunakan peta jalur yang ada sebagai 
patokannya. Dengan menghitung posisi latitude dan 
longitude yang didapat dari sinyal satelit GPS serta 
memasukan parameter kecepatan dari sensor 
accelerometer maka akan didapat besaran pergeseran 
kereta api yang kemudian disesuaikan dengan peta 
jalur yang ada. Dengan menggunakan metode seperti 
ini maka akurasi GPS pada kereta api dapat 
ditingkatkan mendekati posisi riilnya. 
 
Kata Kunci: Akurasi GPS, Accelerometer, Peta 
Jalur,  Keselamatan kereta api. 
 

1. PENDAHULUAN 

Kereta api merupakan moda angkutan massal 
yang memiliki banyak kelebihan dari moda angkutan 
lain sehingga banyak masyarakat menggunakan moda 
transportasi ini sebagai alat transportasi mereka. 
Tingginya minat masyarakat pada kereta api 
ditanggapi positif oleh pemerintah karena sesuai 
dengan semangat pemerintah untuk mengadakan moda 
transportasi massal yang dapat mengurangi 
kemacetan, hemat energi dan lebih ramah lingkungan 
sehingga pembangunan dan perbaikan prasarana serta 
sarana kereta api semakin dit ingkatkan pula. 

Dengan semakin padatnya jadwal perjalanan 
kereta api maka pengaturan dan monitoring kereta api 
semakin membutuhkan konsentrasi dan ketelitian dari 
petugas. Untuk membantu petugas memonitor 
perjalanan kereta api, sebenarnya setiap kereta api 
sudah menggunakan perangkat GPS namun karena 
akurasi GPS yang ada selalu variatif maka 
penggunaan GPS t idak dapat dimasukan kedalam 
sistem dan prosedur perjalanan kereta api sebab 
prosedur perjalanan kereta ap i menerapkan “System 
Error”. System error adalah sistem yang bila 
menemukan keadaan meragukan, misalnya lampu 

sinyal tidak menyala sehingga masinis ragu apakah dia 
mendapat sinyal hijau yang berarti boleh jalan atau 
sinyal merah yang berarti harus berhenti, maka sistem 
mengharuskan untuk mengambil keadaan yang 
terburuk, yang berarti masinis harus berhenti. Oleh  
sebab itu demi kelancaran dan keselamatan perjalanan 
kereta api dan agar dapat diterapkan pada kereta api 
maka akurasi GPS harus ditingkatkan sehingga tidak 
terdapat lagi kondisi yang variatif dan meragukan 
sistem. 

 
2. DASAR TEORI 

2.1 Global Positioning System (GPS) 
Global Positioning System (GPS) adalah sebuah 
sistem navigasi radio yang jangkauannya sangat luas, 
yang terbentuk dari kumpulan 24 satelit dengan  
sistem komunikasi satu arah yaitu sinyal hanya 
ditransmisikan oleh satelit. Pesawat penerima GPS 
menggunakan sinyal satelit untuk melakukan  
triangulasi posisi yang hendak ditentukan dengan cara 
mengukur lama perjalanan waktu sinyal dikirimkan  
dari satelit, kemudian mengalikannya dengan 
kecepatan cahaya untuk menentukan secara tepat 
berapa jauh pesawat penerima GPS dari setiap satelit. 
Dengan menggunakan sinyal yang ditransmit oleh  
satelit minimum 3 sinyal dari satelit yang berbeda, 
pesawat penerima GPS dapat menghitung posisi tetap 
sebuah titik yaitu posisi Lintang dan Bujur bumi 
(Latitude & Longitude) atau sering disebut dengan 2D 
fix. Penggunaan sinyal satelit yang keempat membuat 
pesawat penerima GPS dapat menghitung posisi 
ketinggian titik tersebut terhadap muka laut rata-rata 
(Mean Sea /Level) atau disebut 3D fix dan keadaan ini 
yang ideal untuk melakukan navigasi. GPS 
mempunyai 5 format data namun format data yang 
umum d igunakan adalah format data NMEA-0183 
yang memiliki format sebagai berikut: 
 
 
 
 

Tabel 1. Sintaks GGA dengan format NMEA-0183 
Field Example comments 
Sentence ID $GPGGA GPS fixed Data 
UTC Time 092204.999 hhmmss.sss 
Latitude 4250.5589 ddmm.mmmm 
N/S Indicator N North / South 
Longitude 14718.5084 dddmm.mmmm 
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E/W Indicator E East/West 
Position Fix 1 0 = Invalid 

1 = Valid SPS 
2 = Valid DGPS 
3 = Valid PPS 

Satelites Used 04 Satelits being 
used (0-12) 

HDOP 24.4 Horizontal Dilution 
of Precision 

Altitude 19.7 Altitude 
Altitudes Units M M=Meters 
Geoid Separation  Geoid Separation 
Separation Units  M = Meters 
Time since DGPS  in second 
DGPS Station ID   
Checksum *15 begin with * 

 
Data GPS yang diterima oleh penerima GPS untuk 
contoh format NMEA diatas adalah 
$GPGGA,092204.999,4250.5589,S,14718.5084,E,1,0
4,24.4,19.7,M,,,,0000*1F 
 
2.2 Global System for Mobile Communication 
Global System for Mobile Communication biasa 
disingkat GSM adalah sebuah sistem telekomunikasi 
terbuka, tidak ada pemilikan (non-proprietary) yang 
berkembang secara pesat dan konstan. Keunggulan 
utamanya adalah kemampuannya untuk internasional 
roaming. In i memberikan sebuah sistem yang standart 
tanpa batasan hubungan pada lebih dari 159 negara. 
Dengan GSM satelit roaming, pelayanan juga dapat 
mencapai daerah-daerah yang terpencil. SMS 
diciptakan sebagai bagian dari standart GSM  yang 
dikembangkan dan distandarisasi oleh ETSI. Seluruh 
operator GSM network mempunyai Message Centre 
(MS), yang bertanggung jawab terhadap 
pengoperasian atau manajemen dari pesan yang ada. 
Pengiriman data sms menggunakan format PDU 
(Protocol Data Unit) yang mampu mengirimkam 160 
karakter untuk data 7 b it dan 140 karakter untuk data 8 
bit. Contoh format PDU untuk pesan “hello” 
07912618485400F901000C91261892753373000005
E8329BFD06  
 
2.3. Accelerometer 
Accelerometer adalah sebuah tranduser yang berfungsi 
untuk mengukur percepatan. Percepatan merupakan 
suatu keadaan berubahnya kecepatan terhadap waktu. 
Prinsip kerja dari tranduser ini berdasarkan hukum 
fisika bahwa apabila suatu konduktor digerakkan  
melalui suatu medan magnet atau jika suatu medan 
magnet digerakkan melalu i suatu konduktor maka 
akan timbul suatu tegangan induksi pada konduktor 
tersebut. Accelerometer yang diletakan dipermukaan 
bumi dapat mendeteksi percepatan 1g (ukuran 
gravitasi bumi) pada titik vert ikalnya, untuk 
percepatan yang dikarenakan o leh pergerakan  
horizontal maka acceloerometer akan mengukur 
percepatannya secara langsung ketika bergerak secara 

horizontal. Hubungan percepatan dengan kecepatan 

dapat dinyatakan dengan  karena kecepatan 

 maka   dimana 
 

 
 
 

 
2.4 Database 
Database merupakan tekn ik penyimpanan data 
kedalam bentuk baris dan kolom. Kolom menetapkan 
tipe data dan baris merupakan deret data yang 
tersimpan dengan tipe data sesuai dengan yang 
ditetapkan pada tiap kolom. Sistem database banyak 
jenisnya dan untuk sistem keamanan kereta api ini 
menggunakan database Microsoft Access. Database 
Microsoft Access merupakan sistem database mandiri 
dan siap pakai tanpa harus menjalankan program 
Microsoft Accessnya lagi sehingga mudah dalam 
perancangan dan pengoperasian sistem ini. 
 
2.5 Formula Haversine  
Formula Haversine merupakan persamaan yang sangat 
penting bagi navigasi karena persamaan in i dapat 
menghitung jarak antara 2 tit ik pada lingkaran yang 
sangat besar seperti bumi dalam bentuk latitude dan 
longitude. Formula Haversine ini sangat mudah 
diterapkan dalam perhitungan bahkan dalam jarak 
yang dekat sekalipun tidak seperti perhitungan jarak 
yang berdasarkan pada spherical law of cosines . 
Bentuk dari haversine formula sebagai berikut: 

 
) 

 
dimana: 
φ : latitude,  
λ : longitude 
R : rad ius bumi (rata-rata= 6,371km) 
Segala perhitungan menggunakan radian bukan derajat  
 

3. PETA JALUR 
3.1 Gambaran Umum 
Peta Jalur atau GRG (Geographical Railway Graph)  
merupakan database dari koordinat jalur kereta api. 
Database ini digunakan untuk meningkatkan akurasi 
hasil koordinat yang didapat dari perangkat penerima 
GPS. Seperti d iketahui bahwa akurasi perangkat 
penerima GPS saja kurang memenuhi kebutuhan 
sistem yang memerlukan keakuratan posisi yang 
tinggi karena sistem berfungsi sebagai pengontrol 
keselamatan perjalanan kereta api sehingga sistem 
harus sebisa mungkin dihindarkan dari keadaan yang 
meragukan. Dengan menggunakan metode peta jalur 
ini maka keadaan posisi hasil penerimaan GPS yang 
meragukan, karena akurasinya variatif dari 3-20 
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meter, dapat dibuat berada pada posisi tepat diatas 
jalur yang ada sehingga untuk melakukan  
pendeteksian akan terjadinya tabrakan antar kereta api 
dapat dilakukan. 
3.2 Struktur Data 
Struktur data merupakan bentuk atau desain dari jenis-
jenis data yang akan disimpan pada database. Data 
yang dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi GPS 
akan disimpan pada database peta jalur atau GRG 
yang memiliki struktur data seperti pada gambar 
dibawah in i. 

 
Gambar 1: Struktur Data GRG 

Adapun fungsi dari masing-masing  field database 
adalah sebagai berikut: 
 Stasiun1 : menyimpan stasiun 

awal jalur 
 Stasiun2 : menyimpan stasiun 

tujuan jalur 
 Nojalur : menyimpan informasi 

nomor jalu r 
 Posisi :  menyimpan in formasi panjang jalur 

dalam satuan meter 
 Latitude : menyimpan posisi 

Latitude jalur 
 Longitude : menyimpan posisi 

Longitude jalu r 
 
3.3 Input data 
Untuk penginputan data dilakukan secara manual 
dengan mencatat posisi koordinat jalur dilapangan 
dengan menggunakan perangkat penerima GPS dan 
kemudian di input ke dalam database oleh petugas. 
Pencatatan koordinat dilakukan untuk setiap jarak 10 
meter, pada penelit ian in i jalur yang dipetakan dari 
stasiun bandung sampai stasiun cimahi. Bentuk data 
yang tersimpan pada database GRG dapat dilihat 
seperti pada gambar 2 dibawah. 

 
Gambar 2: Data yang tersimpan di database GRG 

3.4 Data S MS 
Data sms merupakan data yang dikirim oleh perangkat 
GSM yang ada dikereta api berisikan data GPS yang 
diterima kereta api serta  kecepatan kereta api pada 
posisi saat itu. Setiap data sms yang dikirim berisikan  
75 karakter dimana 70 karakter merupakan data GPS 
dan 5 karakter data kecepatan. 

 
Gambar 3: Data sms yang diterima 

 
4. IMPLEMENTASI PETA JALUR 

4.1 Mengambil Data GPS 
Untuk meningkatkan akurasi GPS dengan 
memanfaatkan peta jalur tentu hal pertama yang perlu 
dilakukan adalah mendapatkan data GPS  nya. Data 
GPS yang didapatkan oleh server dikirim dari kereta 
api dengan menggunakan fasilitas SMS dari GSM. 
Algoritma untuk mengambil data GPS dapat tulis 
sebagai berikut: 

 Pindahkan sms yang masuk dari buffer GSM 
modem ke buffer server 

 Simpan nomor pengirim kedalam variabel 
No_GSM_KA untuk disesuaikan dengan kode 
kereta api pada database 

 Simpan isi s ms kedalam variabel dengan 
ketentuan: 
o Karakter 1-6 atau sebanyak 6 karakter 

kedalam variabel GGA  
o Karakter 19-27 atau sebanyak 9 karakter 

kedalam variabel LAT 
o Karakter 29 atau sebanyak 1 karakter 

kedalam variabel NS_LAT 
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o Karakter 31-40 atau sebanyak 10 karakter 
kedalam variabel LONGT 

o Karakter 72-74 atau sebanyak 3 karakter 
kedalam variabel SPEED 

 Periksa apakah variabel GGA berisikan 
informasi $GPGGA jika bukan maka 
keseluruhan pesan diabaikan 

 Variabel LAT berisikan informasi Latitude 
dengan format ddmm.mmmm 

 Variabel NS_LAT berisikan informasi 
indikator Latitude apakah Lintang Utara(N) 
ataukah Lintang Selatan(S) 

 Variabel LONGT berisikan informasi 
Longitude. Karena wilayah Indonesia 
seluruhnya berada pada Bujur Timur maka 
indikator longitude tidak d iperlukan lag i. 

Algoritma diatas dapat diimplementasikan kedalam 
bahasa pemerograman apa saja dan berikut 
implementasinya dengan menggunakan bahasa 
pemerograman Visual Basic.Net  

 
Gambar 4: Listing mengambil data GPS dan kecepatan 

Agar lebih memahami alur program dan algoritma 
mengambil data GPS d iatas dapat dilihat pada 
flowchart berikut. 

 
Gambar 5: Flowchart mengambil data GPS 

 
4.2 Penyesuaian Posisi GPS 
Setelah mendapatkan data sms, maka langkah 
selanjutnya untuk meningkatkan akurasi GPS adalah 
dengan membandingkan  koordinat GPS yang 
diterima perangkat penerima GPS dengan koordinat 
yang ada pada peta jalur. Agar akurasi yang didapat 
semakin tinggi maka selain  membandingkan koordinat 
GPS ditambah lagi dengan variabel kecepatan yang 
berguna untuk memvalidasi koordinat GPS yang 
diterima o leh perangkat sesuai dengan kecepatan 
pergerakan kereta api yang ada.  
Adapun langkah-langkah untuk melakukan  
penyesuaian posisi GPS in i adalah sebagai berikut: 

 Buka koneksi ODBC ke database GRG  
 Data GPS, dari pemanggilan procedure 

Ambil_Data_GPS()  telah didapat koordinat 
GPS yang disimpan dalam variabel Latitude 
dan Longitude 

 Data kecepatan, dari pemanggilan procedure 
Ambil_Data_GPS()  telah d idapat nilai 
kecepatan dalam satuan KM/Jam yang 
disimpan dalam variabel SPEED 

 Lakukan pencarian koordinat GPS pada 
database GRG 

o jika d itemukan, tampilkan koordinat 
pada display 

o jika tidak ditemukan maka ambil 
koordinat terdekat yang ada pada 
database kemudian tampilkan ke 
display 
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 Dengan nilai yang ada pada variabel SPEED 
lakukan perhitungan jarak /3 detik. 3 detik 
adalah waktu yang diatur untuk mengirimkan 
sms.  
Misalnya kecepatan saat itu 40 KM/Jam maka 
berarti jarak setiap pengiriman sms adalah  

 

 Lakukan estimasi posisi GPS untuk 3 detik 
berikutnya dari koordinat GPS saat ini. 

 Lakukan pencarian untuk koordinat GPS 
berikutnya pada database GRG 

o jika d itemukan,  simpan data 
koordinat untuk dibandingkan 
dengan koordinat GPS yang akan 
datang 

o jika tidak ditemukan maka ambil 
koordinat terdekat yang ada pada 
database kemudian simpan data 
koordinat untuk dibandingkan 
dengan koordinat GPS yang akan 
datang  

Dengan menambah parameter kecepatan sehingga 
didapat jarak tempuh, maka data koordinat GPS yang  
akan dibandingkan semakin banyak yaitu koordinat 
GPS dari perangkat, hasil estimasi koordinat GPS 
pada kecepatan dan koordinat jalur yang ada pada 
Database GRG dengan demikian tingkat akurasi GPS 
yang didapat akan semakin t inggi. 
agar lebih mudah dipahami langkah-langkah 
penyesuaian koordinat GPS diatas dapat dilihat pada 
flowchat berikut: 

 
Gambar 6: Flowchart penyesuaian posisi GPS 

 
5. KES IMPULAN 

Akurasi GPS tergantung dari posisi penerima GPS dan 
kemampuan perangkat penerima. Untuk aplikasi GPS 
pada kereta api akurasi sangat penting oleh karena itu 
penyesuaian koordinat kereta api dengan koordinat 
jalur sangat penting dan semakin banyak parameter 
yang dibandingkan maka tingkat akurasi yang 
didapatkan juga akan semakin t inggi. 
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IP CCTV Dengan Pencitraan Termal Untuk Pengawasan Perbatasan 
Indonesia - Malaysia 

Pamungkas Daud1) 
 (1Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (PPET)-LIPI  

 Kampus LIPI Gd . 20 Lt. 4 Jl. Sangkuriang Bandung – INDONESIA 
Telp. 022 2504660 Fax. 022 2504659 Email: pmkdaud@ppet.lipi.go.id 

 
Abstrack - Keberadaan kamera CCTV ini menjadi 
solusi untuk memantau wilayah perbatasan yang 
umumnya sering terjadi pelanggaran hukum misalnya 
seperti kasus penyelundupan barang, Illegal Logging, 
illegal fishing, traficking, dan lainnya. Ditambah lagi 
dengan kamera yang digunakan adalah kabera yang 
berbasis IP (internet Protokol) sehingga dapat dengan 
mudah diakses dimanapun kita berada. Dengan IP 
CCTV kita dapat memantau atau memonitoring 
melalui akses internet. Namun IP kamera 
konvensional masih memiliki kelemahan dalam hal 
pencahayan, IP kamera masih membutuhkan cahaya 
untuk medapatkan hasil gambar yang baik. Sehingga 
akan sulit untuk memantau daerah – daerah yang 
memiliki pencahayaan yang sedikit. Kamera termal 
sebagai kamera yang dapat tetap memantau dalam 
keadaan gelap menjadi solusi yang sangat baik untuk 
penggunaan IP kamera sebagai pemantau perbatasan. 
 
Kata kunci : Perbatasan, CCTV, IP Kamera, Kamera  
Termal  
 

1. PENDAHULUAN 
 

-Sistem Keamanan Di Indonesia Saat Ini  
Pemerintah Indonesia telah memasang sebuah sistem 
pemantauan maritim terpadu atau Integrated Maritime 
Surveillance System (IMSS) untuk mengawasi dan 
memantau wilayah perbatasan perairan indoensia 
dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan 
Filipina[1].  
IMSS meliputi sejumlah sebaran Coastal Survei 
System (CSS) yang koordinasinya dibawah Regional 
Command Center (RCC) atau Ruang Pusat Komando 
dan Kendali Regional. CSS memiliki radar yang 
memiliki jangkauan sekitar 96 Nautical Miles dan 
kamera jarak jauh yang memiliki jangkauan sekitar 30 
Nautical Miles1. Sistem in i telah dipasang di wilayah 
laut barat yakni mencakup Selat Malaka dan Selat  
Singapura. Sementara untuk wilayah timur yang 
mencakup laut Sulawesi masih dalam proses. Di 
kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura, CSS 
dipasang tersebar di delapan titik lokasi perbatasan 
Indonesia – Filip ina dan  Malaysia  serta di tiga KRI 
(Kapal Republik Indonesai)  Komando Armada Barat. 
Sementara Regional Command Center berada di Pusat 
Komando TNI Angkatan Laut Batam.IMSS dapat 

                                                 
 
 

mengidentifikasi dan melacak kapal yang sedang 
melintas di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). 
Hasil identifikasi tersebut kemudian dikirimkan ke 
ruang pusat komando dan kendali (RCC) dan akan 
langsung ditampilkan pada layar komputer atau 
ECDIS (Electronic Charts Display and Information 
System), data yang diperoleh berupa koordinat, tujuan 
dan kecepatan kapal[2]. 
  

 
  

Gb .1  Tampilan & Suasana di Ruang Komando 
dan Kendali (RCC) 

2. DES AIN DAN S URVEY 
 

A. Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan Di  
Kalimantan Timur 

Kawasan perbatasan di Kalimantan Timur terletak 
diantara 4o 20’ Lintang Utara -1o 20’ Lintang Selatan 
dan 113o 35’ Bujur Timur membentang dari timur 
hingga barat sepanjang kurang lebih sekitar  1.038 Km 
atau seluas 57.731,64 Km2. Bagian selatan wilayah 
perbatasan Kalimantan Timur berbatasan langusung 
dengan negara Malaysia (Serawak dan Sabah)[3].  
Kalimantan Timur memiliki 14 kabupaten dan  tiga 
diantaranya  berbatasan langsung dengan negara 
Malaysia, ket iga Kabupaten tersebut adalah 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, dan 
Kabupaten Malinau. Kabupaten Nunukan memiliki 
luas wilayah sekitar 12.128 Km2, terdiri dari enam 
kecamatan yakni Kecamatan Krayan, Kecamatan 
Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan 
Sebuku, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik. 
Kabupaten Kutai Barat memiliki luas sekitar 8.911,1 
Km2 dan dibagi menjadi dua Kecamatan yakni 
Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long 
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Pahangai. Sedangkan Kabupaten Malinau memiliki 
luas wilayah sekitar 36.692,54 Km2 yang dibagi 
kedalam lima Kecamatan yaitu kecamatan Kayan 
Hulu, Kecamatan Kayan hilir, Kecamatan kayan 
Selatan, Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau 
Ulu. Kondisi topografi wilayah perbatasan Kalimantan 
Timur di Kecamatan Nunukan, Sebatik dan Sebuku  
merupakan kawasan pantai dan daerah aliran sungai. 
sedangkan bagian dalam terdiri dari daerah perbukitan 
dan pegunungan yang terjal meliputi bebrapa 
Kecamatan yakni kecamatan lumbis. Mentarang, 
Kayan Hilir dan Hulu, Long Pahangai dan Long 
Apari. 
 

B. Kondisi Jaringan Telekomunikasi Di 
Kalimantan Timur 

Kalimantan timur yang memiliki wilayah yang sangat 
luas dan kompleks terdiri dari  
wilayah pegunungan dan memiliki beberapa pulau 
pulau kecil membuat jaringan telekomunikasi sulit  
didapat, terbukti dengan masih adanya blank Spot 
area atau wilayah yang tidak terkoneksi jaringan 
telokomunikasi.Untuk mengatasi masalah tersebut 
pemerintah pusat yang diwakili kemendagri dan 
pemerintah provinsi telah mencanangkan program 
klimantan timur bebas blankspot tahun 2013. Tahun 
2010 lalu kemendagri telah membangun 22 BTS (Base 
Transceiver Station) disejumlah kawasan diantaranya 
di kutai barat dan malinau dibangung 1 menara besar 
dan 6 menara kecil[4]. Sedangkan Nunukan mendapat 
2 menara besar dan 6 menara kecil. 
Tahun 2012 in i sedang dibangun pula 9 menara 
lainnya, 4 menara dikerjakan dengan dana dari APBD 
Pemprov Kalimantan Timur, dan 5 menara d ibanugn 
dari danan Pemkab Malinau dengan APBD Malinau. 
Ke embilan menara itu rencanaya akan dibanugn di 
Long Nawang, Long Ampung, Long Berang, Data 
Dian, Long Lawe, Apau Ping Mading dan Long Sule 
di kabupaten Malinau. Lantas di Long Layu yang 
berada di kabupaten Nunukan, dan di Long Apari, 
Kutai Barat. Sementara pembanguna 20 menara yang 
merupakan program USO Telekomunikasi akan segera 
dibangun dengan dana yang bersumber dari Balai 
penyediaan dan Pengelolaan pembiayaan 
Telekomunikasi (BP3TI), namun pembangunan ke 
duapuluh penaria ini masih menuggu keputuasan 
Dit jen Penyelenggaraan Pos dan Informatika 
Kementerian Kominfo terkait dengan penetapan 
beberapa lokasi pembangunan menara yang 
menurutnya kurang tepat sasaran. Perlu adanya 
pengalihan lokasinya ke daerah lain yang memang 
membutuhkan seperti di daerah Kutai Barat yang 
belum termasuk daerah yang mendapat pembanguna 
ke 20 menara tersebut.   
 

 

3. RENCANA  PEMAS ANGAN KAMERA 
CCTV DI PERBATASAN INDONES IA –  

MALAYS IA 
 

A.   Defin isi CCTV dan IP CCTV 
- CCTV (Closed Circuit Television) adalah suatu 
kamera video yang dapat mengirimkan sinyal data ke 
monitor yang berada di tempat yang lain. Berbeda 
dengan boardcast television, kamera CCTV 
menggunakan sistem transmisi tertutup meskipun 
masih menggunakan point to point (P2P), point to 
multipoint, atau mesh wireless links. Kamera CCTV 
banyak digunakan sebagai kamera pengawas yang di 
pasang di tempat tempat yang memerlukan  
pengawasan misalnya di tempat Bank, Bandara, 
Supermarket, Kasino dan lainnya. Di pabrik – pabrik  
industri kamera CCTV juga digunakan sebagai 
pengawas kerja mesin mesin industri serta mengawasi 
kondisi ruangan, dan biasanya dikendalikan di 
ruangaan kontrol pusat. Yang menguntungkan dari 
penggunaan kamera CCTV adalah dengan adanya 
Digital Video Recorders (DVRs) membuatnya dapat 
merekam sampai beberapa tahun[7]. Belakangan ini 
muncul pu la Kamera CCTV yang berbasis IP (Internet 
Protocol), beberapa dilengkapi dengan megapixel 
sensors dan didukung pula dengan perekaman yang 
langsung terhubung dengan jaringan 
penyimpanan[11][12]. 
 
-IP CCTV merupakan perkembangan lanjutan dari 
CCTV, bedanya dengan CCTV konvensional adalah 
setiap Kamera memiliki IP (Internet Protokol) sendiri 
sehingga kita dapat dengan mudah memilih kamera 
mana yang ingin d ilihat[10]. IP atau Internet protokol 
adalah suatu protokol yang digunakan untuk 
berkomunikasi melalu i internetwork menggunakan 
Internet Protocol Suite atau sering d isebut juga 
sebagai TCP/IP.  Set iap IP memiliki IP Adress yang 
berda-beda, dengan mengetahui IP Adress tersebut 
kita dapat terhubung dengan kamera Ip CCTV yang 
kita inginkan dan kita dapat juga memantu dari jauh 
melalui jaringan internet di manapun kita berada 
melalui Komputer atau laptop, mobile phone dan 
perangkat lainnya yang dapat terhubung dengan 
jaringan internet[7].  
 

 
Gb.2  Dalam kondisi gelap total, berasap, hujan, salju 
bahkan terang sekalipun IP Kamera termal tetapdapat  
mendeteksi orang 
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Sistem kerja kamera CCTV berbasis Ip 
Kamera IP menangkap gambar video dan 
mengubahnya menjadi sinyal elektrik, kemudian  
sinyal ini dikonversikan dari data analog menjadi data 
digital dan ditransmisikan melalui Ethernet ke 
komputer atau disimpan dalam kamera  pada perekam 
jaringan video (NVR).  
 
Kelebihan dan kekurangan IP kamera 
IP CCTV memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 
CCTV analog, keleb ihan tersebut diantaranya : 
 
 Memiliki banyak format image compression 

diantaranya : MJPEG, MPEG4 dan H.364  
 Resolusi tinggi (Megapixel, HDTV) 

Transfer gambar yang real dengan Progressive 
scan sehingga menhasilkan gambar seperti  gambar 
yg sesungguhnya (Real Image) 

 Terdapat fasilitas Inteligent, analit ik atau forensik 
yang dapat digunakan sebagai barang bukti suatu 
kejahatan 

 Penggunaan  PoE (Power Over Ethernet) yaitu 
supply power didapat dari satu tarikan kabel data 
saja. 

 Lebih sederhana dalam instalasi, karena hanya 
menggunakan satu kabel. 

 
Sedangkan kekurangan IP CCTV adalah : 
 
 Harga relatif mahal (High Cost) 
 Lebih rawan terkena virus, karena terhubung 

langsung dengan internet. 
 Ada sedikit permasalahan dalam pencahayaan 
 
IP kamera untuk Pengawasan 
Penggunaan IP kamera sebagai pengawas wilayah 
perbatasan sedang menjad i tren di beberapa negara, 
misalnya saja negara kanada, yang telah memasang 30 
lebih IP Kamera di wilayah perbatasan kanada-
amerika dan di beberapa perbatasan negara lainnya. 
Namun tidak dipungkiri bahwa IP Kamera masih 
mempunai kelemahan dalam masalah pencahayaan. IP 
Kamera b iasa (konvensional) masih  memerlukan  
pencahayaan yang cukup agar gambar yang dihasilkan  
bisa lebih bagus. Masalah ini tentunya akan makin  
sulit lagi karena wilayah perbatasan di kalimantan 
timur kebanyakan merupakan wilayah hutan. Memang 
ada beberapa IP kamera yang telah menggunakan 
sistem ‘Night Vision’ yang memungkinkan kamera 
tetap dapat melihat dalam kondisi cahaya yang buruk 
sampai ke sepersekian lux2. Tapi tetap saja jika 
kondisi lingkungan tidak memiliki cahaya alami sama 
sekali akan dibutuhkan suatu cahaya sebagai 
penggantinya, cahaya ini  bisa berasal dari dari lampu 
listrik atau LED. Solusi in i dirasa kurang begitu 
efektif dan bahkan cenedrung akan lebih mahal dan 

                                                 
 
 

membutuhkan konsumsi energi listrik yang cukup 
besar lagi.Oleh karena itu dibutuhkan suatu kamera 
yang tetap dapat memantau lingkungan sekitarnya 
walaupun dengan kondisi cahaya yang buruk bahkan 
tanpa cahaya sama sekali. Munculnya ‘IP Camara 
with thermal imaging’ mejadi solusi yang sangat 
menguntungkan untuk penggunaan IP kamera sebagai 
pemantau yang handal dalam mengawasi lingkungan 
yang sangat gelap sekalipun. 
 
Thermal Imaging 
Thermal imaging bukanlah sesatu yang baru, karena 
sistem ini sudah sering dipakai dalam militer. Sistem 
ini pun sudah banyak digunakan berbagai bidang 
misalnya seperti pada industri pesawat, perkapalan, 
pemadam kebakaran dan lainnya. Kamera termal atau 
kamera termografik merupakan kamera yang dapat 
mendeteksi radiasi elektromagnetik dan kemudian di 
bentuk menajdi sebuah proyeksi bentuk[5]. Kamera 
ini dapat mendeteksi radiasi dengan panjang 
gelombang hingga kisaran  14 µm atau sekitar 14.000 
nanometer. Radiasi in i masih termasuk dalam range 
spektrum elektromagnetik yang dikenal dengan IR 
atau infrared dan biagi dalam beberapa jenis 
beradaskan panjang gelombangnya. Near infrared 
light memiliki panjang gelombang sekitar 0,7 – 1,5 
µm, melapaui apa yang dapat dilihat oleh mata 
manusi. Sensor kamera dapat mendeteksi dan 
menggunakan radiasi jenis ini. Sebuah kamera dapat 
disebut senagai kamera siang dan malam dengan 
menggunakan IR-cut filter pada siang hari  untuk 
menyaring cahaya IR sehingga tidak merusak warna 
pada gambar.sedangkan ketika malam IR-cut filter 
akan di non aktifkan sehinga menghasilkan warna 
hitam puti pada gambar. Near infrared light juga 
memerlukan sedikit sumber cahaya baik yang alami 
(seperti cahaya bulan) maupaun cahaya buatan 
manusia (seperti lampu jalan)[10][14]. Spektrum 
Inframerah dapat dibagi menjadi beberapa kateogri : 
 
 Short-Wave Infrared (SWIR), sekitar  1– 3 µm 
 Mid-Wave  Infrared (MWIR), sekitar  3–5 µm 
 Long-Wave Infrared (LWIR), sekitar  8–12 µm 
 Very Long-Wave Infrared (VLWIR), sekitar 12 – 

25 µm 
 Far-Wave Infrared (FWIR), sekitar 25 µm – 1 000 

µm atau 1 mm 
 

Terdapat celah antara 5 µm pada (MWIR) dan 8 µm 
Pada (LWIR), kisaran ini merupakan bagian dari 
waveband yang hampir tidak dapat digunakan untuk 
pencitraan termal karena adanay tingginya penyerapan 
spektral di atmosfer. 

 
Gb .3 Spektrum Visible Light 
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Kamera konfensional bekerja pada range antara 0,4 – 
0.7 µm yakni pada rentang visible light (cahaya yang 
dapat kita lihat). Sedangkan kamera trmal di rancang 
untuk mendetkesi radiasi dalam spektrum Inframerah  
yang lebih luas lagi h ingga sekitar 14 µm. 
 
Cara Kerja Kamera Termal  
Gambar atau bayangan yang dilihat oleh mata manusia 
merupakan hasil dari pantulan cahaya dari suatu objek 
yang berbeda beda. Tidak ada cahaya ataun tidak ada 
pantulan membuat mata “Buta” dalam keadaan 
tersebut. berbeda dengan prinsip kerja mata yang 
bekerja pada spektrum visible light, kamera termal 
bekerja pada spektrum Infrared sehingga dapat 
menghasilkan gambar atau bayangan meskipun dalam 
keadaan yang sangat gelap sekalipun. Sebenarnya 
setiap benda baik organik maupun anorganik dapat 
memancarkan radiasi inframerah atau rad iasi termal 
yang berfungsi sebagai temperatur mereka. Ini berlaku  
untuk semua benda yang memiliki suhu diatas nol 
derajat Kelvin ( -273 ° C atau- 459 ° F). Kemampuan 
benda untuk memancarkan radiasi ini d isebut dengan 
emisivitas (e) dan nilai emisivitas setiap benda  
berbeda – beda mulai dari 0 s/d 1[13][14]. Contohnya 
perak memiliki emisivitas sekitar 0,02 dan kuningan 
sekitar 0,03. Radiasi Termal tegantung juga pada suhu 
suatu objek, jika objek tersebut lebih panas dari 
lingkungannya maka akan memancarkan lebih banyak 
radiasi termal[13]. Semakin besar perbedaan suhu 
tersebut akan menghasilkan gambar termal yang 
semakin jelas. 
 

 

 

 
Gb.4 Semua benda memancarkan radiasi panas yang 
dapat dideteksi dengan kamera jaringan termal. 
Umumnya gambar yang dihasilkan berwarna hitam 
putih tetapi dapat pula dengan warna yang lain untuk 
memudahkan dalam membedakan suhu suatu objek. 
 

Dalam kamera termal terpadat pula Pseudo-warna 
yang dapat menghasilkan berbagi macam warna 
secara digital, setiap warna dalam kamera termal 
melambangkan suhu yang berbeda misalnya, warna 
putih dan merah untuk suhu yang lebih tinggi 
sedangkan warna hijau, biru dan ungu untuk suhu 
yang lebih rendah[14]. Hal ini memudahkan kita 
untuk mengetahui perbedaan suhu objek yang 
dipantau. 
 
 

4. KES IMPULAN 
 

 Dengan Pemasangan IP CCTV untuk pengawasan 
perbatasan sangat membantu kita dalam 
melakukan pemantauan daerah perbatasan yang 
letaknya jauh dari pusat kota, kita masih bisa tetap 
memantau tanpa harus terjun langsung ke lokasi.  

 Penggunaan Thermal Imaging menjadi pelengkap 
bagi IP kamera sebagai pemantau untuk daerah – 
daerah  perbatasan yang berada di tengah hutan 
seperti perbatasan RI – Malaysia di Kalimantan 
Timur. Dengan teknologi yang mampu untuk tetap 
mengawasi dalam kondisi gelap menjadikan 
kamera termal in i cocok untuk melakukan 
pengawasan di perbatasan.  

 Sensor yang dapat mendeteksi suhu dapat 
membantu pula dalam upaya pencegahan tindakan 
kriminal yang sering terjadi di perbatasan seperti 
illegal logging, penyelundupan obat obatan, 
penyelundupan hewan dilindungi dan kejahatan 
lainnya. 

 
DAFTAR PUS TAKA 

 
[1] Perbatasan diakses 5 Juli 2012 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasa 
[2]  Daftar Istilah/Pengertian Wilayah  Perbatasan 

http://www.dellimanusantara.com 
/index.php?option=com_content&view=art icle&i
d=92:daftar-istilahpengertian-wilayah-
perbatasan&catid=35:art ikel&Itemid=18 d iakses 
7 Ju li 2012) 

[3] Letak Geografis Kalimantan 
Timur(http://0141117.tripod.com/geografis.htm  
diakses 9 Juli 2012 ) 

[4]   Kalt im Masih Butuh 44 Tower BTS Atasi Blank 
Spot (http://diskominfo.kalt improv.go .id/berita-
1375-kalt im-masih-butuh-44-tower-bts-atasi--
blank-spot--.html d iakses 11 Juli 2012) 

[5]  Wilayah Perbatasan, Anatomi Pencurian Ikan di 
Perbatasan (http://www.wilayah  
perbatasan.com/wilayah-perbatasan-anatomi-
pencurian-ikan-d i-perbatasan/ diakses 15 Juli 
2012) 

[6]   Perbatasan RI – Malaysia  di Kaltim 1.038 
kilometer (http://www.antaranews.com/  
berita/312754/perbatasan-ri-malaysia-di-kaltim-
1038-kilometer diakses 25 Juli 2012) 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

435 
 

[7]  Mengenal Lebih Dalam Teknologi Berbasis Ip 
(http://www.indopos.co.id/index.php/ arsip-
berita-foto/71-jakarta-raya-rev iews/23017-
mengenal-lebih-dalam-teknologi-berbasis-
ip.html diakses 28 Juli 2012) 

[8] Mexico–United States border 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico%E2%80%
93 United_States_border  diakses 29 Ju li 2012) 

[9] The Helios System and Border Security 
(http://www.engr.arizona.edu/news/media/ 
file/helios_report_opt.pdf diakses 30 Juli 2012) 

[10] InternetProtocol   
(http://en.wikipedia.org/wiki/ Internet_Protocol 
diakses 30 Ju li 2012)  

[11] Closed Circu it Television  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-
circuit_television diakses 30 Ju li 2012) 

[12] CCTV (Closed-circuit television) (http://cctv-
toip.blogspot.com/2011/12/apa-itu-cctv.html  
diakses 31 Ju li 2012) 

[13] China installs silent alarm system against NK 
defectors (http://www.koreatimes.co.kr/  
www/news/nation/2012/07/120_107511.html  
diakses 31 Ju li 2012) 

[14] Thermal cameras in surveillance 
(http://www.axis.com/files/whitepaper/wp_axis_ 
thermal_cameras_en_37661_0912_lo.pdf d iakses 
1 Agustus 2012) 



Proceeding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik 2012 
“Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “ 

 
 

436 
 

Perancangan dan Implementasi Antena Mikrostrip Mimo 3 X 3 untuk 
Wimax Pada Frekuensi Kerja 2,3 GHz – 2,4 GHz 

 
Yuyu Wahyu1), Aditya Sukmana Putra2), Bambang Setia N3), Asep Yudi H4) 

1,4 Komplek Kampus PPET LIPI gd. 20 
Jl. Cisitu No. 21 / 154D, Bandung 40135 Indonesia 

 2,3Fakultas Elektro& Komunikasi – Institut Teknologi Telkom 
 Jl. Telekomunikasi, Dayeuh Kolot Bandung 40257 Indonesia 
ABSTRAK 
 
 Perkembangan teknologi sekarang ini semakin 
canggih, diikuti dengan munculnya teknologi wireless 
yang mempermudah setiap orang untuk dapat 
berkomunikasi. Antena merupakan komponen sistem 
wireless yang sekarang banyak digunakan dalam 
kehidupan komunikasi. Antena mikrostrip MIMO 3x3  
yang dibuat ini memiliki banyak kelebihan seperti 
ukurannya yang kecil, ringan, dan dapat terintegrasi 
secara langsung. Pada Proyek Akhir ini melakukan 
perancangan dan implementasi antena mikrostrip 
MIMO 3x3 untuk WiMAX pada frekuensi tengah 2,35 
GHz, pada range frekuensi 2,3 GHz - 2,4 GHz dengan 
pencapaian gain ≥ 3 dBi dan bandwidth mencapai 
100 MHz. 
Dari hasil simulasi dengan menggunakan software 
CST, didapatkan bandwidth yang sudah memenuhi 
syarat VSWR ≤ 2 dan Gain sekitar 5,8 dBi. Pada hasil 
pengukuran antena didapatkan hasil VSWR ≤ 2 
dengan bandwidth 95 MHz pada antena pertama, 100 
MHz pada antena kedua, 75 MHz pada antena ketiga 
dan Gain 5,82 dBi pada masing-masing antena. Pola 
radiasi berbentuk unidirectional didapat ketika 
simulasi dan pengukuran. Polarisasi yang didapatkan 
adalah sirkular. Dari perancangan frekuensi, 
Bandwidth dan Gain ini, maka antena ini dapat 
digunakan sebagai Antena Penerima pada teknologi 
WiMAX. 
 
 Kata kunci : MIMO, Antena,  Mikrostrip, 
WiMAX. 
 

1. PENDAHULUAN 
 
  Teknologi dan standart dari WIMAX 
dikembangkan oleh IEEE (Institute of Electrical anda 
Electronics Engineers), yang  merupakan  salah  satu  
pemimpin asosiasi professional dunia untuk kemajuan 
komunikasi dan teknologi komputer. Standard mobile 
802.16d memungkinkan penerima signal transmisi 
dapat memaksimalkan kecepatan transfer data. 
Perkembangan antena sekarang sangat pesat, 
kecepatan akses data dan kapasitas yang dapat 
ditampung menjadi alasan utama bagi pengembang 
teknologi khususnya dunia ITC untuk membangun 
suatu jaringan yang lebih baik. Maka dari itu muncul 
teknologi antena MIMO ( Multiple Input Multiple 
Output ) yang menawarkan kecepatan akses data dan 
kapasitas yang dapat dikirimkan. Antena microstrip 

MIMO 3x3 in i memberi kemudahan bagi user pada 
suatu tempat yang padat, untuk bisa tetap mengirim 
serta menerima data yang diinginkan. MIMO 3x3 ini 
dibuat karena sebelumnya telah ada MIMO 2x2 
sehinggga ingin mengembangkan lebih lagi di MIMO 
3x3. Pada Proyek Akhir in i akan direalisasikan suatu 
antena mikrostrip MIMO 3x3 untuk implementasi 
WIMAX.. Dengan membuat antena mikrostrip MIMO 
3x3 diharapkan  mampu menangkap sinyal yang lebih 
besar dalam cangkupannya dan bertujuan untuk 
meningkatkan gain lebih besar dari 3 dBi. Mengingat 
bahwa suatu antena merupakan suatu perangkat 
komunikasi yang dapat memperbaiki kinerja 
penyampaian sinyal informasi. Maka akan d irancang 
antena dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan 
kegunaannya yang telah kita tentukan sebelumnya. 
 

2. DASAR TEORI 
2.1 Antena  
 Antena adalah perangkat yang berfungsi untuk 
memancarkan atau menerima gelombang 
elektromagnetik (EM) dari media kabel ke udara atau 
sebaliknya udara ke media kabel. Antena juga bersifat 
sebagai transformator atau struktur transisi antara 
gelombang terbimbing (saluran transmisi) dengan 
gelombang ruang bebas atau sebaliknya. Antena 
berfungsi sebagai pelepas energi elektromagnetik ke 
udara atau ruang bebas dan penerima energi 
elektromagnetik dari ruang bebas. 
 
2.2 Parameter Antena  
 Pada parameter antena ini meliputi VSW R, 
Return Loss, Direkt ivitas, Gain, Po laradiasi, Polarisasi 
dan Bandwidth. 
 
2.3 Saluran Trans misi Antena 

Saluran transmisi merupakan alat penyalur 
energi elektromagnet dari suatu titik ke titik 
lain.Meliputi saluran transmisi ideal ,istimewa dan 
penyepadanan tranformator λ/4. 

 
2.4 Antena Mikrostrip 
 Antena mikrostrip adalah suatu konduktor 
metal yang menempel diatas groundplne yang 
diantaranya terdapat bahan dielektrik. Antena 
mikrostrip merupakan antena yang memiliki massa 
ringan, mudah dipabrikasi, dengan sifatnya yang 
konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir 
semua jenis permukaan dan ukurannya kecil 
dibandingkan dengan antena jenis lain. Dengan sifat 
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yang dimiliknya, antena mikrostrip sangat sesuai 
dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat 
diintegrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain  
yang berukuran kecil. Akan tetapi antena mikrostrip 
juga memiliki beberapa kekurangan yakni bandwidth 
yang sempit, gain dan direktivitas yang kecil, serta 
efisiensi yang rendah. 
 
2.5 MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
 Sistem Multiple Input Multiple Output 
merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah terminal 
(antena) pengirim dan penerima .MIMO menawarkan  
cara lain untuk memperbesar kapasitas sistemnya. 
 
2.6 WiMAX  ( World wide Interoperability for 
 Microwave Access ) 
 Merupakan standard internasional tentang 
Broadband Wireless Acces(BWA) yang mengacu pada 
standard IEEE 802.16. Di mana WiMAX memiliki 
jangkauan jauh yang mampu mencapai 50 km 
(tergantung frekuensi yang digunakan) dapat untuk 
kondisi non-Loss sehingga sangat sesuai untuk 
transmisi pada daerah rural,dan menangani kecepatan 
data sampai 75Mbps. 
 

3.  PERANCANGAN DAN SIMULASI 
3.1 Perancangan 

Dalam perancangan sebuah antena 
diperlukan beberapa langkah untuk memudahkan  
proses perancangan. Pertama dimulai dengan 
menentukan desain dan spesifikasi dari perangkat  
antena yang diinginkan. Setelah spesifikasi 
ditentukan, proses kedua adalah menggunakan 
perhitungan untuk mendapatkan dimensi dari 
antena yang dirancang. Proses ketiga yaitu 
menggunakan software ansoft CST Studio untuk 
mensimulasikan perancangan, menguji parameter 
perancangan dan melakukan optimasi dimensi pad 
jaarak antar elemen antena. Terakhir proses 
realisasi prototype antena dengan 
mempertimbangkan hasil perhitungan dan 
simulasi. 

  
3.2 Spesifikasi Antena 

Perancangan antena dimulai dengan 
pemilihan bahan substrat, antena ini akan  
menggunakan bahan FR4 dengan spesifikasi 
sebagai berikut : 
 Frekuensi kerja   : 2,3-2,4  GHz 
 Bandwidth   : 100 MHz 
 VSW R  : ≤ 2 
 Pola Radiasi  : unidirectional 
 Polarisasi  : lin ier 
 Gain    : ≥ 3 dBi 
 Pada perancangan antena, pemilihan 
substrat yang digunakan harus sesuai denga 
karakteristik antena. Substrat yang digunakan 
untuk realisasi antena WiMAX ini adalah 
substrat FR4. 

3.3 Perancangan Antena  
 Antena yang dirancang adalah antena mikrostrip 
MIMO 3x3. Bentuk antena ini dirancang berdasarkan 
referensi yang didapat sari laboratorium     Telkoma 
PPET-LIPI Bandung. Sebelum melakukan  
perancangan terlebih dahulu melakukan perhitungan 
dimensi groundplane dan substrat. 
 
3.4 Pencatuan Antena 
 Teknik pencatuan antena pada awalnya 
menggunakan microstrip line yaitu dengan cara 
menghubungkan line pencatu dengan patch secara 
langsung  pada substrat yang sama. Karena banwidth 
yang diinginkan belum tercapai maka diganti dengan 
pencatuan EMC  (electromagnetically coupled) untuk 
memperbesar bandwidth. Setelah dilakukan simulasi, 
didapatkan VSWR dan bandwidth yang sesuai. 
 
3.5 Substrat Antena  

Parameter penting dalam pemilihan substrat yang 
tepat yaitu ketebalan dan loss tangent dielektrik 
substrat. Ada banyak jenis dielekt rik yang bisa dipakai 
untuk desain antena microstrip dan biasanya memiliki 
konstanta dielektrik pada range 2,2 ≤εr ≤12 dengan 
klasifikasi, low dielectric constant pada range 2,2 ≤εr 
≤3, medium sekitar 6,15 dan high kira-kira d i atas 
10,5. Oleh karena itu antenna harus di desain untuk 
spesifikasinya dengan mempertimbangkan dimensi 
dan performansi antena. 

 
3.6  Dimensi Antena 

Antena yang dirancang mempunyai jenis 
mikrostrip dengan bentuk persegi atau rectangular. 
Untuk mencari dimensi antena microstrip (W dan L), 
harus diketahui terlebih dahulu parameter bahan yang 
digunakan yaitu tebal dielektrik (h), konstanta 
dielektrik (εr), tebal konduktor (t) dan rugi – rugi 
bahan. Panjang antena microstrip harus disesuaikan, 
karena apabila terlalu pendek maka bandwidth akan 
sempit sedangkan apabila terlalu panjang bandwidth 
akan menjadi leb ih lebar tetapi efisiensi radiasi akan  
menjadi kecil. Dengan mengatur lebar dari antena 
microstrip (W) impedansi input juga akan berubah. 

 
3.7  Dimensi Saluran Trans misi 
 Setelah menghitung panjang dan lebar dari 
patch untuk substrate yang telah diberikan, langkah 
selanjutnya adalah menentukan lebar pencatu, panjang 
pencatu dimana dalam perancangan ini besarnya 
panjang pencatu sangat mempengaruhi nilai VSWR 
dan besarnya lebar (W) sangat mempengaruhi nilai 
panjang pencatu dapat dituliskan dalam persamaan 
sebagai berikut. 

Dari fo rmula                             [2.19] 
Didapatkan λo = 127,6595 mm 
Dari fo rmula                             [2.20] 
Didapatkan λd = 60,8592 
Dari fo rmula                              [2.21] 
Didapatkan Lf = 15,2148 
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 Dan untuk lebar pencatu sangat dipengaruhi 
dengan tinggi bahan substrate dan jenis bahan 
substrate yang digunakan. Dapat dituliskan dalam 
persamaan sebagai berikut. 

Dari fo rmula                                 [2.23] 
Didapatkan A = 1,52975 
Dari fo rmula                                 [2.22] 
Didapatkan Wf  = 3,05938 mm 
 

3.8  Simulasi Antena 
 Perancangan menggunakan CST sebagai 
simulator. Langkah awal adalah mendesain bentuk 
antena sesuai perhitungan ke dalam simulator. 
Kemudian pilih material penyusun dari setiap elemen  
sesuai perencanaan. Setelah dilakukan desain 
kemudian dilakukan running program. Analisis 
pertama terhadap hasil simulasi diperlukan, apakah  
sudah sesuai spesifikasi awal atau belum. Jika terjadi 
penyimpangan maka diperlukan optimasi dimensi 
yang tepat melalui percobaan dengan mengacu pada 
karakteristik yang diharapkan. Rancangan hasil dari 
perhitungan dimensi antena digunakan sebagai data 
awal di dalam simulasi. 

Gambar 1. Antena MIMO 3x3  
 
3.9 Realisasi Prototype Antena  

Setelah dilakukan simulasi untuk mendapatkan hasil 
frekuensi resonan yang sesuai dengan spesifikasi, 
maka prototipe antena rectangular dapat dibuat. 

 
Gambar 2. Antena Realisasi Tampak Depan 

 
4 . PENGUJIAN DAN ANALIS IS 

 Setelah melakukan proses pencetakan antena 
kemudian dilakukan pengukuran antena. Pengukuran 
dari antena ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik dari antena yang telah kita rancang 
sebelumnya. Hasil dari pengukuran antena akan 
dibandingkan dengan hasil dari perancangan awal dan 
hasil dari simulasi software. Hasil perbandingan 
tersebut akan dianalisis sehingga diketahui jika terjadi 
penyimpangan pada antena. Parameter yang diukur 
pada antena ini dibagi menjadi dua bagian diantaranya 
pengukuran dalam dan pengukuran luar. Pengukuran 
dalam meliputi pengukuran VSWR, bandwidth, 
impedansi, return loss dan mutual coupling. 
Sedangkan untuk pengukuran luar meliputi pola 

radiasi, polarisasi dan gain. Pengukuran sendiri 
dilakukan di LIPI Bandung.  
 
4.1 Alat Ukur  

Dalam pengukuran antena, hal-hal yang  perlu 
diperhatikan adalah  kemampuan perangkat ukurnya, 
terutama daerah frekuensi yang mampu diukur oleh  
alat ukur tersebut. Untuk antena susunan delapan 
mikrostrip rectangular ini, proses pengukuran 
dilakukan di Laboratorium telkom PPET-LIPI 
Bandung dan Laboratorium Microwave IT Telkom. 
Alat ukur yang digunakan pada proses pengukuran 
adalah sebagai berikut: 
1. Network Analyzer, merk: Advantest tipe R3770 

(300 KHz – 20 GHz)   Network Analyzer 
digunakan dalam  pengukuran VSW R, 
bandwidth, dan impedansi antena. Alat ini akan 
menampilkan grafik hasil ukur berupa VSWR dan 
bandwidth sebagai fungsi frekuensi, dan 
impedansi dalam bentuk smithchart. 

2. Spectrum Analyzer , merk: HP tipe 8563E 
(30KHz – 26,5GHz) 
Alat ukur ini d igunakan dalam pengukuran gain, 
pola radiasi, dan polarisasi dari prototype antena 
yang akan diukur. Dalam penggunaanya, 
spectrum analyzer ditempatkan pada antena 
penerima (Rx), yaitu antena prototype yang akan 
diukur yang  nantinya akan menampilkan level 
daya terima (RSL). Melalu i pengukuran inilah  
dapat diketahui karakterisitik level sinyal pada 
antena penerima. 

3. Sweep Oscilator, merk : HP 8350 B 
Alat ini digunakan dalam pengukuran gain, 

pola radiasi, dan polarisasi dari antena yang diukur. 
Dalam pengukuran, sweep oscilator ditempatkan pada 
antena pemancar (Tx) yang berfungsi memberikan  
level daya dan frekuensi. 

 
4.2 Hasil Pengukuran VSWR, Bandwidth dan 

Impedansi 
 

VSWR dan Bandwidth 

 
Gambar 3. VSWR dan Bandwidth  Antena Pertana 
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Gambar  4. VSWR dan Bandwidth Antena Kedua 

 
Dari hasil pengukuran menunjukan bahwa  

 
 

 
Gambar 5.  VSWR dan Bandwidth Antena Ketiga 
 
Tabel  1 hasil pengukuran VSWR 
 

 Antena 
pertama 

Antena 
kedua 

Antena 
ketiga 

2,3 GHz 2,1 2,053 2,395 
2,35 GHz 1,389 1,505 1,428 
2,4 GHz 1,735 1,881 1,458 

 

 
Gambar 6. Impedansi antena pertama 
 
Pada frekuensi tengah 2,35 GHz d i antena 

pertama d iperoleh impedansi sebesar 37,059 – j5,92 
ohm.  

 
Gambar 7. Impedansi Antena Kedua 
 
 

Pada frekuensi tengah 2,35 GHz di antena kedua 
diperoleh impedansi sebesar 33,515  - j3,617 ohm.  

Gambar 8. Impedansi Antena Ketiga 
 

Pada frekuensi tengah 2,35 GHz di antena kedua 
diperoleh impedansi sebesar 41,7 –j14,095 ohm. 
Bandwidth pada antena pertama adalah 95 Mhz antena 
kedua 100 MHz dan pada antena ketiga 75 MHz 

 
4.3 Mutual Coupling 

Mutual coupling merupakan keterpengaruhan 
antena satu dengan antena lainnya yang  disusun 
secara berdampingan. Semakin kecil Mutual coupling 
mengakibatkan antena satu dengan lainnya berdiri 
secara independent. Mutual coupling yang ideal 
mempunyai redaman -20 dB, hal ini dapat dibuktikan  
dengan perhitungan berikut : 

 
Diketahui Mutual coupling -20 dB misalkan P2 

adalah 1 Watt maka dengan formula [4.3] didapatkan 
P1 = 0,01 Watt. Dari perhitungan tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa semakin kecil P1 
mengakibatkan antena satu dengan lainnya saling 
independent dan berbanding lurus dengan Mutual 
Coupling. 
Besar pengaruh antar dua antena di frekuensi tengah 
2,35 GHz sebesar -20,390 dB.  
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Gambar 9. Mutual Coupling antena 1 ke 2  

Besar pengaruh antar dua antena di frekuensi 
tengah 2,35 GHz sebesar -20,453 dB. 

 

 
Gambar 10.  Mutual Coupling antena 2 ke 1  

 
Besar pengaruh antar dua antena di frekuensi 

tengah 2,35 GHz sebesar -19,891 dB. 
 

Gambar 11. Mutual Coupling Antena 2 ke 3 
Besar pengaruh antar dua antena di frekuensi 

tengah 2,35 GHz sebesar -19,943 dB. 

 
Gambar 12. Mutual Coupling Antena 3 ke 2 

 
4.4 Pengukuran Polaradiasi 

 
Antena pemancar horn dihubungkan ke 

sweep generator dan Antena Under Test (AUT) 
dihubungkan ke spectrum analyzer pada frekuensi 3 
GHz. AUT d iputar secara vertikal (ɸ tetap dan Ɵ 
variabel ) per 10°. Dengan mencatat level terima 
yang terbaca pada spectrum analyzer sebanyak dua 
kali dalam rentang waktu yang sama, yang bertujuan 
untuk mencari n ilai rata – rata akibat dari fluktuasi 
level daya yang terus berubah – ubah akibat 
multipath 

 

              
Gambar  13. Polaradiasi Azimuth 3 antenna 
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4.5 Pengukuran Polarisasi 
Proses pengukuran polarisasi antena 

diperlukan generator yang terhubung ke antena 
berpolarisasi linier sebagai pemancar dan pada sisi 
penerima terdapan Antena Under Test (AUT) 
terhubung pada spectrum analyzer. Prosedur 
pengukuran sama dengan pengukuran pola radiasi 
yang membedakan adalah untuk pengambilan datanya 
Antena Under Test (AUT) diputar 360° dengan posisi 
arah pola radiasi antena. Pengambilan data dilakukan  
setiap 10°, sehingga didapatkan level penerimaan saat 
maksimum ( mayor lobe ) dan saat min imum ( minor 
lobe ). 

 

 

 
Gambar 14. Polarisasi antena 3 antenna 

 

5. KES IMPULAN 
 

 Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil keseluruhan  proses 

perancangan dan implementasi antena yang telah 
dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat 
disimpulkan d iantaranya sebagai berikut. 
Antena yang dibuat mempunyai jenis mikrostrip dan 
menggunakan teknologi MIMO (Multiple Input 
Multiple Output). VSWR hasil realisasi antena sudah 
memenuhi spesifikasi awal yaitu mempunyai hasil 
pengukuran VSW R dibawah dua pada frekuensi 
tengah dikedua antena.. Bandwidth dari realisasi 
antena belum memenuhi spesifikasi dimana irisan 
bandwidth kedua antena sebesar 75 MHz, dari yang di 
inginkan sebesar 100 MHz. Impedansi dari realisasi 
antena belum cukup memenuhi spesifikasi awal yaitu 
pada antena pertama sebesar 37,059 ohm, antena 
kedua sebesar 33,515 ohm dan antena ketiga sebesar 
41,7 ohm  dari perancangan awal sebesar 50 ohm. 
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Penelitian dan Pengembangan Radar Pengawas Pantai ISRA Generasi IV 
 

Mashury Wahab, Yuyu Wahyu, Sulistyaningsih dan Novita Dwi Susanti  
 Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI 

Kampus LIPI Gd. 20 Lt. 4, Jl. Sangkuriang Bandung – INDONESIA 
Telp. 022-2504660, Fax. 022-2504659, Email: mashury.wahab@gmail.com 

 
Abstrak - Dalam makalah ini, kami menyajikan 
pengembangan Radar di Pusat Penelitian Elektronika 
dan Telekomunikasi (PPET-LIPI). Sebuah Radar 
pengawas pantai telah dikembangkan sejak tahun 
2006. Makalah ini membahas penelitian dan 
pengembangan Radar pengawas pantai generasi ke IV 
yang merupakan pengembangan dari Radar-Radar 
generasi sebelumnya. Radar generasi ke IV ini 
memiliki desain yang lebih kecil dan kompak sehingga 
dapat diaplikasikan pada kendaraan yang lebih kecil 
dan dapat juga di pasang pada kendaraan tempur 
seperti panser/tank. Beberapa gambar desain Radar 
generasi ke IV dan desain antena Radar generasi ke 
IV disajikan.  
 
Kata kunci: Radar, FMCW, PPET-LIPI, generasi IV, 
panser. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 
banyak pulau yang dipisahkan oleh lautan yang luas 
membutuhkan armada yang besar untuk melindungi 
kekayaan laut Indonesia. Armada tersebut tidak hanya 
SDM (TNI-AL) tetapi juga peralatan navigasi yang 
menunjang untuk melindungi dan melakukan  
pengawasan terhadap kondisi keamanan laut. Salah  
satu peralatan navigasi yang berfungsi untuk 
memantau perairan Indonesia adalah Radar pengawas  
pantai.  

Radar Pengawas Pantai digunakan untuk 
mengawasi pergerakan kapal laut yang melintasi 
perairan laut Indonesia sehingga dapat dicegah 
tindakan-tindakan yang dapat merugikan NKRI, selain  
itu juga untuk menghindari tabrakan kapal yang sering 
terjadi d i wilayah perairan Indonesia. Pemasangan 
Radar Pengawas Pantai daya besar (high power) di 
kapal atau dipinggir daratan (sekitar pantai) dapat 
digunakan untuk mengawasi wilayah laut yang luas 
sampai beberapa puluh mil laut.  

Berdasarkan uraian diatas maka penggunaan 
Radar sangat penting untuk pengawasan dan 
pengamanan wilayah perairan NKRI. Kemandirian  
bangsa dalam pembuatan Radar akan sangat 
membantu dalam penyediaan Radar didalam negeri. 
Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kondisi 
perekonomian bangsa yang sedang terpuruk ini t idak 
memungkinkan pemerintah untuk membeli peralatan 
Radar dari luar negeri yang umumnya bernilai sangat 
mahal (dari U$100.000 sampai dengan jutaan U$ 
dollar). Hal ini ditambah dengan sulitnya mekan isme 
pembelian Radar yang sifatnya strategis dibidang 

pertahanan dan keamanan. 
Puslit Elektronika dan Telekomunikasi LIPI telah  

melakukan riset dan berhasil membuat satu prototip 
radar pengawas pantai pada tahun 2009 dan sejak itu 
sampai sekarang telah dikembangkan radar pengawas  
pantai  generasi I, II dan III. Pada tahun 2012 ini 
PPET-LIPI melakukan  penelit ian dan pengembangan 
radar pengawas pantai generasi ke IV.  

Radar pengawas pantai ISRA generasi ke IV 
secara sepintas seperti sama dengan radar generasi 
sebelumnya akan tetapi radar generasi in i didesign 
lebih kecil dan kompak sehingga dapat di aplikasikan  
di kendaraan ringan juga kendaraan tempur seperti 
panser/tank. 

2. TEORI DASAR 

Radar yang dikembangkan di  PPET LIPI 
merupakan radar yang menggunakan sistem 
Frequency Modulated-Continuous Wave (FM-CW), 
Sistem Radar FM-CW ini terbagi atas dua bagian 
utama yaitu transmitter (pemancar) dan receiver 
(penerima). Didalam transmitter (pemancar) dan 
receiver (penerima) terdapat dua antena yang masing-
masing digunakan untuk memancarkan sinyal Radar 
ke obyek yang ingin diamati dan untuk menerima 
sinyal Radar yang dipantulkan oleh obyek. 

 
 

Gambar 1 : Block Diagram of FM-CW Radar 
 

Antenna control yang berfungsi untuk 
mengatur agar gerakan antenna sesuai dengan 
tampilan dilayar dari Display unit. Hasil deteksi Radar 
yang ditampilkan oleh  Display unit merupakan 
pengolahan sinyal/data yang diterima dari bagian 
Receiver menjad i suatu gambar yang dapat 
diinterpretasikan dengan mudah oleh pengguna. 
Pengolahan sinyal Radar ini dilakukan oleh sebuah 
komputer yang berkemampuan tinggi sehingga semua 
proses dilakukan secara real time untuk menghindari 
adanya penundaan (delay). Seiring dengan kemajuan 
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teknologi Radar, peranan perangkat lunak untuk 
pengolahan sinyal menjadi semakin penting. Tampilan  
dari Radar akan disesuaikan dengan kelaziman yang 
berlaku pada Radar Pengawas Pantai yang telah dijual 
dipasaran, yaitu antara lain mengikuti regulasi 
International Maritime Organization (IMO) dan 
menampilkan parameter-parameter penting dari Radar 
sebagai informasi untuk pengguna. 

Pembangkit frekuensi (frequency generator) 
berfungsi untuk membangkitkan sinyal sweep, 
memberikan input sinyal osilator (local oscillator) 
frekuensi rendah dan tinggi ke bagian pemancar dan 
penerima, serta menghasilkan sinyal dengan frekuensi 
referensi. 

Standar-standar yang ada saat ini untuk Radar 
Maritim (termasuk Radar Pengawas Pantai) adalah: 

 Standard Performance Radar Kapal: sesuai 
Resolution IMO A.477(XII). 

 Standards Performance for Automatic Radar 
Plotting AIDs (ARPAs): sesuai Resolution IMO 
A.823 (19). 

 Standard Performance untuk VTS: 
Recommendations IALA V-128 on Operat ional 
and Technical Performance Requirements for 
VTS  Requirements.  
 

Berdasarkan standar diatas, maka prototip Radar 
ISRA terutama prototip II yang merupakan versi 
komersial harus dapat memenuhi semua standar-
standar yang ada. Sedangkan untuk prototype ke-4 
merupakan penyempurnaan dari prototip II akan tetapi 
memiliki desain yang lebih kompak. Maka pengetesan 
Radar ISRA dilakukan mengikut i ketentuan didalam 
standar tersebut dan ketentuan yang diinginkan oleh 
user. Apabila semua standar sudah dipenuhi, maka 
Radar ISRA layak mendapatkan sertifikasi. Akan ada 
serangkaian pengetesan yang dilakukan secara intensif 
dengan Dislitbang TNI-AL dan Direktorat 
Kenavigasian Dit jen Hubla, Dephub. 

Dikarenakan Radar ISRA menggunakan 
frekuensi Radio, maka dalam aplikasinya harus 
mendapatkan sertifikasi POSTEL yang menyatakan 
bahwa Radar ISRA layak digunakan dan tidak 
mengganggu peralatan Radio lainnya. Selain itu, 
karena Radar ISRA merupakan produk Nasional maka 
perlu mendapatkan persetujuan dari Badan 
Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI (Standar 
Nasional Indonesia). 
 Pada penelitian Radar tahun 2012 ini dan 
pada tahun-tahun selanjutnya, akan dilakukan rancang 
bangun Radar sesuai dengan prototip II Radar ISRA. 
Setelah itu dilakukan pengetesan, sertifikasi, 
pemanfaatan dan pemasangan pada tempat-tempat 
tertentu digaris pantai yang berdekatan dengan 
wilayah perairan strategis. Kemudian, Radar-Radar 
yang sudah terpasang ini akan dihubungkan melalui 
suatu jaringan sehingga dapat dimonitor dan 
dikendalikan dari jarak jauh.  
 

 Spesifikasi Radar yang akan dibuat pada 
tahun 2012 adalah : 

 Prinsip : FMCW (Frequency-Modulated 
Continuous Wave). 

 Software: IMO Standards  + ECDIS* (* optional) 
 Transmitter: 

 Frequensi : X band (~  9 GHz). 
 Frequensi sweep: 4 MHz, 8 MHz, 16 MHz, 

32 MHz, 64 MHz (or 48 MHz). 
 Selected range: 24 NM, 12 NM, 6 NM, 3 

NM, 1,5 NM. Maksimum jarak radar dapat 
di atur sampai 24 NM,  lebih dari 27 Km 
(perkiraan jarak dari radar secara 
horizontal) untuk memungkinan 
mendeteksi lokasi kapal beberapa 
kilometer dari garis pantai. 

 Sweep repetit ion frequency: 1,5 kHz. 
 Output power: 2 Watt. 

 Receiver / processor: 
 IF bandwidth: 60 MHz. 
 Number of range cells: 512. 
 Range cells: 48 meter, 24 meter, 12 meter, 

6 meter, 3 meter 
 PC-based processor. 
 Standard PC d isplay. 

 Antenna: 
 Antenna Microstrip patch arrays dengan 

element patch berbetuk persegi. 
 Antenna dengan flares untuk mengurangi 

vertical beamwidth. 
 Modular system 
 Konfigurasi 2 antenna untuk transmit dan 

receive. 
 Horizontal beamwidth: ~ 2 Degree. 
 Vertical beamwidth: ~ 10 Degree. 
 Polarisasi: horizontal. 
 Kecepatan Rotasi : 10  rpm max. 

 
 

3. PERKEMBANGAN LITBANG RADAR  
DAN HAS ILYANG DICAPAI 

 
3.1 Perkembangan Litbang Radar  

 Tiga prototip:  
 Prototip ke-1, sudah dites di Anyer, 

Cilegon  

 
Gambar 2 : Prototip ke-1 
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 Prototip ke-2 sudah diinstal permanen di 
Merak, Cilegon  

 
Gambar 3 : Prototip ke-2 

 Prototip ke-3 dipasang di truk 
(transportable Radar) 

 
Gambar 4 : Prototip ke-3 

 Persiapan migrasi ke ap likasi berbasis JAVA 
untuk pengolahan data dan GUI. 

 Modifikasi dari konfigurasi perangkat keras 
dan perakitannya. Termasuk membuat modul-
modul sendiri, perkabelan (wiring), dan power 
suplay. 

 Pengembangan prototip ke-4: Radar 
multifungsi medium range yang bisa digunakan 
pada kendaraan ringan dan tank/panser. 

 Pengetesan Radar prototip ke-4  
 

3.2 Hasil yang dicapai litbang  Radar 2012 
 Desain Radar ISRA prototip ke-4 untuk mult i-

fungsi yaitu untuk coastal Radar, ground 
surveillance Radar dan border monitoring. 
Dimana perbedaan untuk fungsi-fungsi ini 
terutama pada perangkat lunak yang digunakan 
dan output yang ingin diperlihatkan/diketahui 
oleh user.  

 Perubahan konfigurasi bagian mekanik, 
elektronik, mikrowave, RF, sistem kontrol, 
komputer, sistem komunikasi dan perkabelan. 

 Perubahan desain dari sistem mekanik Radar 
karena Radar yang dibuat berukuran lebih kecil 

dan kompak. Diharapkan b isa dipakai d iatas 
kendaraan ringan dan juga kendaraan tempur 
seperti panser/tank. 

 Sistem mekanik yang terdiri dari dudukan 
motor radar dan sistem antena sudah di-desain 
dan akan mulai pembuatannya. 

 Perubahan desain Radome karena berubahnya 
dimensi sistem mekanik. 

 Beberapa publikasi ilmiah pada SemNas Radar 
dan ICRAMET 2012 serta SMAP (Seminar 
Nasional Microwave Antena dan Propagasi) UI 
pada Oktober 2012. 

 Rancang bangun perangkat lunak Radar 
dilaksanakan berdasarkan versi yang sudah ada 
sebelumnya di prototip II dan III serta di-
upgrade untuk disempurnakan sesuai dengan 
requirement IMO. 

 
Gambar  5 : Desain Radar versi prototip IV Tahun 

2012. 

 

 Berikut Gambar Kemajuan Mekanikal Antena 

X band : 
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Gambar 6 : Sistem antena tampak depan 

 
 

 
 

Gambar 7 : Sistem antena tampak belakang 

 
Gambar 8 : Sistem antena tampak samping 

 

 
 

Gambar 9 :  Sistem antena untuk pengarah 

 
 

Gambar 10 : Dudukan Antena 

 
 

 

Gambar 11 : Sistem motor antena tampak bawah 

 

 

 
 

Gambar 12 : Sistem motor antena tampak samping 
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Gambar 13 :  Antena Array X-Band  

 
Dari hasil pengukuran antena didapat 

spesifikasi sesuai dengan yang diharapan, dengan 
VSW R dibawah 1,5 dan lebar bandwidth di atas 60 
MHz serta impedansi yang mendekati 50 Ω. 
  

4. KES IMPULAN 
 

Telah disampaikan makalah mengenai 
penelitian dan pengembangan Radar pengawas pantai 
generasi ke IV. Sebuah Radar pengawas pantai 
diperlukan untuk negara seperti Indonesia yang 
memiliki lebih dari 17.000 pulau. Pengembangan 
Radar ISRA LIPI telah disajikan. Untuk dapat 
menghasilkan Radar lokal adalah tujuan utama dari 
pembangunan Radar. Ada banyak faktor yang terlibat 
dalam pengembangan Radar. Output utama dari 
kegiatan ini adalah satu prototip Radar ke-4 yang 
seharusnya dapat dipasang disuatu tempat tertentu 
yang berdekatan dengan garis pantai dengan 
bekerjasama dengan mitra Industri (PT. INTI) dan 
PEMDA. Kegiatan perakitan, integrasi dan pengetesan 
dilakukan pada pertengahan tahun sampai akh ir tahun 
2012.  
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