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SAMBUTAN KETUA PANITIA SNTE 2011 
 

Pertama‐tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan rahmat‐Nya 
kita dapat bertemu pada acara Seminar Nasional Teknik Elektro (SNTE) 2011 dengan tema “Riset 
Terapan dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Industri Nasional”.  Seminar ini 
sesungguhnya dapat kita katakan sebagai kelanjutan dari SNTE‐2010. 

Kita menyadari bahwa memasuki era globalisasi diperhadapkan pada fenomena yang cepat 
pada  bidang  ilmu,  teknologi,  ekonomi,  dan  bidang  teknologi  informasi.  Dalam proses  perubahan 
tersebut  timbul  pula  krisis  sosial  budaya,  sumber‐sumber  alam,  dan  ekonomi  serta  etika,  oleh 
karena itu kita perlu melihat dengan prespektif yang lebih luas adanya berbagai bencana alam hal 
ini  merupakan  tantangan  strategis  perguruan  tinggi  dan  instansi  penelitian  untuk 
mengaktualisasikan  diri  dalam  menyelesaikan  melalui  jalur  ilmu,  teknologi,  dan  ekonomi  serta 
mewujutkan Sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan trampil memberdayakan IPTEK 
memberikan manfaat  yang  optimal.  Melalui  seminar  ini  diharapkan  agar  kita  dapat  melengkapi 
kemampuan  akademik  secara  integratif,  baik  dari  aspek‐aspek  teoritik  maupun  aspek  praktis 
(terapan) ditengah‐tengah perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Maksud  diadakannya  SNTE‐2011  adalah  : Mempublikasikan  hasil  penelitian  di  perguruan 
tinggi  secara  nasional;  Sebagai wahana  interaksi  kemitraan  antara  para  peneliti;  Sebagai  bentuk 
salah  satu  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi;  Pengembangan  kwalitas  akademik  dalam 
upaya  Link  and  Match  antara  perguruan  tinggi  dengan  industri.  Sedangkan  tujuannya  adalah 
Menumbuhkan  sikap  inovatif,  kreatif  serta  tanggap  terhadap  perkembangan  IPTEK; 
Mengembangkan  teknologi  di  Perguruan  Tinggi  untuk  mendorong  kemandirian  bangsa;   
Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki potensi akademik melalui kegiatan penelitian; 
Mensinergikan  antara  penelitian  di  Perguruan  Tinggi  dan  inovasi  di  industri;  Mendorong 
terciptanya masyarakat dialogis dan terbuka, saling mengisi, mendorong, membangun; Diharapkan 
pembaharuan  diri  yang  satu  dengan  yang  lain  untuk  dapat  melahirkan  pemikiran‐pemikiran 
strategis  sesuai  dengan  pola  ilmiah  pokok  yang  dikembangkan  melalui  jalur  penelitian; 
Pengembangan  riset,  teknologi,  dan  kwalitas  akademik  sangat diperlukan untuk mempersiapkan 
masyarakat  mandiri.  Kita  mengharapkan  seminar  ini  dapat  melangkah  ke  depan  lagi, 
mengintegrasikan  ilmu  dan  teknologi  melalui  penelitian  dalam  mengatasi  permasalahan  dan 
memberikan  repon  yang  tepat,  yang menyumbangkan  hal  yang  positif  dalam pembangunan  dan 
perubahan di dalam masyarakat. 

Seminar  Nasional  Teknik  Elektro  2011  menampilkan  pembicara  kunci  Prof.  Dr.  Djoko 
Santoso,  dari  Dirjend  Dikti  Kementerian  Pendidikan  Nasional,  Prof.  T.  Basaruddin  PhD.  Dekan 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan pakar industri di Indonesia. SNTE‐2011 diikuti 
58 peserta pemakalah dari berbagai Perguruan Tinggi dan Instansi Penelitian di Indonesia antara 
lain  :  ITB  ,  ITS,  UI,  BPPT,  Pusat  Teknologi  Satelit  Lembaga  Penerbangan  dan Antariksa Nasional 
(LAPAN),  Akademi  Teknik  Telkom  Purwokerto,  Universitas  Jenderal  Achmad  Yani,  PT.  Pupuk 
Kaltim,  PT.  Badak  NGL  Plant  Site‐Bontang,  Universitas  Negeri  Jakarta,  Akademi  Telkom  Sandhy 
Putra Purwokerto, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, 
Universitas International Batam, Politeknik Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas 
Pancasila. 

Dengan  terselenggaranya  seminar  ini,  kami  selaku  panitia  menyampaikan  bahwa 
kesuksesan SNTE‐2011 adalah berkat dukungan, kerjasama, dan partisipasi dari semua pihak yang 
terkait. Selamat berseminar semoga kontribusi yang diberikan oleh para peneliti dapat bermakna 
untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. 

 
    Depok, 08 September 2011 
    Panitia SNTE‐2011 
    Ketua, 
 
 
    Aminuddin Debataraja 

NIP.196504251997031001 
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SAMBUTAN KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

 
Puji  syukur  kepada  Allah  SWT.  Seminar  Nasional  Teknik  Elektro  (SNTE)  2011  dapat 

diselenggarakan  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan.  Seminar  ini  merupakan  kegiatan  rutin 
tahunan  Jurusan  Teknik  Elektro  yang  digunakan  sebagai  wadah  pertemuan  ilmiah  para 
praktisiindustri, peneliti, dan akademisi. 

Sebagai  pengelola  di  bidang  teknik  elektro,  kita  merasa  terpanggil  untuk  menghimpun 
sinergi  dalam  menyumbangkan  pemikiran  guna  memajukan  bidang  teknologi  di  Negara  kita. 
Ketertinggalan kita dalam bidang teknologi menyebabkan negeri  ini sulit berperan dalam kancah 
persaingan  tetap  pada  skala  global  dan  dalam  banyak  hal  memiliki  ketergantungan  pada  peran 
bangsa‐bangsa  lain.  Kita  yakin  bahwa  pengembangan  teknologi  akan  mendorong  kearah 
terciptanya kemandirian bangsa dan pada gilirannya akan membuat bangsa ini memiliki daya saing 
yang diperhitungkan di tingkat global. 

Dalam kegiatan  tersebut,  Seminar Nasional  Teknik Elektro  (SNTE)  2011 diselenggarakan 
oleh Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta yang mengambil tema “Riset Terapan dalam 
Upaya Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing  Industri Nasional”. Dengan mengangkat  tema 
ini, kami berharap SNTE yang telah terselenggara secara rutin dapat mewadahi semangat berbagi 
pengalaman diantara  para  dosen  yang  telah mengadakan  penelitian  tentang  hal‐hal  yang  terkait 
dengan  pengembangan  teknologi.  Kita  semua  berharap  semoga  hasil  pembahasan  di  forum  ini 
dapat  memberikan  sumbangan  bagi  upaya‐upaya  mendorong  ke  arah  terciptanya  bangsa  yang 
mandiri. 

Seminar  nasional  ini  dapat  terselenggara  dengan  baik  atas  bantuan  berbagai  pihak,  baik 
internal maupun  eksternal. Maka,  perkenankan  kami menyampaikan  terima  kasih  yang  sebesar‐
besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah  berkontribusi  atas  terselenggaranya  seminar  nasional 
teknik  elektro  2011  ini.  Ucapkan  terima  kasih  secara  khusus  kami  sampaikan  kepada  keynote 
speaker,  pemakalah,  juga  seluruh  panitia  pelaksana  yang  telah  bekerja  keras  sehingga  seminar 
dapat berlangsung dengan sukses. 

Akhir  kata,  selamat  berseminar  dan  semoga  seminar  ini  tidak  hanya  sekedar  kegiatan 
presentasi, tetapi diharapkan ada realisasi, baik dari industri maupun akademisi. 
 

Depok, 8 september 2011 
Atas nama Jurusan Teknik Elektro PNJ 
Ketua,  
 
 
 
Nur Fauzi Soelaiman, Ir. M. Kom. 
NIP. 195809201984031001 
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SAMBUTAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 
 

Segala puji dan syukur  selayaknya kita panjatkan kepada Tuhan YME atas segala karunia 
nikmat  Nya  kepada  kita  sekalian  sehingga  sampai  saat  ini  kita  diberikan  kesehatan  dan  dapat 
melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing‐masing, salam dan shalawat kita tujukan  kepada 
Nabi Muhamad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. 

Kami  menyampaikan  selamat  dan  menyambut  baik  kegiatan  Seminar  Nasional  Teknik 
Elektro Politeknik Negeri Jakarta tahun 2011 karena hal ini merupakan pertanggungjawaban kita 
kepada  masyarakat  bahwa  penelitian  yang  merupakan  salah  satu  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi 
telah dilakukan. Disamping itu juga untuk mengetahui sudah sampai seberapa jauh penelitian yang 
telah dilakukan,  juga yang terpenting  jangan sampai ada duplikasi penelitian yang pada akhirnya 
jangan sampai terjadi plagiat. 

Menurut Michel Faraday: “Work, Finish and Publish” artinya mengerjakan penelitian hingga 
batasan tertentu yang direncanakan dapat diselesaikan dan kemudian di publikasikan. Jika belum 
dipublikasikan artinya penelitian yang dilakukan dianggap belum selesai. 

Oleh  karena  itu  seminar  ini merupakan  salah  satu  bentuk publikasi  yang  tentunya harus 
ditingkatkan dari  tahan ketahun   misalnya beberapa paper yang memenuhi persyaratan  tertentu 
akan  diterbitkan  pada  Jurnal.  Ini  semua  untuk  meningkatkan  Jumlah  Publikasi  Internasional 
Peneliti  di  Indonesia  yang  masih  sangat  minim  yaitu  sebanyak  11.946  publikasi  dibandingkan 
Malaysia sebanyak 64.182 publikasi, Thailand 69.904 publikasi serta Singapura mencapai 134.739 
publikasi menurut data SCOPUS per 30 Mei 2011. 

Terima  kasih  kepada  seluruh  Pemangku  Kepentingan  baik  Akademisi,  Pemerintah  dan 
Industri  serta  Panitia  yang  mendukung  kegiatan  ini  kami  kami  ucapkan  terima  kasih  dan 
penghargaan yang setinggi – tingginya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga kegiatan Seminar Nasional Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta tahun 2011 ini 
dapat  dijadikan  kegiatan  rutin  tahunan  atau  dua  tahunan  dan  juga  dapat  ditingkatkan  menjadi 
Seminar Internasional sejalan dengan Visi dan Misi Politeknik Negeri Jakarta 
 

Politeknik Negeri Jakarta 
Direktur 
 
 
Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M. Soedarsono DEA 
NIP 195609171986031003 
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JADWAL ACARA 
SEMINAR NASIONAL TEKNIK ELEKTRO (SNTE) 

TAHUN 2011 
Waktu  Kegiatan  Penanggung jawab 

08.00 – 08.30 WIB  Registrasi Peserta  Penerima tamu 

08.30 – 09.00 WIB 

Pembukaan  Acara 
Menyanyikan Lagu Kebangsaan 
Indonesia Raya 

Acara 

Laporan Ketua Panitia  Ketua Panitia SNTE 2011 
Sambutan Ketua Jurusan Teknik 
Elektro 

Ketua Jurusan Teknik 
Elektro PNJ 
Nur Fauzi Sulaiman, ST., 
M.Kom. 

Sambutan Direktur Politeknik Negeri 
Jakarta Sekaligus Membuka Seminar 
Nasional Teknik Elektro 2011 

Direktur Politeknik Negeri 
Jakarta 
Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi 
S., DEA 

09.00 – 09.30 WIB 

Seminar Sesi I : 
”Pengembangan Pendidikan Tinggi 
dan Riset: Membangun Kemandirian 
dan Daya Saing Bangsa” 
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc. 
Dirjen Dikti Kemendiknas RI 

Moderator : 
Iwa Sudradjat, ST., MT. 

09.30 – 10.00 WIB 

Seminar Sesi I : 
”Perkembangan Penelitian di 
Perguruan Tinggi Indonesia” 
Prof. T. Basaruddin, MSc., PhD. 
Dekan Fasilkom UI 

Moderator : 
Drs. Abdul Azis, MMSi. 

10.00 – 10.30 WIB 

Seminar Sesi I : 
”Perkembangan Penelitian di Industri 
Indonesia” 
Teten Hadi Kustendi 
Head IT Department PT. Badak NGL. 

Moderator : 
Drs. A. Tatang, ST., MM. 

10.30 – 11.00 WIB  Rehat Kopi  Konsumsi 
11.00 – 12.15 WIB  Presentasi Sesi Paralel I  Moderator  
12.15 – 13.00 WIB  Ishoma  Konsumsi 
13.00 – 15.30 WIB  Presentasi Sesi Paralel II  Moderator 

 
Sesi Paralel I 
Ruang Seminar I (Ruang Aula Gedung Q Lantai 3) 

Waktu  Pembicara  Judul Makalah  Moderator 

11.00 – 11.15 WIB 

Era Purwanto , Gigih 
Prabowo, Endro 
Wahyono, M. 

Machmud Rifadil 

PENGEMBANGAN MODEL 
MOTOR INDUKSI SEBAGAI 
PENGGERAK MOBIL LISTRIK 
DENGAN MENGGUNAKAN 
METODA VEKTOR KONTROL 

Agus 
Wagyana, 
ST., MT 
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Waktu  Pembicara  Judul Makalah  Moderator 

11.20 – 11.35 WIB  Ratno Nuryadi 

SIMULASI DETEKSI 
MIKROKANTILEVER SENSOR 
BERBASIS PERSAMAAN EULER‐
BERNOULLI

Agus 
Wagyana, 
ST., MT 

11.40 – 11.55 WIB 
Feby Agung .P, M. 
Ashari, Heri 

Suryoatmojo, Soedibyo 

DESAIN KONTROL MAXIMUM 
POWER POINT TRACKING 
DENGAN MENGGUNAKAN 
ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORK‐POLAR 
COORDINATED FUZZY 
CONTROLLER SISTEM 
PHOTOVOLTAIC/TURBIN 
ANGIN UNTUK PEMBANGKIT 
TERSEBAR

Agus 
Wagyana, 
ST., MT 

12.00 – 12.15 WIB 
Jaenal Arifin, Irwan 
Susanto, Bangun Yudi 

Prasetyo 

RANCANG BANGUN SISTEM 
PENDETEKSI KEBAKARAN 
BERBASIS MIKROKONTROLER 
ATMega 8535

Agus 
Wagyana, 
ST., MT 

 
 
Ruang Seminar II (Ruang Teleconference Gedung Q Lantai 3) 

Waktu  Pembicara  Judul Makalah  Moderator 

11.00 – 11.15 WIB  Muhamad Nur 
Husen, Riandini 

SISTEM OTOMATISASI 
BUKA/TUTUP KERAN AIR 
WUDHU BERBASIS 
MIKROKONTROLER AT89S51 

Isdawimah, 
ST., MT. 

11.20 – 11.35 WIB 
Asep Najmurrokhman, 
Een Taryana,  dan 
Ahmad Daelami 

DESAIN PENGENDALI DENGAN 
UMPAN BALIK OUTPUT UNTUK 
SISTEM HIBRID MELALUI 
PENDEKATAN MARKOVIAN 
JUMP SYSTEM

Isdawimah, 
ST., MT. 

11.40 – 11.55 WIB  Abduh Muhammad 

PROBLEM SOLVING PADA 
ALARM 2‐PSH‐207 DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE ROOT 
CAUSE ANALYSIS (RCA) DI 
PABRIK UREA KALTIM‐3 PKT 
BONTANG 

Isdawimah, 
ST., MT. 

12.00 – 12.15 WIB 
Isdawimah, Uno 

Bintang Sudibyo, Eko 
Adhi Setiawan 

ANALISIS KINERJA 
PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI 
TERBARUKAN PADA  MODEL 
JARINGAN LISTRIK MIKRO ARUS 
SEARAH 

Riandini, 
ST., MSc. 

 
Ruang Seminar III (Ruang A Gedung Q Lantai II) 

Waktu  Pembicara  Judul Makalah  Moderator 

11.00 – 11.15 WIB 
Harry Septanto dan 
Bambang Riyanto‐

Trilaksono 

KENDALI‐KONSENSUS DENGAN 
INPUT TERSATURASI UNTUK 
PENYELARASAN SIKAP SATELIT 
DALAM FORMASI

Iwan 
Sonjaya, ST., 
MT. 

11.20 – 11.35 WIB  Mulyono, Aniati Murni 
Arimurty 

PEMILIHAN CIRI DATA CITRA 
PENGINDERAAN JAUH DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE 

Iwan 
Sonjaya, ST., 
MT. 
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Waktu  Pembicara  Judul Makalah  Moderator 
TRANSFORMASI KOMPONEN 
UTAMA 

11.40 – 11.55 WIB  Riyanto,   Rama Okta 
Wiyagi 

SISTEM MONITORING SUHU 
RUANG SERVER BERBASIS WEB 
DENGAN MENGGUNAKAN 
EZ430

Iwan 
Sonjaya, ST., 
MT. 

12.00 – 12.15 WIB 
RD. Kusumanto, Alan 
Novi Tompunu, Wahyu 

Setyo Pambudi 

KLASIFIKASI WARNA 
MENGGUNAKAN PENGOLAHAN 
MODEL WARNA HSV 

Iwan 
Sonjaya, ST., 
MT. 

 
Sesi Paralel II : 
Ruang Seminar I (Ruang Aula Gedung Q Lantai 3) 

Waktu  Pembicara  Judul Makalah  Moderator 
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Riandini, 
ST., MSc. 

13.20 – 13.35 WIB  Rifelino, Suhardjono 
 

PENGARUH SUDUT ORIENTASI 
ANTARA PAHAT DAN 
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Rahayu Purwanti 

ANALISIS VIBRASI MOTOR 
INDUKSI MENGGUNAKAN 
LOGIKA FUZZY MELALUI 
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Waktu  Pembicara  Judul Makalah  Moderator 

13.00 – 13.15 WIB 
Agus Susanto, 
Suhardjono, 
Sampurno 

PENGARUH SUDUT ORIENTASI 
ANTARA PAHAT DAN BENDA 
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TENAGA PANAS BUMI 

Drs. 
Abdulaziz, 
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Sutisna 
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Drs. 
Abdulaziz, 
MMSi. 

13.40 – 13.55 WIB  A. Damar Aji 
SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN BURSA KERJA 
UNTUK MAHASISWA 
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

Drs. 
Abdulaziz, 
MMSi. 

14.00 – 14.15 WIB 
Linna Oktaviana Sari, 
Arif Hidayat, Raynal 

Ramadhan 

RANCANG BANGUN 
PENDETEKSI DAN MONITORING 
KADAR POLUTAN KARBON 
MONOKSIDA (CO) DALAM 
RUANGAN (INDOOR)

Drs. 
Abdulaziz, 
MMSi. 

14.20 – 14.35 WIB  Yogi Widiawati, Ardina 
Askum 

KEKERAPAN PENGGUNAAN 
TERMINOLOGI BAHASA 
INGGRIS TEKNIK UNTUK 
TUJUAN ESP DI JURUSAN 
TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK 

Drs. 
Abdulaziz, 
MMSi. 
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PENGGERAK MOBIL LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN 

METODA VEKTOR KONTROL 
 

Era Purwanto1 , Gigih Prabowo1, Endro Wahyono1, M. Machmud Rifadil 
 
1Electronics Engineering Polytechnic Institute Of Surabaya, Kampus ITS Keputih Sukolilo, Surabaya 60111, 
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E-mail: era@eepis-its.edu 
 
 

Abstrak 
 
Dunia transpotasi merupakan pengguna terbesar bahan bakar minyak, tetapi bahan bakar minyak akan 
semakin berkurang, sehingga diperlukan Energi alternatif  untuk menggantikannya.  Energi listrik merupakan 
salah satu energi alternatif untuk menggantikan Bahan Bakar Minyak pada dunia transpotasi, enrgi listrik akan 
digunakan sebagai sumber energy untuk motor listrik sebagai penggerak mobil listrik, salah satu sistem yang 
saat ini dikembangkan pada penelitian ini adalah penggunaan motor  induksi 3 phasa, motor induksi 
mempunyai kelebihan dan kekurangan ,untuk membuat sistem yang tangguh maka dikembangkan metoda 
vector control untuk mengatasi kelemahan motor induksi.  

 
Keyword: motor induksi, Vector control, decouple, koordinat d-q, transformasi Park 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Pada saat ini energi listrik masih merupakan energi 
alternatif untuk digunakan pada alat transpotasi, 
pada sistem ini motor listrik akan menggantikan 
mesin diesel atau mesin konvensional sebagai 
penggerak utama, mesin listrik yang dapat 
digunakan pada saat ini sangat banyak sekali mulai 
dari motor DC sampai dengan motor AC[1]. 
Pengaturan kecepatan pada motor AC jauh lebih 
sulit dibandingkan dengan motor DC karena tidak 
ada hubungan yang linier antara arus motor dan 
torsi yang dihasilkan seperti pada motor DC[2]. 
Suatu metode yang kemudian disebut sebagai 
vector control  digunakan untuk mengatur 
kecepatan motor induksi pada rentang kecepatan 
yang besar serta presisi dan respon yang cepat. 
Pada metoda vector control, pengaturan motor 
induksi telah diubah seperti pangaturan motor arus 
searah, sehingga dalam pengaturan motor induksi 
dapat digunakan berbagi kontroler seperti pada 
pengaturan kecepatan motor arus searah. Motor dc 
adalah motor yang paling ideal digunakan pada 
sistem pengendalian elektris, karena 
pengendaliannya dapat dilakukan secara terpisah 
(decoupled system). Namun demikian terdapatnya 
komutator-komutator menyebabkan diperlukannya  

perawatan rutin dan berkala, hal ini menyebabkan 
sistem menjadi kurang effisien. Karena itu 
penggunaan motor dc perlahan-lahan digeser oleh 
motor induksi, karena bentuknya kokoh, 
pemeliharaannya mudah, dan effisien, maka motor 
induksi banyak digunakan [1]. Namun demikian 
motor induksi adalah sistem kopel (coupled) 
dimana ada saling ketergantungan antara torka dan 
fluksi. Dengan berkembangnya teknik vector 
control maka kelemahan pada motor induksi dapat 
diatasi dengan teknik mengubah sistem couple 
menjadi decouple, sehingga antara komponen torka 
dan komponen fluksi bisa dikendalikan secara 
terpisah [2,3]. Dengan sistem ini arus penguatan 
dan arus beban motor dapat dikontrol secara 
terpisah, sehingga torka dan fluksi juga dapat diatur 
secara terpisah, dengan demikian torsi dan fluksi 
juga dapat diatur secara terpisah, seperti halnya 
motor dc. 
 
2. Rancangan Mobil Listrik 
 

Mobil listrik yang diusulkan pada penelitian ini 
terdiri dari motor listrik, power control unit dan 
battery seperti ditunjukkan pada gambar 1 
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Gambar 1. Sistem mobil listrik[1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.  Sistem Pengaturan Motor Induksi 
 
 

Dari model mekanik pada gambar 1 maka dikem-
bangkanlah model elektrik seperti ditunjukkan pada 
gambar 2. Model yang dikembangkan pada sistem 
diatas adalah model pengaturan motor induksi 
berbasis pada vector control. Model d-q motor 
induksi merupakan dasar pengaturan kecepatan 
motor induksi dengan metode vector control. 
Sistem koordinat tiga fase statis ditransformasi-kan 
ke koordinat dinamis d-q, koordinat ini berputar 
mengikuti kecepatan sinkron motor atau medan 
putar stator. 
 
Dengan transformasi ini didapatkan model motor 
induksi yang lebih sederhana, model arus motor 
induksi dapat dinyatakan sebagai berikut : 
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tegangan dan arus pada persamaan ini merupakan 
variabel dengan referensi koordinat d-q, transfor-

masi tegangan tiga fase ke koordinat d-q menggu-
nakan transformasi Park berikut [5]: 
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  (2) 

dengan persamaan torsi elektromagnetik motor [5]: 

 qrdsqsdre iiiiPMT 
2

3
  (3) 

Kecepatan motor induksi yang merupakan fungsi 
torsi elektromagnetik dan torsi beban sebagai 
berikut : 

Lerdr TTK
dt

d

P

J
    (4) 

rrdt

d       (5) 

 
3. Sistem Vector Control 

 
Vector control merupakan pemisahan (decoupled) 
pengaturan dari fluks dan torsi motor induksi. Dari 

gambar 3 dimana fluks m  berhimpit dengan 
sumbu d sehingga fluks dan arus stator dapat 
dinyatakan : 

qsdss

mm

jiii 

 
   (6) 

 

 
 

Gambar 3 Vektor fluks dan arus stator[13] 

 
 

Sehingga persamaan torsi motor dapat dinyatakan 
berikut [5]: 
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Dari persamaan (7) torsi motor hanya tergantung 
pada nilai dari arus stator komponen sumbu q  iqs, 

serta fluks motor m . Sedangkan komponen arus 
stator yang lain ids  mempengaruhi besarnya fluks  

m . Persamaan torsi dari motor induksi ini 
terlihat seperti persamaan torsi motor arus searah. 
Dengan mengatur baik fluks maupun arus stator iqs 
maka kita dapat mengatur torsi motor induksi . 
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4. Persamaan Decoupled  
       
Persamaan decoupled[1] untuk memperoleh arus 

stator ( i,i,i *
cs

*
bs

*
as ) adalah  

 













































i

i

2/32/1

2/32/1

01

3

2

i

i

i

s*
qs

s*
ds

*
cs

*
bs

*
as

              (11) 

dimana arus stator i,i s*
qs

s*
ds  (stasioner) dihitung 

melalui persamaan (12) berikut :  
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magnitude arus stator ( i,i *
qs

*
ds ) dan slip 

 (*
sl  ) dihitung dari persamaan  berikut :  
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dimana r = Lr / Rr adalah konstanta waktu, s = d/dt, 
Lr adalah induktansi rotor, Lm adalah induktansi 
mutual, Rr adalah resistansi rotor, radalah flux 
linkage rotor,  dan p = jumlah kutub.  
 
5. Transformasi Clarke dan Park  

 
Transformasi Clarke di dalam field oriented control 
motor induksi digunakan untuk 
mentransformasikan arus stator tiga fasa (ia, ib, dan 
ic) pada bidang stasioner (stationary reference 
frame) ke arus stator ortogonal dua fasa  (i dan i) 
pada bidang ortogonal (orthogonal reference 
frame). Sedangkan Transformasi Park digunakan 
untuk mentransformasikan arus stator (i dan i) ke 
arus stator dua fasa (ids dan iqs) pada bidang putar 
(rotating reference frame).  

Untuk mentransformasikan arus stator dari sistem 
tiga fasa (a,b,c) ke sistem dua fasa ortogonal (,), 
serta mengacu pada persamaan decoupled diatas, 
maka secara matematis persamaan transformasi 
Clarke dapat dirumuskan kembali sebagai berikut 
[13] : 

ii a                                                 (21) 
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atau dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut : 
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Inverse transformasi Clarke digunakan untuk 
mentransformasi balik dari  komponen ,  ke 
komponen a,b,c melalui persamaan berikut : 
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atau dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut: 
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Untuk mentransformasikan arus stator dari sistem 
dua fasa ortogonal (,) ke sistem dua fasa (d,q) 
menggunakan transformasi Park, secara matematis 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 

)sin(.i)cos(.iids                        (28) 

)cos(.i)sin(.iiqs                 (29) 

atau dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut : 
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Inverse transformasi Park digunakan untuk 
mentransformasi balik dari  komponen d,q ke 
komponen ,  melalui persamaan berikut : 
 )sin(.i)cos(.ii qsds                        (31) 

 )cos(.i)sin(.ii qsds                         (32) 

atau dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut : 

































i

i

)cos()sin(

)sin()cos(

i

i

qs

ds
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Dari hasil perhitungan diatas maka didapat 
persamaan yang dapat memisahkan arus medan dan 
arus torsi yang akan dapat diatur secara terpisah.   
Pada penelitian ini, sinyal kontrol dari model blok 
rangkaian kontroler berupa torsi referensi (Te*) 
digunakan untuk mengontrol arus torsi (iT). Arus 
torsi ini dihitung dengan meng-gunakan persamaan 
(34), dapat dimodelkan seperti terlihat pada 
gambar4   
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Gambar 4. Model Penghitung Arus Torsi Referensi 
(iT

*) 
 
 
f(u) = (2/3)(2/P)(Lr/Lm)(Te*) / phi 
       = 0,3489*u[1] / u[2] 
dimana : p = 4 ; Lr = 43,442 mH ; Lm = 41,5 mH 
 
Arus torsi referensi (iT*) akan dibandingkan 
dengan arus iqs ( keluaran dari vektor transformasi 
ABC-DQ ),  demikian halnya arus medan 
referensi (iM*) akan dibandingkan dengan arus ids. 
Masing-masing error tersebut diproses melalui 
kontroler PI untuk menghasilkan arus stator 
referensi (iqs

*) dan (ids
*).  Model kontroler PI yang 

digunakan adalah seperti gambar 5 berikut :  
 

 
 

Gambar 5.   Model Kontroler PI 
 
Phi adalah fluksi rotor, yang dihasilkan dari 
perubahan arus stator ids (keluaran dari vektor 
transformasi ABC-DQ ), dihitung melalui persa-
maan (5.2), dan dapat dimodelkan seperti terlihat 
pada gambar 6 

 
s1

i.L

r

dsm
r 
                   (35)  

 

 
 

Gambar 6.  Model Penghitung fluksi rotor (phi) 
dimana : r = Lr / Rr = 0,043442 / 0,421 = 0,1054 
 

Sedangkan arus stator iqs dan fluksi rotor digunakan 
untuk menghitung besarnya perubahan sudut atau 
posisi fluksi rotor (Teta ‘e’), yang dibutuhkan 
untuk proses transformasi melalui persamaan (36) 
dan (37), dapat dimodelkan seperti pada gambar 7 

   dt)( slme      (36) 

 kecepatan slip dihitung dari persamaan berikut: 

 i.
L

R
.

L
qs

r

r

r

m
sl 
    (37) 

 
 
dimana:   
sl  =  Kecepatan slip (rad/dt). 
m  =  Kecepatan angular medan putar  rotor yang 
bergerak  secara sinkron dengan sumbu d-q 
(rad/dt). 
 

 
 

Gambar 7.  Model Penghitung Teta (e) 
 
 

dimana : f(u) = Lm*u[1] / (u[2]*r)  
 
Teta yang dihasilkan digunakan didalam proses 
transformasi arus stator, dari koordinat a, b, c (ia, ib, 
ic) ke arus stator koordinat d,q (ids , iqs ) 
menggunakan persamaan (36), dapat dimodelkan 
seperti pada gambar 8. 
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Gambar 8  Model Transformasi ABC-DQ 
 
 
dimana : 
f(u)ids :  u(1)*u(3)+[1,7320508*u(2)-u(1)]*u(4)* 

0,5 + [-u(1) - 1,7320508*u(2)]*u(5)*0,5 
f(u)iqs :  -u(2)*u(3)+[u(2)+1,7320508*u(1)] *u(4) 

*0,5 + [u(2) - 1,7320508*u(1)]*u(5)*0,5 
 

Teta juga digunakan didalam proses transfor-masi 
dari arus stator referensi  koordinat d,q (ids

*
 , iqs

*
 ) 

ke arus stator referensi koordinat a, b, c (ia
*, ib

*, ic
*) 

dengan menggunakan persamaan (37), dapat 
dimodelkan seperti pada gambar 8. 
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 (5.6)  

 
 
  Gambar 8  Model Transformasi DQ-ABC 
 
 
dimana : 
f(u)ia :  -u(3) * u(2) + u(4) * u(1) 
f(u)ib :   [-u(1) + 1,7320508 * u(2)] * u(4) * 0,5 + 

[u(2) + 1,7320508 * u(1)] * u(3) * 0,5 
 
6. Hasil Simulasi dan Analisis 
 

Simulasi program dilakukan dengan dua kondisi 
dinamik, yaitu simulasi perubahan kecepatan 
(setpoint), dan simulasi dengan pemberian torsi 
beban (berbeban).  Pada masing-masing kondisi 
tersebut, diamati dan dianalisis kinerja motor 
induksi seperti overshoot, undershoot, rise time, 
settling time dan steady state error, melalui 
tampilan karakteristik kecepatan motor induksi 
pada blok “Scope [rpm]“.  

 

 
 

Gambar 9.  Point Simulasi Perubahan Kecepatan 
(1000 rpm  ke 1200 rpm) 

 
 

 
 

Gambar 10. Grafik Perubahan Kecepatan (1000 
rpm ke 800 rpm) 

 
 

 
 

Gambar 11. Simulasi Kondisi Berbeban (Beban 
Sesaat) 

 
 

 
 

Gambar 12.  Simulasi Kondisi Berbeban (Beban 
Permanen) 

 
 

7. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang telah 
dilakukan terhadap penggunaan model motor 
induksi dengan metoda Vector control dapat 
digunakan untuk mensimulasikan system 
sebenarnya,  

- Dari simulasi perubahan kecepatan seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 9 dan 10 
terlihat bahwa,  penggunaan kontroler PID 
mampu memberikan kreteria performasi 
sistem kontrol yang tinggi, dengan menekan 
overshoot dan steady state error mendekati 
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nol, serta rise time dan settling time relatif 
cepat. 

- Untuk simulasi kondisi berbeban seperti 
ditunjukkan pada gambar 11 dan 12 terlihat 
bahwa dengan kontroler PID mampu 
mengatasi  kondisi pembebanan (sesaat) 
dengan kembali ke posisi setpoint dengan 
cepat. Sedangkan untuk kondisi 
pembebanan (permanen) mampu menekan 
penurunan kecepatan sebesar 96,6 %.     
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Abstrak 
 

Mikrokantilever mulai dilirik oleh para peneliti untuk diaplikasikan sebagai biosensor dalam dunia kesehatan, 
biologi, kimia dan lingkungan hidup. Mekanisme dan prinsip kerja mikrokantilever sensor ini terus digali 
untuk memperdalam pengetahuan sistem sensor dan aplikasinya pada target obyek tertentu. Makalah ini 
memaparkan simulasi deteksi mikrokantilever sensor berbasis persamaan Euler-Bernoulli dan perancangan 
sistem sensor berbasis piezoresistive mikrokantilever. Pada studi simulasi, perubahan frekuensi resonansi 
sebagai deteksi keberadaan obyek dihitung dengan menggunakan mikrokantilever yang mempunyai panjang 
110 μm, lebar 50 μm, dan tebal 1 μm. Massa mikrokantilever adalah 12,815 nanogram (sudah termasuk massa 
receptornya). Target obyek yang dideteksi adalah bakteri, dimana massa untuk satu bakteri diasumsikan 0,3 
pikogram. Saat terdeteksi, satu massa obyek bakteri menyebabkan nilai defleksi sebesar 3,05355×10-11 m dan 
nilai frekuensi resonansi sebesar 118,90 kHz, sedangkan untuk empat obyek bakteri menyebabkan nilai 
defleksi sebesar 3,05445×10-11 m dan nilai frekuensi resonansi sebesar 118,68 kHz. Hasil ini menunjukkan 
bahwa bertambahnya massa bakteri akan menyebabkan naiknya nilai defleksi dan turunnya nilai frekuensi 
resonansi. Hasil ujicoba sistem mikrokantilever sensor juga menunjukkan bahwa sistem bekerja normal dan 
dapat digunakan untuk ujicoba terhadap target obyek tertentu. 

 
 

Abstract 
 

Simulation of Detection in Microcantilever Sensor Based on Euler-Bernoulli Equation. Microcantilever 
has attracted interest for application as biosensors in the health, biology, chemistry and environment. The 
mechanism and basic principle of microcatilever-based sensor have been explored to understand well both of 
sensor system and its application to the target a specific object. This paper presents simulation-based detection 
from microcantilever sensor using Euler-Bernoulli equation and design of piezoresistive micocantilever-based 
sensor system. In the simulation, change in resonant frequency due to the presence of an object on the 
cantilever surface is calculated by using microcantilever having length of 110 μm, width of 50 μm and thick of 
1 μm. The mass of mikrokantilever mass is 12.815 ng (including the mass of receptor). The objects are 
bacteria, where mass of a bacterium is assumed to 0.3 pg. As results, single bacterium causes the 
microcantilever deflection of 3.05355×10-11 m and the resonance frequency of 118.90 kHz, while four bacteria 
cause the deflection of 3.05445×10-11 m and resonance frequency of 118.68 kHz. These results indicate that 
the increase in the mass of bacteria will cause an increase in the deflection and decrease in the resonance 
frequency. Testing of microcantilever sensor system also indicates that the system works properly and it can 
be used for testing a specific object.  

 
Keywords: micocantilever, sensor, Euler-Bernoulli equation, deflection, resonance frequency  
 
 
1. Pendahuluan  
 
Sebuah sistem deteksi dengan sensitivitas tinggi 
sangat dibutuhkan di bidang bioteknologi dan ilmu 
kedokteran. Interaksi antara biomolekul, misalnya 
antigen/antibodi dan asam deoksiribonukleat, 

umumnya diukur dengan menggunakan alat ukur 
seperti GCMS (Gas Chromatography Mass 
Spectrum), osilator kristal quartz atau 
menggunakan plasmon resonansi permukaan [1]. 
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Metode-metode ini memiliki beberapa kelemahan. 
Metode GCMS memiliki resolusi massa tinggi 
yaitu sekitar 1 pg (10-12 gram), namun 
membutuhkan waktu yang lama untuk mengukur 
sampel. Metode osilator kristal quartz memiliki 
sensitivitas rendah 30 pg/Hz, sedangkan metoda 
plasmon resonansi permukaan sistem deteksinya 
kompleks dan mahal. 
 
Microcantilever (selanjutnya akan disebut 
mikrokantilever) adalah suatu struktur mekanik 
yang berbasis teknologi MEMS (Micro Electro 
Mechanical Systems) akhir-akhir ini menarik 
perhatian untuk aplikasi sensor [2-5]. Daya 
sensitivitasnya yang tinggi pada beberapa faktor 
lingkungan seperti suhu, kelembaban, kebisingan 
(noise) dan tekanan sudah dibuktikan oleh beberapa 
peneliti. Pada tahun 1994, tim riset dari Oak Ridge 
National Laboratory dan IBM mengkonversi 
mekanisme yang menyebabkan munculnya gagasan 
baru pada aplikasi biosensor. Beberapa 
karakteristik yang dimiliki oleh mikrokantilever 
seperti ukurannya kecil (dalam skala mikrometer), 
sensitifitas yang tinggi (skala attogram, 10-18), 
biaya yang relatif rendah,  konsumsi energy listrik 
rendah, dapat mendeteksi beberapa obyek dengan 
hanya satu paltform, fabrikasinya sederhana, dan 
mudah untuk diintegrasikan dalam bentuk 
microarray, dan lain-lain. 
 
Mikrokantilever bekerja menggunakan getaran 
harmonik dengan frekuensi resonansi pada 
sistemnya. Gambar 1 menunjukkan struktur 
sederhana mikrokantilever. Ujung kantilever yang 
bebas akan mengalami defleksi ketika diberikan 
gaya F (lihat Gambar 1(b)). 
 

 
      

Gambar 1. Struktur Sederhana Mikrokantilever. 
 
 

Untuk dapat berfungsi sebagai biosensor, 
mikrokantilever membutuhkan lapisan 
fungsionalisasi (bioreceptor) pada salah satu 
permukaannya agar dapat mendeteksi obyek 
tertentu. Biosensor adalah divais elektronika yang 
dapat mengkonversikan interaksi antar molekul 
menjadi sinyal yang dapat diukur besarannya. 
Tujuan dari biosensor adalah untuk mendeteksi dan 
menganalisa keberadaan elemen biologi yang tidak 
diketahui pada suatu media. Bioreceptor adalah 
bahan spesifik yang dikenal sebagai biomolekul 
yang bergabung dengan target molekul, dan akan 

membentuk hasil tertentu selama proses reaksi 
terjadi. Untuk keperluan penyensoran, salah satu 
permukaan dari biosensor akan dilapisi dengan 
bioreceptor (antigen/antibodi). Bagian tranduser 
akan mengubah reaksi biomolekul antara obyek 
dan molekul pada bioreceptor menjadi sinyal yang 
dapat diukur dengan menggunakan teknik tertentu 
seperti, elektromekanik, optic, atau mekanik. 
Gambar 2 menunjukkan sistem mikrokantilever 
yang sudah difungsikan sebagai biosensor. 
 

 
 

Gambar 2. Mikrokantilever yang telah 
difungsionalisasi untuk biosensor. 

 
 
Dengan mengukur perubahan nilai defleksi (Δδ) 
dan perubahan frekuensi resonansi (Δf), 
mikrokantilever biosensor menunjukkan 
sensitifitasnya terhadap perubahan massa (Δm) 
yang terdeteksi pada permukaannya. 
Mikrokantilever telah menjadi sebuah teknologi 
baru dari biosensor dan dapat mengenali obyek 
dengan sensitivitas yang baik dan dapat mendeteksi 
material yang sangat kecil. Hal ini merupakan 
teknologi yang sangat berguna bagi diagnosis 
kesehatan dan pengontrolan kualitas makanan.  
Untuk memahami mekanisme kerja sensor berbasis 
kantilever diperlukan model matematika dan 
simulasinya. Makalah ini membahas simulasi 
deteksi mikrokantilever sensor berbasis persamaan 
Euler-Bernoulli, khususnya perubahan frekuensi 
resonansi mikrokantilever karena adanya molekul 
yang menempel pada permukaan mikrokantilever. 
Perancangan sistem sensor berbasis piezoresistive 
mikrokantilever juga dipaparkan pada makalah ini. 
 
2. Persamaan Euler-Bernoulli  
  
Secara karakteristik mikrokantilever memiliki 
beberapa behavior antara lain dengan 
bertambahnya beban yang terdapat pada 
permukaan mikrokantilever akan menurunkan 
fekuensi resonansinya [6-8]. Untuk mengamati 
behavior tersebut akan dilakukan simulasi berbasis 
persamaan Euler-Bernoulli dengan menggunakan 
MATLAB. Mikrokantilever yang akan 
disimulasikan mempunyai spesifikasi data-data 
seperti pada Tabel 1.  

 

Gaya F

(a) Sebelum defleksi (b) Sesudah defleksi
karena gaya F

(a) Sebelum defleksi (b) Sesudah defleksi karena
molekul menempel di
permukaan kantilever
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Dengan P merupakan gaya (Force) yang terjadi 
akibat massa yang diberikan pada mikrokantilever, 
δ merupakan defleksi yang terjadi akibat perubahan 
massa yang terjadi disepanjang mikrokantilever 
pada sumbu x. Pada simulasi ini digunakan 
frekuensi dengan range dari 1 Hz sampai dengan 
600 kHz. Pergerakan defleksi mikrokantilever 
menggunakan Persamaan Euler-Bernoulli Beam 
seperti yang tertera pada Persamaan 1 di bawah ini.  

 

,                          (1) 

 
Tabel 1. Spesifikasi mikrokantilever. 

 

Spesifikasi Teknis Simbol Nilai
Panjang L 110 μm
Lebar W 50 μm 
Tebal T 1 μm 
Density Si Ρ 2330 
Massa cantilever Ρwtl 12,815 ng 
Spring constant K 40 N/m 
Young Modulus E 169 GPa 
Poisson’s ratio V 0,27 
Piezoresistance  R 630 Ω 

 
 
Untuk menyelesaikan persamaan differensial pada 
persamaan (1) digunakan metode bentuk matriks 
ordo 4 x 4, seperti yang terlihat pada Persamaan 2 
berikut [9]. 

 
0
1
0
0

   0
   0

       1/ 1
   0

    0
    0
    0
  1

     
   0

   0
0

0
0
0

 

(2) 
 
Penyelesaian bentuk matriks diatas adalah 
 

0. 0. 0.            

(3) 
 

1. 0. 0. 0.                       (4) 

 

0. 0. 0.                

(5) 
 

0. 0. 1. 0.                     (6) 

 
Pada pemrograman MATLAB, untuk menyelesaikan 
persamaan diferensial ber-ordo n-buah dapat 
menggunakan teknik integrasi Ordinary 
Differential Equation (ODE) forward Runge-Kutta 
untuk ordo-4. Pada MATLAB metode ini disebut 
ODE45. Penyelesaian dengan teknik ini ditentukan 

dengan menggunakan beberapa kondisi yang 
disebut Boundary Condition (BC), seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
Penentuan nilai BC1 ditentukan dengan kondisi 
pada saat 0,   

 

  0;  0;  0;   0.           
(7) 

 
Penentuan nilai BC2 ditentukan dengan kondisi 
pada saat 0,   

 

1;  0;  0;   0.           (8) 

 
Penentuan nilai BC3 ditentukan dengan kondisi 
pada saat 0,  

 

 0;  1;  0;   0.            
(9) 

 

 
 

Gambar 3. Boundary Condition pada mikrokantilever 
 
 
Diasumsikan pada saat awal bervibrasi di udara, 
gaya (P) yang dikenakan mikrokantilever adalah 
sebesar , dengan m merupakan massa 
efektif mikrokantilever dan g adalah percepatan 
gravitasi bumi bernilai 9,81 m/detik2. Mengacu ke 
Persamaan 2.20, massa efektif mikrokantilever 
yang digunakan bernilai 12,815 ng. Nilai ini 
mendekati massa mikrokantilever yang sebenarnya 
(by product). Pada riset ini, akan dilakukan 
simulasi dengan massa obyek bakteri sebesar 0,3 
pg. Pada simulasi akan dilakukan pengukuran 
terhadap beberapa variasi massa bakteri untuk 
melihat perubahan nilai defleksi dan perubahan 
nilai frekuensi resonansi.  
 
3. Hasil Simulasi  
  
Seperti yang telah dijelaskan di atas, nilai defleksi 
pada mikrokantilever ini dapat ditentukan dengan 
menggunakan Persamaan Euler-Bernoulli Beam. 
Pada simulasi ini, diasumsikan massa bakteri yang 
terdeteksi adalah 0,3 pg. Untuk melihat perubahan 
defleksi (Δδ) dan perubahan frekuensi resonansi 
(Δf), maka akan disimulasikan menggunakan 
massa bakteri untuk 0,3 pg dan 0,6 pg seperti 
terlihat pada Gambar 4. 

 

Pada x   L;   Q  0
M  0

Pada x   0;    δ  δ0  0
θ  0

ujung ‐ fix ujung ‐ bebas



T E  | 10 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9 SNTE-2011 

Dari Gambar 4, terlihat bahwa perubahan massa 
obyek (Δm) menyebabkan perubahan nilai 
frekuensi (sumbu X) dan perubahan nilai defleksi 
(sumbu Y). Pada saat massa bakteri yang terdeteksi 
adalah 3 pg, terjadi perubahan nilai frekuensi 
resonansi (Δf) sebesar 118,90 kHz dan perubahan 
nilai defleksi (Δδ) sebesar 3,0536x10-11 m. 
Sedangkan pada saat massa bakteri yang terdeteksi 
adalah 6 pg, perubahan frekuensi resonansi (Δf) 
yang terjadi sebesar 118,85 kHz dan perubahan 
nilai defleksi (Δδ) sebesar 3,0539x10-11 m. Hasil 
simulasi pengukuran nilai frekuensi dan nilai 
defleksi terhadap beberapa 4 variasi massa bakteri 
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

 
 
Gambar 4.  Hasil simulasi grafik defleksi versus 

frekuensi dengan masa bakteri 0,3 pg dan 
0,6 pg.  

 
 
Tabel 2. Perbandingan nilai frekuensi dan defleksi 

terhadap masa bakteri 
 

 
 
Analisa terhadap hasil grafik yang dihasilkan 
terlihat bahwa dengan bertambahnya massa 
bakteri yang terdeteksi pada permukaan 
mikrokantilever, maka akan menurunkan nilai 
frekuensi resonansi dan meningkatkan nilai 
defleksi pada mikrokantilever. 

 
4. Perancangan Eksperimen Sistem 
Sensor Berbasis Mikrokantilever  

  

 Pada eksperimen, akan dirancang bagian-bagian 
pendukung piezoresistive mikrokantilever yang 
digunakan agar sistem pendeteksian dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. Diasumsikan 
bahwa mikrokantilever sudah dilapisi receptor 
untuk menangkap obyek tertentu berupa bakteri 
Escherichia coli (E. coli) dengan massa 1 sel E. coli 
adalah 0,3 pg. Perubahan massa bakteri pada 
permukaan mikrokantilever akan menyebabkan 
perubahan defleksi. Perubahan defleksi akan 
menyebabkan perubahan nilai resistansi sehingga 
menimbulkan perubahan tegangan keluaran. 
Bentuk mikrokantilever yang akan digunakan 
adalah rectangular shape mikrokantilever. Secara 
keseluruhan, sistem dari mikrokantilever yang 
digunakan terdiri atas Wheatstone Bridge, 
vibrator/piezoelectric, insulator, amplifier dan 
oscilloscope seperti yang terlihat pada Gambar 5. 

 
 

 
 
Gambar 5.  Perancangan sistem sensor berbasis 

mikrokantilever.   
 
 
Pada bagian detektor defleksi, terdapat rangkaian 
penguat op-amp, rangkaian Wheatstone Bridge, 
dan rangkaian differential amplifier seperti yang 
terlihat pada Gambar 6. Nilai R1, R2, R3 dan R4 
merupakan komponen pada rangkaian Wheatstone 
Bridge sebagai faktor penting dalam pengukuran 
defleksi. 

 
Input tegangan untuk rangkaian Wheatstone 
Bridge berasal dari Vinput yang merupakan output 
dari penguat op-amp. Output rangkaian total 
berada pada titik Voutput. Op-amp menggunakan 
suplai tegangan ±15 Volt DC.  

 
Untuk konfirmasi apakah rangkaian elektronik 
bekerja normal atau tidak, dilakukan ujicoba 
dengan menggunakan komponen potensiometer 
dan resistor sebagai pengganti mikrokantilever. 
Jadi, komponen R1 dan R2 merupakan 
piezoresistive yang terdapat didalam 
mikrokantilever masing-masing digantikan dengan 
potensiometer 1 kOhm dan resistor 630 Ohm. 
Komponen R3 dan R4 (potensiometer) merupakan 
resistor eksternal yang ditambahkan pada 
rangkaian elektronik sebagaimana terlihat pada 
Gambar 6. 

1.18761.18771.18781.18791.1881.18811.18821.18831.18841.1885
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δ = 3,05385 x 10-11 m
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Frekuensi (Hz)

Resistor 
eksternal

Amplifier Oscilloscope

piezoresistor

insulator

vibrator

Massa Obyek yang 
Terdeteksi (gram) 

Defleksi (m) 
Frekuensi 
Resonans
i (kHz) 

3 x 10-13 (1 bakteri) 3,05355x10-11 118,90 
6 x 10-13 (2 bakteri) 3,05385x10-11 118,85 
9 x 10-13 (3 bakteri) 3,05415x10-11 118,74 

12 x 10-13 (4 bakteri) 3,05445x10-11 118,68 
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 Gambar 7 menunjukkan hasil pengukuran ΔV 
versus harga R1 dari rangkain elektronik pada 
Gambar 6. Terlihat bahwa perubahan harga R1 
berpengaruh langsung pada harga ΔV. Ketika 
harga R1 dinaikkan maka harga ΔV mengalami 
penurunan. Pada saat melakukan eksperimen, nilai 
R1 di-set agar mendekati nilai 630 Ω dan Voutput di-
set menjadi nol dengan mengatur potensiometer 
R4 agar sistem setimbang. Setelah didapat nilai 
Voutput = 0, kemudian diukur nilai Voutput untuk 
semua nilai R1. Selanjutnya, ΔV juga merupakan 
harga Voutput ketika nilai gain differential 
amplifier-nya sama dengan 1. Data pada Gambar 
7 ini menunjukkan bahwa ΔV mempunyai harga 
positif dan harga negatif dan berubah terhadap 
harga R1. Ini berarti perubahan harga 
piezoresistansi pada mikrokantilever akan 
berakibat perubahan harga ΔV yang merupakan 
sinyal deteksi. Jadi hasil eksperimen ini 
menunjukkan bahwa rangkaian Wheatstone 
Bridge bekerja normal dan dapat digunakan untuk 
sistem deteksi mikrokantilever sensor. 

 

 
 
Gambar 6.  Gambar skematik rangkaian elektronik 

yang terdiri dari Wheatstone Bridge dan 
differential amplifier. 

 

 
Gambar 7.  Hasil pengukuran sistem mikrokantilever 

sensor  yang dibuat.   
 

5. Kesimpulan  
Makalah ini telah memaparkan simulasi deteksi 
obyek dengan mikrokantilever sensor berbasis 
persamaan Euler-Bernoulli. Pada simulasi ini, 
perubahan frekuensi resonansi sebagai deteksi 
keberadaan obyek dihitung dengan menggunakan 
mikrokantilever yang mempunyai panjang 110 
μm, lebar 50 μm, dan tebal 1 μm. Target obyek 
yang dideteksi adalah bakteri dengan massa 0,3 
pikogram. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
bertambahnya massa bakteri akan menyebabkan 
naiknya nilai defleksi dan turunnya nilai frekuensi 
resonansi. Pada makalah ini juga dibahas 
perancangan sistem sensor (mekanik dan 
elektronik) berbasis piezoresistive 
mikrokantilever. Hasil ujicoba menunjukkan 
bahwa sistem sensor yang dibuat bekerja normal 
dan dapat dipakai sebagai sensor. Namun 
demikian, data-data eksperimen terhadap target 
obyek tertentu masih perlu didapatkan untuk 
melihat validitas dan sensitivitas sistem sensor. 
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Abstrak 

  
Dalam makalah ini diuraikan sistem hibrid yang menggabungkan Turbin Angin dan Photovoltaic untuk 
memasok listrik terus-menerus pada Sitem Pembangkit Tersebar. Output dari Turbin Angin dan Photovoltaic 
dikontrol agar menghasilkan daya yang maksimum. Konverter multiple-input buck-boost dc-dc digunakan 
untuk mengontrol aliran daya agar didapatkan MPP(Maximum Power Point). Kontrol konverter 
menggunakan ANN-fuzzy polar controller untuk mengkontrol output sehingga didapat MPP(Maximum 
Power Point) dari Turbin Angin dan Photovoltaic, sehingga effisiensi dari Turbin Angin dan Photovoltaic 
dapat ditingkatkan. 

 
Abstract 

 
This paper describes a hybrid system that consist of  Wind Turbines and Photovoltaic to supply electricity 
continuously for  Standalone System. Output of Wind Turbines and Photovoltaic is controlled in order to 
generate maximum power. Multiple-input dc-dc converters is used to control power flow in order to have 
MPP (Maximum Power Point). Converter control using ANN-fuzzy polar controller to control the output in 
order to be obtained MPP (Maximum Power Point) from Wind Turbines and Photovoltaic, so the efficiency 
of wind turbines and photovoltaic can be improved. 

 
Keyword: Maximum Power Point, Hybrid System, ANN-fuzzy polar controller 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Pada abad sekarang ini kebutuhan energi 
meningkat dan diikuti semakin mahalnya 
bahan bakar minyak, sehingga sekarang 
banyak orang yang beralih ke energi 
terbaharukan untuk pembangkitan tenaga 
listrik. Pembangkitan listrik menggunakan 
energi terbarukan selain murah juga ramah 
lingkungan karena tidak menghasilkan CO2 
yang dapat menyebabkan efek rumah kaca .  
 
Banyak macam sumber energi terbarukan 
seperti Turbin Angin(TA) dan Solar 
Photovoltaic(PV) yang  bersih dan melimpah 
tersedia di alam, yang sekarang dikembangkan 
dengan harga efektif  dan penggunaan yang 
lebih besar, tetapi yang harus diperhatikan 
adalah  untuk meningkatkan efisiensi system 
PV dan TA serta untuk meningkatkan 
keandalan dari sistem control PV dan WT. ada 
dua cara untuk meningkatkan effisiensi dari 
system PV dan TA, yang pertama adalah 

meningkatkan material-material agar memiliki efisiensi 
konversi yang tinggi pada biaya rendah, yang kedua 
adalah mengoperasikan PV/TA sistem secara optimal. 
pada makalah ini menggunakan cara yang kedua yaitu 
mengoptimalkan sistem photofoltaic(PV) dan Turbin 
Angin (TA) digunakan ANN - Fuzzy Polar Controller. 
ANN digunakan untuk menentukan tegangan optimum 
pada Photofoltaic (PV) atau pada Turbin Angin (TA). 

 

2. Sistem Hibrid Sel Surya dan Turbin Angin 
 
Sistem Hibrid terdiri dari Photovoltaic (PV) dan 
Turbin Angin (TA) yang dihubungkan dengan 
Distributed Grid System (DGS), kontroler MPPTnya 
menggunakan ANN-Fuzzy Polar yang mana inputan 
ANN adalah E(Irradiance) dan Tc(suhu sel) untuk 
Photovoltaic(PV) sedangkan untuk Turbin Angin (TA) 
inputan ANNnya adalah v(kecepatan angin). ANN 
berfungsi mencari tegangan optimum Photovoltaic 
(PV) dan Turbin Angin (TA), tegangan optimum ini 
akan menjadi referensi Fuzzy Polar untuk mengkontrol 
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Multi-input Buck-boost untuk menggeser 
tegangan aktual ke tegangan optimum. 

 

 
Gambar 1. Sistem Hibrid Sel Surya dan Turbin 

Angin 
 

 
2.1 Sel Surya 
 

 Energi radiasi surya dapat diubah menjadi 
arus listrik searah dengan mempergunakan 
lapisan-lapisan tipis dari silicon (Si) murni 
atau bahan semi konduktor lainnya. saat ini 
silicon merupakan bahan yang terbanyak 
dipakai. Susunan PV adalah sel surya, yang 
mana dasarnya sebuah semikonduktor p-n. 
Karakteristik Arus-Tegangan(I-V) dari solar 
photovoltaic seperti persamaan(1) dibawah 
[1]. 

1

.............................................(1) 

Dimana  dan  menunjukkan keluaran 
tegangan dan arus dari sel surya, berurutan 
;   dan  adalah seri dan hambatan shunt 
dari sel;   adalah muatan 
elektron 1.6 ;   adalah arus yang 
dibangkitkan cahaya;    arus reverse saturasi; 

 adalah factor sambungan material yang 
berdimensi;  adalah konstanta Boltzmann 
1.3 / ;  adalah temperatur ;    

dan  adalah jumlah sel –sel yang dikoneksi 
parallel dan seri berurutan [1]. 

 
2.2 Turbin Angin 
 
Angin adalah udara bergerak yang terjadi 
karena pemanasan tidak merata oleh matahari 
terhadap   permukaan bumi. Gerakan udara 
adalah energi kinetik angin yang dapat 
dimanfaatkan untuk  berbagai keperluan, 
seperti penggerak generator pembangkit 
listrik melalui sistem konversi dengan turbin 
angin. Jumlah daya angin yang ditangkap 
turbin tergantung kepada ukuran baling-
baling turbin dan kecepatan angin, dapat 

dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut : 

                              (2) 

 adalah jari-jari turbin angin,   densitas udara dan   
kecepatan angin. Daya mekanik yang dihasilkan turbin 
ditentukan oleh efisiensi turbin angin, yang 
dirumuskan dengan persamaan :    

                                             (3)           

Berdasarkan Bezt limit, efisiensi turbin angin 
maksimum adalah 0.57. Nilai efisiensi ini ditentukan  
oleh koefisien daya dan Tip Speed Ratio (TSR) [5]. 
Koefisien daya adalah rasio daya mekanik pada  turbin 
dengan daya angin yang ditangkap oleh baling-baling 
turbin  dan  TSR merupakan rasio  kecepatan baling-
baling turbin dengan kecepatan angin, yang dijabarkan 
dalam persamaan : 

                                                         (4) 

                                                          (5) 

 adalah Koefisien daya ,    Tip Speed Ratio (TSR) 
dan  merupakan kecepatan angular 
turbin.Hubungan antara daya mekanik dengan 
koefisien daya dan TSR dijabarkan dalam persamaan: 

,                                 (6) 

 merupakan sudut baling-baling turbin terhadap arah 
angin. Daya mekanik merupakan daya yang akan 
ditransfer ke generator. Nilai koefisien daya ditentukan 
oleh TSR dan sudut baling-baling turbin. Hubungan 
antara TSR, koefisien daya dan sudut baling-baling 
turbin dinyatakan dengan persamaan: 

 

,     (7) 

Dengan 
 

.

.
                                         (8)                 

 sampai   merupakan konstanta. Nilai TSR 
ditentukan oleh kecepatan putaran turbin dan  
kecepatan angin. Nilai koefisien daya dan TSR 
bervariasi pada satu kecepatan angin, tergantung  
kepada putaran turbin. Torka mekanik yang digunakan 
untuk memutar generator ditentukan oleh kecepatan 
putaran turbin dan daya mekanik turbin, yang 
dijabarkan dengan persamaan :   

 
0.5                                     (9) 

Pada turbin angin yang menggunakan gearbox, daya 
dan torka mekanik pada poros generator adalah: 

 

                                              (10) 

                                                    (11) 

   
  adalah torka mekanik pada poros kecepatan 

rendah,   torka mekanik pada poros generator,       
kecepatan angular turbin,   kecepatan mekanik 
poros generator dan    efisiensi gearbox.  
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3. Karakteristik Photovoltaic (PV)   
dan Turbin Angin 

 
Plot karakteristik PV menggunakan diagram 
berikut: 

 

 
Gambar 2. Diagram Blok Plot Karakteristik 

PV 
 

B. 3.1 Karakteristik PV(BPSX-60) 
 

 
Gambar 3. Karakteristik PV(BPSX-60) 

 
Dari grafik diatas diperoleh tegangan optimum 
tiap variasi Irradiance. 

 
Tabel 1.Tegangan Optimum pada PV 

 
C. 3.2 Karakteristik Turbin Angin 

(Bergey BWC 1500) 
Plot karakteristik Turbin Angin menggunakan 
diagram berikut: 

 
Gambar 4. Diagram Blok Plot Karakteristik Turbin 

Angin 

 
 

 
 

Gambar 5. Karakteristik Turbin Angin (Bergey BWC 
1500) 

 
Dari Gambar 5 diatas diperoleh tegangan optimum tiap 
variasi Kecepatan angin. 

 
Tabel 2.Tegangan Optimum pada Turbin Angin 
 
Karakteristik tegangan optimum Photovoltaic dan Tubin 
Angin diatas digunakan untuk learning pada Artificial 
Neural Network(ANN). 

 
4. Konfigurasi Sistem yang diusulkan 

D. 4.1  Multi-Input Konverter dc/dc 
 
Multi-input konverter yang diusulkan dc/dc adalah 
perpaduan dari converter buck-boost dan  buck. 
Sintesis dari masukan-multi converter dc/dc dilakukan 
dengan memasukkan sumber tegangan berdenyut dari 
converter  buck  kedalam  konverter buck-boost. Agar 
tidak menghambat operasi normal dari konverter buck-
boost dan memanfaatkan induktor untuk konverter 
buck , sumber tegangan berdenyut dari konverter buck 
harus dihubungkan seri dengan induktor output. 
 
Berdasarkan status konduksi dari switch M1  dan M2, 
konverter multi- input dc/dc memiliki empat mode 
operasi. Gambar. 8 (a) sampai (d) menunjukkan 
rangkaian ekivalen  untuk Mode I sampai  Mode IV.  

powergui

Continuous

Va (PV)
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-
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Sensor Arus

s

-
+

Scope 3

Product 2 P out
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0.1
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i
+ -

Deg C
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Suns

Suhu

Ia

tegangan
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Windturbine

V+

V- Va (PV)

v+
-

Scope 3

Product 2
P out

Load 2

I (wind )

i
+ -

Suhu(C) Irradiance(kw/m2) 

Tegangan 
optimum(

V) 

25 1 17.53 

25 0.9 16.6 

25 0.8 17.23 

25 0.7 17.39 

25 0.6 17.21 

25 0.5 17.49 

25 0.4 16.3 

25 0.3 12.53 

25 0.2 8.36 

25 0.1 4.18 

Kecepatan 
Angin(m/s) 

Tegangan 
Optimum(V) Daya(watt) 

4 108.68 140 

5 147.45 200 

6 155.4 532.5 

7 180.5 987.7 

8 221.8 610 
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Ketika switch M1 atau M2 dimatikan, dioda 
D1 dan D2 akan memberikan jalan bebas 
berputar untuk arus induktor. Jika salah satu 
sumber tegangan gagal, tegangan lainnya 
masih dapat menyediakan energi listrik, 
dengan normal. Oleh karena itu, itu sangat 
cocok untuk aplikasi energi terbarukan. 

 

 
Gambar 6. Rangkaian-rangkaian ekuivalen 

untuk konverter multi input dc/dc. 
 
Hubungan tegangan input-output dapat 
diturunkan dari analisis keseimbangan steady-
state tegangan kedua dari  induktor. Jika M1 
memiliki waktu konduksi lebih lama dari M2, 
maka operasi rangkaian ekivalen untuk satu 
siklus switching akan mengikuti urutan dari  
Mode I, Mode III, dan Mode IV. Di sisi lain, 
jika M2 memiliki waktu konduksi lebih lama 
dari M1, urutan menjadi Mode II, Mode III, 
dan Mode IV. Dalam kedua kasus, tegangan 
output dapat dinyatakan sebagai: 

                      (12) 

 
dimana d1 dan d2 adalah rasio duty dari  switch  
M1 dan M2. Demikian pula, inputan rata-rata 
dan arus output  dapat diperoleh: 

 

                                                  (13)                                                                                  

                                                     

(14)  
 
Dari persamaan  tegangan steady-state dan 
persamaan-persamaan arus, tuntutan distribusi 
daya yang berbeda dari konverter multi-input 
dc / dc dapat dicapai. 

 
E. 4.2  Kontroler ANN-Fuzzy Polar  

  

 
Gambar 7. Konfigurasi dasar sistem yang diusulkan. 

 
Penerapan JST telah memasuki berbagai bidang teknik 
sebagai metode estimasi karena kemampuan 
pengenalan pola yang tinggi. Seperti ditunjukkan 
dalam Gambar. 6, sebuah tiga lapisan feed forward 
digunakan: sebuah masukan, sebuah lapisan 
tersembunyi dan sebuah lapisan keluaran untuk 
menentukan  perkiraan tegangan optimum ( ) dari 
modul PV  dan Turbin Angin. Lapisan input terdiri 
dari tiga node untuk tegangan rangkaian terbuka ( ), 
suhu sel ( ) dan sinyal bias 1,0 untuk ANN yang 
digunakan di PV sedangkan untuk Turbin Angin 
digunakan 2 node untuk kecepatan angin(v) dan sinyal 
bias 1,0. Tegangan Optimum modul PV dan Turbin 
Angin didapat dari hasil simulasi karakteristik PV dan 
Turbin Angin. Setelah  didapatkan data tegangan 
optimum dari PV dan Turbin Angin, selanjutkan 
dimasukkan ke ANN untuk Proses pelatihan. setelah 
proses pelatihan, ANN siap untuk menentukan 
tegangan optimum dari PV dan Turbin Angin yang 
mana digunakan untuk referensi input dari fuzzy polar. 

 
Keberhasilan penerapan dari metode ANN sangat 
tergantung pada proses pelatihan. Selama proses ini, 
jumlah lapisan tersembunyi dan koneksi berat-berat 
antara lapisan ditentukan  berikut kesalahan total yang 
minimum. Oleh karena itu, langkah pertama dalam 
proses pelatihan adalah bagaimana mengatur fungsi 
antara input dan output melalui lapisan tersembunyi. 
Training data jaringan Neural  harus dipilih untuk 
menutupi seluruh wilayah dimana jaringan diharapkan 
untuk beroperasi. 

Pada lapisan tersembunyi, fungsi sigmoid 
digunakan untuk input-output karakteristik dari  node. 
Untuk setiap node i dalam lapisan tersembunyi dan 
output, output  diberikan sebagai berikut : 

 

                                          (15) 

 
istilah  dalam (15) adalah sinyal input untuk node i 
sampling di k-th. Input   diberikan oleh jumlah 
berat dari input node sebagai berikut: 

 
∑                              (16) 

 
dimana Wij adalah koneksi berat dari node j ke node i 
dan OJ (k) adalah output dari node j. Selama pelatihan, 
bobot koneksi Wij disesuaikan rekursif sampai paling 
cocok dicapai untuk input- output  pola berdasarkan 
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nilai minimum dari jumlah kuadrat kesalahan. 
Persamaan dari jumlah kesalahan kuadrat 
(SSE) adalah digambarkan sebagai : 

∑                       (17)      
 

Fuzzy polar kontroler memiliki tiga 
komponen utama yaitu rule base, fuzzyfikasi, 
dan defuzzifikasi. Rule fuzzy polar 
ditunjukkan pada Tabel 3. Ada 7 fuzzy level 
yang digunakan untuk high accuracy, antara 
lain NB (negative big). NM (negative 
medium), NS (negative small), Z(zero), PS 
(positive medium), PB (positive big). Pada 
Tabel 1, garis diagonal Z (zero) 
merepresentasikan switching line yang 
membagi menjadi 2 bagian aksi kontrol. 
Dibagian atas switching line adalah sinyal 
negative untuk memberikan sinyal kontrol 
perlambatan dan dibagian bawah switching 
line adalah sinyal positif untuk memberikan 
sinyal kontrol percepatan [2]. 

 

Tabel 3.  Skema aturan pengambilan keputusan 
pada Fuzzy Polar. 

Tabel penempatan aturan fuzzy yang 
mewakili rule base, kemudian berubah 
menjadi phase plane  seperti ditunjukkan pada 
Gambar. 7  sektor A di kuadran pertama dan 
B di kuadran ketiga didefinisikan sebagai 
tindakan kontrol maksimum untuk 
perlambatan dan percepatan, masing-masing. 
Sementara itu, tindakan kontrol dalam sektor 
yang terletak di kuadran kedua dan keempat 
dapat dinyatakan baik sebagai perlambatan 
atau percepatan [2]. Koordinat titik  Z (k) 
dalam gambar ini diberikan oleh : 

 
,                             (18)                                        

 
dimana Int_e(k) dan e(k) adalah keadaan 
intergral  dari kesalahan dan kesalahan masing, 
Seperti faktor skala dari kesalahan. Biasanya, 
input sinyal pengendali logika fuzzy bisa 
menjadi kesalahan, turunan dari kesalahan dan 
integral dari kesalahan. Namun, dalam metode 
yang diusulkan, error dan intergral dari 

kesalahan dipilih menjadi sinyal input untuk controller 
dua dimensi logika fuzzy. 

 
Gambar  8.  Tahap bidang kontrol logika fuzzy dengan 

informasi kutub. 
 

Kesalahan didefinisikan sebagai deviasi antara 
perkiraan tegangan optimum ( ) dan terkontrol 
tegangan sisi dc (Vdc).  Vdc sendiri pada awalnya 
ditetapkan sangat dekat dengan tegangan MPP (VMP). 
Dengan perbandingan dengan aplikasi dalam PSS, 
maka kesalahan integrasi diasumsikan sama dengan 
kecepatan state deviasi, sementara kesalahan dianggap 
sama dengan state percepatan. Tindakan kontrol di 
phase plane diubah menjadi dua fungsi keanggotaan 
selama tahap fuzzifikasi. Pada tahap ini, variabel 
linguistik diperoleh dari input numerik yang berbasis 
pada fungsi keanggotaan. Dalam hal ini, ada dua 
keanggotaan fungsi; sudut dan radius [2].  variabel 
linguistik di dalam fungsi keanggotaan sudut dan 
radius adalah perlambatan  dan percepatan 

  kegiatan pengendalian di mana nilai mereka 
ditunjukkan dalam Gambar. 9, 10  dan  11. 

 

 
Gambar 9.  Sudut fungsi keanggotaan kontroler PV. 

 

 
Gambar 10.  Sudut fungsi keanggotaan kontroler TA. 
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Gambar 11.  Radius fungsi keanggotaan. 

 
 
Sudut θ(k) dan jari-jari D(k) dapat dihitung 
dengan menggunakan variabel state Int_e(k) 
dan e(k) pada Gambar 8 sebagai berikut : 

_
                               (19) 

 
_             

(20) 
 
Sementara itu, nilai fungsi keanggotaan radius, 
dinotasikan dengan G (D(k)) ditentukan 
sebagai: 

 

               (21) 

1                    (22) 
 
dimana Dr adalah anggota radius. Parameter 
tuning yang dipilih Seperti As dan Dr telah 
ditentukan untuk 5.0, dan 0,35 masing-
masing. Pada tahap defuzzifikasi, variabel 
linguistik dikonversi kembali ke variabel 
numerik sebagai output fuzzy controller 
berdasarkan fungsi keanggotaan. Aturan 
fuzzy control selalu membawa state saat ini 
ke titik ekuilibrium (O) untuk menghasilkan 
sinyal kontrol yang diinginkan. Kontrol 
(stabilisasi) sinyal Uc (k) adalah ditentukan 
oleh algoritma defuzzifikasi rata-rata berat 
sebagai dirumuskan dalam (23). 

 

. .    (23) 

 
Sinyal kontrol yang akan dibentuk akan 
mampu menjaga sisi tegangan dc (Vdc) sistem 
PV dan turbin Angin untuk tegangan optimal 
estimasi ( ) melalui perlambatan dan 
percepatan tindakan kontrol [2].                   

5. Hasil Simulasi 
5.1 Pelatihan ANN(Artificial Neural 
Network) 

 
Training data tegangan optimum 

PV(photovoltaic) dan turbin angin 
menggunakan Levenberg-Marquardt 
backpropagation. Hasil pelatihan dapat dilihat 
pada gambar di bawah: 

 

 
Gambar 12. Hasil Pelatihan ANN menggunakan Data 

Tegangan Optimum PV. 

 
Gambar 13. Hasil Pelatihan ANN menggunakan Data 

Tegangan Optimum Turbin Angin. 
 
5.1 Simulasi Sistem Hibrid PV/Turbin Angin 
 
 

 
Gambar 14. Simulasi Sistem Hibrid PV/Turbin Angin 

  
Disain diatas terdiri dari photovoltaic dan Turbin 
Angin yang di hibrid dan di kontrol menggunakan 
ANN-Fuzzy polar untuk memperoleh MPP dari sistem. 
Hasil simulasinya pada R = 100 ohm, LM = 1 H, C4 = 
C3 = Cbus = 0.001 F, kecepatan angin 6 m/s pada 
Turbin Angin dan Irradiance 1 kW/m2, suhu sel 25o 
pada PV  dapat dilihat dibawah ini: 
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Tegangan Output 

 
 

Arus Output 

 
 

Daya Output 

 
 

Gambar 15.  Output Sistem Hibrid PV/Turbin 
Angin. 

 
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa daya 
mendekati daya optimum 555.6 Watt. 
sedangkan tanpa MPPT, daya turbin angin 
dan PV adalah 304,8. Sehingga effisiensi 
meningkat sekitar 250.8 watt. 
Kita dapat melihat dalam variasi resistansi 
daya dari sistem hibrid pada kondisi 
maksimum. 

 
Gambar 16.  Daya Sistem Hibrid  dalam 

Variasi Resistansi. 
 
6. Kesimpulan 
 

1. ANN-Fuzzy Polar dapat mengontrol 
sistem, sehingga diperoleh MPP. 

2. Komputasi ANN-Fuzzy Polar lebih cepat dan 
lebih sederhana sehingga lebih mudah dalam 
penggunaan.  

3. Output daya sistem hibrid lebih optimal 
dengan menggunakan MPPT dari pada tidak 
menggunakan MPPT.  
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Abstrak 
 

Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Oleh sebab itu 
dibutuhkan suatu perangkat yang dapat mendeteksi terjadinya kebakaran, sehingga kebakaran dapat diatasi 
sedini mungkin. Perancangan rangkaian pendeteksi kebakaran ini dibagi menjadi beberapa blok rangkaian, 
yaitu: blok catu daya, pemancar, dan penerima. Pada rangkaian pemancar, kebakaran dideteksi dengan sensor 
panas dan asap, kemudian diolah oleh pengkondisi sinyal dan diteruskan ke bagian input pada mikrokontroler. 
Masukan ini kemudian diubah menjadi logika oleh mikrokontroler. Selanjutnya kondisi logika itu diubah 
menjadi  tone oleh IC KS 58006. Lebih lanjut lagi,  tone ini ditumpangkan pada sinyal carrier 88-108 Mhz dan 
ditransmisikan lewat antena melalui pemancar FM. Pada blok penerima, antena akan menerima sinyal dan 
meneruskannya ke tuner FM. Sinyal informasi pada tone diubah menjadi digit sesuai dengan informasi yang 
diinginkan dan kemudian disalurkan ke mikrokontroler berupa bilangan biner oleh IC MT 8870. Kondisi 
logika tersebut pada akhirnya diteruskan ke blok mikrokontroler untuk diolah menjadi output pada LCD dan 
Buzzer. Hasil pengujian alat pendeteksi kebakaran mengkonfirmasikan bahwa kebakaran dapat dideteksi 
dengan menggunakan sensor panas dan sensor asap. 
 
Kata kunci: Sensor (Panas & Asap), Mikrokontroler, Pemancar,  Penerima.  
 
 

Abstract 
 

Fire can take place anytime and anywhere without ever being predicted beforehand. Therefore this required a 
device to detect the occurrence of fire, thus the fire can be overcome at earliest possible. The design of fire 
detection circuit is divided into several circuit blocks, i.e. power supply, transmitter and receiver block. In 
transmitter circuit, the fire is detected by heat and smoke sensors to be subsequently processed by signal 
conditioner and fed to microcontroller input. The input is then converted into logic by the microcontroller. 
Furthermore, the logic condition is converted to tone by KS 58006 IC. Moreover, the tone is superimposed on 
an 88-108 MHz carrier signal and transmitted over an antenna through the use of an FM transmitter. In 
receiver block, the antenna will be receiving the signal and passing it to FM tuner. Information signal on the 
tone is converted into digits according to the required information and then passed to microcontroller in the 
form of binary numbers by MT8870 IC. The logic condition is finally passed to microcontroller block and 
processed for LCD and Buzzer output. The test results for fire detection device confirmed that fire can be 
detected by heat and smoke sensors. 
 
Keywords: Sensor (Heat and Smoke), Microcontroller, Transmitter, Receiver. 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Kebakaran  sering terjadi dalam lingkungan 
perumahan ataupun pada lingkungan 
industri/perusahaan, baik diperkotaan maupun 
dipedesaan. Kebakaran dapat ditimbulkan oleh 
beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu 

hubungan arus pendek listrik, kurangnya 
kewaspadaan  terhadap barang-barang  yang  
mudah terbakar serta faktor ketidaksengajaan yang 
mengakibatkan timbulnya kebakaran tersebut. 
Deteksi dini secara otomatis sangat diperlukan 
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untuk mengetahui adanya kejadian tentang bahaya 
kebakaran yang dapat terjadi secara tidak terduga.
 Seiring dengan berkembangnya teknologi 
saat ini, mikrokontroler banyak diaplikasikan pada 
instrument-instrumen yang berhubungan dengan 
kehidupan manusia sehari–hari. Salah satunya 
adalah untuk sistem pendeteksi kebakaran. Dengan 
memanfaatkan teknologi mikrokontroler untuk 
sistem pendeteksi kebakaran, maka informasi 
terhadap kebakaran dapat segera diketahui secara 
otomatis. 

 
2. Metode Penelitian  
 
Metode Penelitian yang dipakai adalah merancang 
dan membangun system pendeteksi kebakaran 
berbasis mikrokontroler ATmega 8535. 

 
PERANCANGAN PERANGKAT KERAS 

Blok diagram dari sistem yang dibuat pada 
perancangan ini secara keseluruhan dapat dilihat 
pada Gambar 2.1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Diagram blok perancangan perangkat keras 
 
Blok  Penerima 

Blok Rangkaian penerima di tunjukan pada 
gambar berikut : 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 2.3 Blok Diagram Rangkaian Penerima 
Radio 

Prinsip kerja dari rangkaian penerima ini yaitu 
gelombang radio diterima dan dikuatkan oleh RF 
amplifier kemudian oleh rangkaian mixer 
dicampur dengan frekuensi osilator sehingga di 
dapat sinyal IF. Sinyal IF  dikuatkan pada blok IF 
Amp, sinyal IF yang sudah dikuatkan ini 
diteruskan ke bagian blok limiter untuk di deteksi 
antara sinyal informasi dengan sinyal pembawa. 

 
Perangkat Lunak 

Dalam penelitian ini bahasa pemrograman yang 
penulis gunakan yaitu bahasa assembly. Untuk 
editornya menggunakan software AVR studio 
versi 4 dimana software ini sekaligus sebagai 
compailer nya yang akan mengubah program 
assembly menjadi program objek maupun bahasa 
hexa. 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1  Pengujian Sensor 
3.1.1 Pengujian Sensor Panas dan Rangkaian 
Pengkondisi 
Pengujian ini dilakukan dengan cara memberi 
sumber panas pada sensor LM 35 dan mengukur 
pada masing-masing TP (test point). Adapun Test 
pointnya terlihat pada gambar di bawah ini. 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1  Test Poin Pengukuran Rangkaian 
Sensor Panas dan Pengkondisi 

 
Tabel 3.1 Hasil pengukuran rangkaian sensor 

panas dan rangkaian pengkondisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisa : 

Dari hasil pengukuran diatas sampel untuk 
penguatan pada U1 IC LM 324 saat tegangan 
sensor pada TP1 sebesar  286,4  mV adalah : 
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3.2.2 Pengujian sensor panas menggunakan 

termometer ruangan sebagai 
pembanding. 

Sensor panas akan mengirimkan logika 1 (Active 
High) apabila sensor panas mendeteksi suhu > 400 

Celcius. Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa 
apabila kondisi di LCD menunjukkan S > 40 maka 
dapat dipastikan dengan menggunakan 
termometer bahwa sensor panas tersebut 
mendeteksi adanya panas > 400 Celcius. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Pengujian Sensor Panas dengan 
Termometer Ruangan 

3.2.3 Pengujian sensor asap dan rangkaian 
pengkondisi. 

Pengujian pada bagian sensor asap dilakukan 
dengan cara menghalangi LDR dari sumber 
cahaya. Pengukuran dilakukan pada beberapa test 
point. Adapun test pointnya terlihat pada gambar 
di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3  Test Poin Pengukuran Rangkaian 
Sensor Asap dan Pengkondisi 

 
Tabel 3.2 Hasil pengukuran rangkaian sensor asap 

dan rangkaian pengkondisi 
 
 
 

Analisa: 
Dari hasil pengujian pada blok sensor asap dan 
rangkaian pengkondisi ketika sensor terhalang 
maka tegangan pada TP1 yaitu keluaran rangkaian 
sensor sebesar 3,498 Volt sedangkan tegangan 

referensi pada rangkaian pengkondisi TP2 adalah 
3,315 Volt hal ini menyebabkan tegangan 
keluaran rangkaian pengkodisi adalah 5,66 Volt. 
Hal ini dikarenakan tegangan input melebihi 
tegangan referensi. Tegangan Output inilah yang 
dijadikan input pada mikrokontroler yang 
menginformasikan bahwa sensor asap kondisinya 
aktif.  

 
3.3 Pengujian Blok Sistem Minimum ATMega 

8535 Bagian Pemancar 
Pengujian sistem minimum ini adalah untuk 

mengetahui kondisi keluaran port A saat input 
sensor pada port D kondisinya berubah. Port yang 
dipakai untuk keluaran yaitu port A0, A1, A2 dan 
A3 sedangkan port untuk sensor yaitu port D5 
(sensor panas) dan port D6 (Sensor Asap). 
Pengujian ini dengan cara memberi kondisi logika 
pada port input (port D5 dan port D6) dan 
mengukur kondisi output pada port A0, A1, A2 
dan A3. Untuk pemberian  input logika 0 maka 
port input dihubungkan dengan ground sedangkan 
logika 1 dihubungkan dengan tegangan + 5 Volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Pengukuran Sistem Minimum Pemancar 
 

Dari data pengujian didapatkan rangkaian 
pada bagian ini bekerja dengan baik sesuai dengan 
perencanaan, keluaran port A difungsikan untuk 
mengaktifkan relay yang terhubung dengan IC 
KS58006 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.5 Pengukuran Saat kondisi Port A 
berlogika High 
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Gambar 3.6 Pengukuran Saat Kondisi Port A 
Berlogika Low 

 
4. Pengujian Pembangkit DTMF IC KS 58006 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 
frekuensi yang dikeluarkan IC KS58006 saat 
keempat relay yang terhubung dengan pin IC di 
aktifkan secara bergantian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.7 Pengukuran Pembangkit 
DTMF 

 
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran frekuensi keluaran IC 
KS 58006 

 

 
 
Analisa hasil pengujian : 
Dalam pengujian menggunakan multimeter terlihat 
sample pada saat relay 1 aktif : 

-  Pada keluaran relay 1 aktif  yaitu 705 Hz  
-  Pada data sheet yaitu 770 Hz 
-  

Maka nilai kesalahan (error) dapat dihitung : 
 
 
 

5. Pengujian IC DTMF MT8870. 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kerja 
dari pengkode DTMF ke BCD (Binery Code 
Desimal). Pengujian dilakukan dengan memberi 
input frekuensi grup rendah dan grup tinggi pada 
masukan pin 1 dan 2 kemudian mengukur bagian 
keluaran yaitu pin 11(Q1), pin 12(Q2), pin 13(Q3) 
dan pin 14 (Q4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.8 Pengukuran DTMF 

Analisa : 
Dari hasil pengujian di atas hasilnya 

adalah sesuai dengan perancangan dimana saat 
input diberi frekuensi 770Hz dan 1336 Hz yang 
merupakan kode digit 5, keluaran IC DTMF 
adalah Q4=5,8 mV (logika 0), Q3=4,87 V (logika 
1), Q2=5,6 mV (logika 0) dan Q1 =4,87 V (logika 
1) jadi datanya adalah 0101B jika dikonversikan 
ke data desimal data tersebut adalah 5 desimal. 

 
6. Pengujian Sistem Minimum Pada Blok 

Penerima dan Blok Tampilan LCD 
Pengujian blok ini untuk mengetahui kerja dari 
sistem minimum bagian penerima dengan melihat 
informasi yang di tampilkan pada LCD. Pengujian 
dengan cara memberi data masukan pada port D0, 
D1, D2 dan D3 yang merupakan port masukan, 
dimana port ini mendapat input dari IC MT 8870. 
Dari hasil pengujian terlihat pada gambar di 
bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.9 Tampilan LCD  
 

7. Pengukuran Frekuensi  
 

Perangkat pendeteksi kebakaran ini menggunakan 
frekuensi FM untuk mengirimkan data dari bagian 
pemancar ke bagian penerima. Frekuensi yang 



T E  | 23 
 

  ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9 SNTE-2011 
 

digunakan tersebut dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 Pengukuran Frekuensi yang 
Digunakan 

 
Dari gambar 3.10 dapat dilihat bahwa perangkat ini 
bekerja pada frekuensi 91.8 FM. 
 
8. Pengujian Keseluruhan Sistem 

 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kerja 
dari keseluruhan sistem yang dibuat. Pengujian 
dilakukan dengan menghidupkan bagian pemancar 
dan bagian penerima. Dari hasil pengujian jarak 
jangkau yang efektif dari pemancar dan penerima 
adalah sebesar 20 meter tanpa halangan. Seperti 
diperlihatkan pada tabel 3.4.  

 
Tabel 3.4 Jarak Pancar Antena Berdasarkan 

Ketinggian 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pada saat  sensor asap bekerja pada bagian 
penerima menampilkan informasi bahwa kondisi 
sensor asap aktif dan sensor panas kurang dari 400 

C. Saat sensor panas aktif pada bagian penerima 
menampilkan informasi sensor panas suhunya 
lebih dari 400 C dan sensor asap tidak aktif. Jika 
kedua sensor aktif pada bagian penerima 
menampilkan informasi sensor panas suhunya 
lebih dari 400 C dan sensor asap aktif secara 
bersamaan bagian penerima mengaktifkan buzzer 
sebagai indikator adanya kebakaran. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.11 Pengujian keseluruhan sistem 
pendeteksi kebakaran 

 
 

4.  Kesimpulan 
 

Dengan melakukan perancangan, pengujian dan 
analisa hasil pengujian sistem pendeteksi 
kebakaran berbasis mikrokontroler ATMega 8535, 
dapat ditarik kesimpulan  

1. Untuk mendeteksi kebakaran dapat dideteksi 
dengan 2 kondisi yaitu adanya asap pada 
ruangan dan naiknya suhu pada ruangan 
tersebut. 

2.  Untuk dapat mendeteksi asap dan suhu untuk 
sistem pendeteksi, dirancang dengan komponen: 

- Pada blok pemancar : Sensor suhu LM35, LDR, 
OP AMP IC LM 324, Mikrokontroler ATMega 
8535, IC KS 58006, Pemancar FM, Antena 
Telescopic. 

- Pada blok penerima : Antena Telescopic, 
Penerima FM, IC DTMF MT 8870, 
Mikrokontroler ATMega 8535, LCD, Buzzer. 

 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi 

panas dan asap pada  ruangan dapat 
ditransmisikan melalui pemancar FM dan 
ditampilkan pada penerima dengan liquid crystal 
display dan buzzer sebagai indikator kebakaran. 
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ABSTRAK 

 
Kalibrasi temperatur berupa PT 100 maupun Thermocouple dapat menggunakan metoda perbandingan 
maupun simulasi. Metoda perbandingan digunakan dengan cara membandingkan kalibrator standar berupa Es 
batu  maupun Air mendidih terhadap Indikator Digital Controller E5EK Omron. Data pengukuran Temperatur 
dihitung melalui Ketidakpastian standar, Ketidakpastian master, Ketidakpastian gabungan dan Ketidakpastian 
terentang. Hasil data pengukuran dibuat Simulasi dengan manipulasi data pada Indikator DigitalController 
E5EK Omron dengan cara mencari InsL dan InsH untukmenentukan nilai nominal temperature 
 

Kata kunci: PT 100, Thermocouple, digital controller 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Setiap Instrumen Alat Ukur/sensor sebelum 
digunakan atau setelah digunakan pada periode 
tertentu (6 bulan atau 12 bulan), harus dilakukan 
pengukuran dan dikalibrasi sesuai standar nasional 
ataupun internasional. 
 
Alat ukur/sensor merupakan suatu ujung tombak 
dalam kualitas produk yang dihasilkan, karena 
langsung berhubungan dengan proses, sehingga 
perlu dipelihara untuk mendapatkan umur (life 
time) yang panjang. Sensor temperatur pada 
Themocouple ataupun PT-100, banyak digunakan 
dalam industri yang menggunakan mesin 
pemanas, sebagai alat ukur temperatur supaya 
tetap stabil. Pengukuran adalah berupa proses 
menyatakan suatu angka secara empirik dan 
objektif pada kejadian nyata sedemikian rupa, 
sebagai angka tadi dapat menjadikan gambaran 
yang jelas mengenai objek atau kejadian tersebut. 

 
Kalibrasi Perbandingan 
 
Kalibrasi merupakan suatu kegiatan untuk 
menentukan keberadaan konvensional nilai 
penunjukkan alat ukur dan bahan ukur berdasarkan 
standar. Untuk proses kalibrasi, perlu ada 
pengukuran terlebih dahulu pada objek yang ada 
misalnya pada temperatur proses. Ada beberapa 
metoda dalam kalibrasi antara lain: 

a. Simulasi 
b. Perbedaan Fasa 

Umumnya yang banyak digunakan berupa metoda 
kalibrasi perbandingan. Yang membandingkan 

kalibrator standar alat ukur terhadap beban ukur 
yang dipakai, baru dilakukan perhitungan deviasi 
berdasarkan standar. 

 
Cara ini memerlukan standar kalibrator yang harus 
dikalibrasi di Lembaga Kalibrasi KAN/LIPI 
sehingga harganya mahal. Untuk kalibrasi alat 
ukur/sensor suhu yang berupa thermocouple 
ataupun PT100 dapat menggunakan media kalibrasi 
yang berupa: Bak air: 
1 – 100 derajat Celsius, bak ES: 0 derajat Celsius. 
Pemanfaatan kalibrator standar dari temperatur es 
(00C) dan temperatur suhu air mendidih (1000C). 
Setelah dibandingkan dengan bahan yang diukur 
(PT100) baru dibuat simulasi sehingga dapat 
menentukan deviasi/kesalahan dari PT100 yang 
dilihat pada Indicator Controller. Hal ini 
merupakan suatu ide baru untuk menggantikan 
peranan kalibrator yang ada (metoda 
Perbandingan). Indicator Controller dapat disetting 
sesuai dengan hasil yang diperoleh dari hasil 
perbandingan dan disimulasikan. Pemanfaatan dari 
penelitian ini dapat berupa: 

a. Bahan pembelajaran Instrumentasi Industri bagi 
Pengajar dan mahasiswa listrik dan elektronik 
pada Jurusan Teknik Elektro. 

b. Ide baru dalam kalibrasi temperatur 
menggantikan cara konvensional yang berupa 
metoda perbandingan. 

c. Dapat digunakan oleh teknisi industri instrumen 
sebagai alat ukur kalibrasi mandiri tanpa 
diberikan ke vendor (Teknisi instrumen dari 
luar), sehingga akan mengurangi cost. 

d. Cara termudah untuk mengkalibrasi Temperatur 
(PT 100, Thermocouple) yang banyak 
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digunakan oleh industri tanpa kalibrator 
pembanding. 

 
2. PERUMUSAN MASALAH 
 

1. Bagaimana membuat model kalibrasi sensor 
Temperatur (PT100 dan Thermocouple) dengan 
metoda perbandingan dan dimulasi dari 
kalibrator suhu 00 (bak es) dan suhu 1000 (bak 
Air mendidih), dan membuat analisis 
ketidakpastian berdasarkan deviasi/kesalahan 

2. Bagaimana menetapkan parameter-parameter 
Temperatur nominal yang diizinkan sesuai 
standar pada model simulasi indicator controller 
yang merupakan suatu nilai dari kalibrasi 
PT100 dan Thermocouple. 
 

 
3. TUJUAN PENELITIAN 
 

1. Merancang dan membuat model kalibrasi pada 
sensor Temperatur (PT100, dan Thermocouple) 
dengan metoda perbandingan dan simulasi. 

2. Mengimplementasikan bentuk matematika 
untuk proses kalibrasi dengan metoda simulasi 
hasil dari metoda perbandingan dari suatu 
pengukuran sensor Temperatur PT 100 dan 
Thermocouple. 

3. Sebagai langkah awal dari suatu pembuktian 
teori yang dikembangkan melalui tahapan 
model dari kalibrasi dengan metoda 
perbandingan dan dibuat simulasi pada 
Indicator Controller untuk sensor suhu PT100 
dan Thermocouple. 

4. Sebagai media pembelajaran bagi pengajar dan 
mahasiswa Teknik Elektro dalam mata kuliah 
Instrumentasi Industri, yang selama ini masih 
menggunakan metoda perbandingan. 

5. Sebagai acuan bagi Teknisi instrumen di 
Industri akan pentingnya kalibrasi dari suatu 
alat ukur/sensor Temperatur, dapat dikerjakan 
sendiri tanpa perlu kalibrator dari Vendor, yang 
selama ini digunakan, sehingga kan menghemat 
waktu dan biaya. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
4.1.  Pedoman Kalibrasi 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 20 
Juli 2010 di Lab. Elektronik. Alat yang diperlukan 
untuk Kalibrasi Temperatu berupa: 

1. Master Kalibrasi 
 Berupa  Thermos es (0°C) dan air mendidih 

(100°C)pada heater   
2. Alat yang dikalibrasi (Indikator) E5EK 

OMRON 
3. Pedoman Pelaksanaan 
 Kalibrasi (SOP) 

4. Pelaksanaan Kalibrasi 

Kalibrasi dilaksanakan pada indicator E5EK yang 
terpasang pada Mesin yang mengatur temperatur 
misalnya Mesin Curing pada proses pembuatan 
Ban. Kalibrasi harus sesuai dengan Flow Chart 
seperti ditunjukkan pada gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Flow Chart Kalibrasi 
 
 
4.2.  Data Pengukuran dan Analisa 

 
Set-up Peralatan 

 
Gambar 2. Setup Peralatan 

 
 

Indikator berupa E5EK Omron Digital Controller. 
Ada 3 Data Pengukuran: 

1. Minimal 
2. Medium 
3. Maximal 



T E  | 26 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9 SNTE-2011 
 

 
 

Gambar 3. Pengukuran Temperatur 

Tabel 1. Data Pengukuran PT 100 Sebelum 
Dikalibrasi 

 
N
O. 

Actual
°C 

Koreksi
°C 

Us
d 

U
m 

Uc 
Uex

p 

1 

5,0 
5,6 
6,2 

 
56 

 
0,4
2 

 
0,2
1 

 
0,4
7 

 
0,9
4 
 

 
 
Dengan: 

Usd = ketidakpastian standar 
Um  = ketidakpastian master 
Uc = ketidakpastian gabungan 
Uexp = ketidakpastian terentang. 

 
Tingkat Kepercayaan 95% (K=2) 

 
Data Pengukuran PT 100 sebelum di Kalibrasi 

 

NO
. 

Actu
al 

[°C] 

Korek
si [°C] 

Us
d 

U
m 

Uc 
Uex

p 

1 

106,4
° 

107,2 
107,0 

 
106,86 

 
0,3 

 
0,1
5 

 
0,3
3 

 
0,65 

 

 
Perhitungan Ketidakpastian: 

1. 
3,0

1

)(

100

1

2










i n

XX

CmendidihAir
Usd

 

2. 15,0
2

 sdU
Um  

3. 33,022  UMUsdUc  

4. 65,0exp UcxKU  

 
Dari Data Perbandingan 

 
Dapat dibuat simulasi dengan manipulasi data 
pada Digital Controller E5EK OMRON 

      111122
12

1 YXYXYXx
YY

YY
SLIn L 




  

 

      111122
12

1 YXYXYXx
YY

YY
SHIn H 




  

 

Setting 1. PT 100: 
 

      

  

5,11

1,04,11

1,03,5
6,94

200

1,001,007,94100
1,07,94

1,09,199












L

L

L

L

InS

InS

xSIn

xSIn

 
 

 

37

1,04,5
6,94

9,649

1,04,5
1,07,94

1,0650











H

H

H

InS

xInS

InS

 

 
Setting pada level 2 Digital Controller = Indikator 
ESEK 
 
Tabel 2. Data Pengukuran PT100 setelah dikalibrasi 

(gambar 2) 
 

N
O 

Mast
er 

[°C] 

Actu
al 

[°C] 

Ko
rek
si 

Usd Um Uc 
Uex

p 

1 
0,0 
Es 

Batu 

0,0 
0,1 
0,2 

0,1 
0,0
5 

0,0
25 

0,0
56 

0,1 

 
 
Data Pengukuran PT 100 setelah di Kalibrasi (Gambar 
3) 
 

Tabel 3. Data Pengukuran Thermocouple 
 

N
O 

Maste
r°C 

Act
ual°

C 

Kor
eksi 

Usd Um Uc Uex
p 

1 

100,0
0  

Air 
mendi 

dih 

9,8,
2 

97,8 
98,0 

 
98 

 
0,14 

 
0,07 

 
0,15

6 

 
0,31 

 
 
Tabel 4. Data Pengukuran Thermo Couple sebelum 

di Kalibrasi dengan DWT Callibrator 
 

NO. Master 
[°C] 

Actual Penunjukan Koreksi 

1 130,0 
129,57 
129,57 
129,57 

141 
141 
140 

10,6 

2 160,0 
159,46 
159,46 
159,46 

171 
170 
171 

10,6 

3 190,0 
189,48 
189,48 
189,48 

200 
199 
200 

9,66 

 

 
Usd   = 0,59 
Um    = 0,3 

Uc = 
22

mSD UU   
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Uc     = 0,66 
 

Uexp = Uc x K 
Uexp = 1,3 
 

Setelah di Kalibrasi 
Usd = 0 
Um = 0 

Uc = 
22

mSD UU  = 0 

Uexp = Uc×K 
Uexp = 0 

 
KESIMPULAN 

1. PT 100 sebelum di Kalibrasi dengan air 
mendidih (100°C) Uexp = 0,65, setelah di 
Kalibrasi mendapatkan Uexp = 0,31 dengan 
tingkat kepercayaan 95% (K=2). 

2. Simulasi pada Kalibrasi PT 100 dengan es 
batu dan air mendidih (100°C) dengan 
manipulasi data pada Indikator Controller 
ESEK akan mendapatkan In SL = -11,5 dan In 
SH = 37 pada posisi level 2. 

3. Untuk Kalibrasi temperature PT 100 dan 
thermoCouple dapat menggunakan Kalibrator 
standar berupa es batu (0°C) dan air mendidih 
(100°C). 

4. Untuk Kalibrasi temperature PT 100 dan 
thermocouple dapat menggunakan Kalibrator 
standar berupa es batu (0°C) dan air mendidih 
(100°C). 

5. Hasil perhitungan ketidakpastian dari PT 100 
adalah dengan thermocouple adalah 

6. Simulasi dengan manipulasi data pada digital 
controller ESEK OMRON didapatkan: 

In SL  = -14,2 

In SH  =   102,4 

Terdapat pada level 2 

Hasil Kalibrasi perlu dibuat sebelum dan sesudah, 
yang terlampir pada Callibrator check sheet yang 
disetujui oleh supervisor dari Kalibrasi 
memungkinkan membuat interval waktu dari 
break down. 
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Abstrak 
 

Pada penelitian ini, lebih menekankan pada kajian analisis teoritis fuzzy logic untuk mengukur tingkat error 
dan delta error dengan menggunakan 5 aturan  keanngotaan fuzzy logic. Dari hasil kajian analitis teoritis nilai 
error yang di dapat adalah nol dengan delta error 0,05.  Untuk Input Error(E) = + 0,04  dan dError (dE) = 
+0,025. implikasi pada input error nilai linier naik pada PS = 0.8 dan nilai linier turun pada ZE = 0.2. 
Implikasi pada input delta error  (dE) + 0,025, diproyeksi  vertikal ke atas, berpotongan pada fungsi 
keanggotaan 1.  
 
Keywords: Fuzzy logic, delta error, keanggotaan fuzzy logic 

 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Motor induksi  adalah motor yang paling banyak 
dipakai di industri maupun akademik sebagai 
materi yang sangat menarik untuk dikaji. Motor 
induksi memiliki keunggulan yaitu ringan dalam 
perawatan dan banyak penerapan aplikasinya. 
Walaupun demikian motor induksi terancam 
berbagai kemungkinan kegagalan atau kerusakan 
akibat dari tingkat rutinitas pemakaian dan beban 
kerja yang dilakukannya. Logika fuzzy adalah 
salah satu model kendali yang bisa difungsikan 
sebagai filter yang mampu menganalisis sinyal 
dinamik. Beberapa metode analisis sinyal dinamik 
yang telah banyak dikembangan diantaranya adalah 
logica Fuzzy, Neural Network atau Fuzzy Neural 
Network. Logika Fuzzy adalah salah satu system 
cerdas yang konsep logikanya dapat 
mengembangkan logika manusia. Pada metode 
fuzzy juga dapat dilakukan suatu proses 
pembelajaran (learning) dan pemberian 
pengetahuan (knowledge). 
 
2. Metode Penelitian 

 
Metode penelitian berupa analisis teoritis fungsi 
fuzzy logic untuk lima keanggotaan menggunakan 
Matlab pada motor induksi. Model motor induksi 
dibuat dalam simulasi labview. 
  
 

 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
Penggunaan Fuzzy Logic Control, dan sinyal error 
yang berasal dari selisih set point (SP) dan sinyal 
proses variable (PV). Input-output Fuzzy 
dikondisikan sesuai nilai-nilai error dan selisih 
error yang berbentuk data kualitatif (linguistic). 
Bagian kiri dari dE (baca delta error) belum 
terkontrol, dE diasumsikan sesaat menjelang 
terkontrol.   

 

 
 

Gambar 1. Tanggapan Sistem redaman pada motor 
 

 
Keterangan:   
N : Negatip Big PS: Positip Small 
N : Negatip Small PB: Positip Big 
Z : Zerro (Kecepatan Nol)   
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Tabel  1.  Matriks Aturan Fuzzy dengan Menerapkan 
Konsep Mac Vicar Whelan 

 
 

e \ ce NB NS ZE PS PB 

NB NB NB NB NS ZE 

NS NB NS NS ZE PS 

ZE NB   NS ZE PS PB 

PS NS ZE PS PS PB 

PB ZE PS PB PB PB 

 
 

Tabel 2. Identifikasi Parameter Kontroler FLC 
 

Variabel Spesifikasi Linguistik 
Variabel 
Input: 

  

Error, e -0,1 …... +0,1 NB, NS, Z, PS, 
PB 

Change in 
Error, de 

-0.05 … 
+0,05 

NB, NS, Z, PS,  
PB 

   
Variabel 
Output: 

  

Output, U -
0.1….......+0.

1 

NB, NS, Z, PS, 
PB 

 
 
Input Error(E) = + 0,04  dan dError (dE) = +0,025. 
Outputnya dihitung dengan prosedur teoritis. Uji 
nilai diambil dari salah satu data hasil 
pengamatan. Nilai keanggotaan input  Error(E) = 
+ 0,04  dan dError (dE) = +0,025 dapat dirunut 
nilai keanggotaan outputnya. 

Perhitungan )(E :  

 Linier Naik pada PS dan 

  8,0
05,0

04,0

0,005,0

0,004,0
)( 




E  

 Linier Turun pada ZE 

  2,0
167,0

1006,0

0,005,0

04,005,0
)( 




E  

 
 

 
 

Gambar  2. Daerah Input Variabel  Error (E) = + 
0,04 

 
 

Implikasi pada Input dError (dE) 
Pada nilai input Error (E) + 0,025, diproyeksi  
vertikal ke atas, berpotongan pada input ZE (linier 
turun) dan PB (linier naik). 

 

 
 

Gambar 3. Daerah Input Variabel  dError d(E) = + 
0,025 

 
 
Pada nilai input dError (dE) + 0,025, diproyeksi 
vertikal ke atas, berpotongan pada fungsi 
keanggotaan 1. 
 
Rule 1 
 
 

 
 
 

 
Rule 2 
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Gambar 6. output variabel resistor 
 
 

 
 

Gambar 7. Rule viewer 
 

 

 
 

Gambar 8.Dynamic simulation pada motor induksi 
 
 

4. Kesimpulan 
 

1. Pada pengujian error (E) = + 0.04 dan dError 
(dE) = +0,025, memiliki linier naik PS pada 0,8 
dan linier turun ZE pada 0,2. 

2. Pada nilai input Error (E) + 0,025 yang 
diproyeksi  vertikal ke atas, berpotongan pada 
input ZE (linier turun) dan PB (linier naik). 

3. Pada nilai input dError (dE) + 0,025, diproyeksi  
vertikal ke atas, berpotongan pada fungsi 
keanggotaan 1 
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Abstrak 
 

Sistem Otomatisasi bukan menjadi hal yang aneh lagi pada zaman masa kini. Mulai dari peralatan rumah 
tangga sampai industri, otomatisasi mempermudah pekerjaan manusia. Perkembangannya sangatlah pesat, 
namun pemanfaatannya belum sepenuhnya diaplikasikan pada keperluan ibadah. Penulis mempunyai ide 
untuk membuat aplikasi sistem otomatisasi pada buka/tutup keran air wudhu. Sistem pendeteksi ada atau 
tidaknya manusia yang berwudhu menggunakan sensor Passive Infra Red (PIR). Pengolah sensor 
menggunakan mikrokontroler AT89S51. Mikrokontroler mempunyai respon yang cepat dalam mengolah 
sinyal dari sensor. Output mikrokontroler akan berlogik 1 pada saat sensor mendeteksi adanya orang yang 
berwudhu. Kejadian ini akan mengaktifkan relay, sehingga solenoid valve akan membuka katupnya. Solenoid 
valve akan menutup katupnya jika selama ± 3 detik sensor tidak mendeteksi adanya orang yang berwudhu. 
Rangkaian catu daya akan membuat sistem dapat bekerja. Baik atau tidaknya kerja dari sebuah sistem tidak 
hanya dipengaruhi oleh kontrolernya saja. Rangkaian catu dayapun akan sangat mempengaruhi kerja dari 
sebuah sistem. Catu daya yang baik mempunyai tegangan ripple yang kecil dan output yang konstan. Untuk 
menghasilkannya, diperlukan rangkaian regulator agar output dari rangkaian catu daya konstan. 

 
Kata Kunci: Keran Otomatis, Mikrokontroler AT89S51 dan Solenoid Valve 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Bersuci merupakan hal yang sangat penting sebelum 
beribadah khususnya sholat, bahkan wajib 
hukumnya untuk berwudhu sebelum sholat. Sistem 
konvensional menuntut orang yang berwudhu untuk 
memutar keran pada saat membuka atau 
menutupnya. Kebanyakan orang menyukai hal yang 
bersifat praktis dan serba otomatis. Hal ini terjadi 
seiring dengan perkembangan teknologi yang 
menuntut segala sesuatunya menjadi otomatis. 

 
Penulis mempunyai ide membuat suatu aplikasi 
keran otomatis air wudhu. Pembuatan sistem 
berfungsi sebagai alat untuk mempermudah orang 
Islam dalam berwudhu. Dengan alat ini, orang dapat 
memulai wudhu tanpa harus memutar keran. Begitu 
pula saat selesai, orang dapat meninggalkan tempat 
wudhu tanpa menutup keran.  Orang yang berwudhu 
tidak perlu khawatir lupa menutup keran, karena 
keran menutup secara otomatis setelah digunakan. 

 
Sistem pendeteksi ada/tidaknya orang yang 
berwudhu menggunakan sensor PIR tipe KC7783R. 
Sensor ini akan mengirimkan logik untuk diolah 
oleh kontroler. Kontroler menggunakan 

mikrokontroler tipe AT89S51. Output 
mikrokontroler ini digunakan untuk membuka 
solenoid valve, namun terlebih dahulu harus 
dikuatkan. Digunakanlah transistor sebagai driver 
dan relay sebagai saklar untuk membuka solenoid 
valve. 

 
2. METODE PENELITIAN 

 
Penelitian dilakukan dalam beberapa 
tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan, meliputi: 

a.Melakukan kajian tentang mikrokontroler 
AT89S51. 

b.Mempelajari tentang bahasa assembler. 
2. Tahap Pelaksanaan, meliputi: 

a. Membuat perencanaan driver. 
3. Tahap Evaluasi, meliputi: 

a. Meng-integrasikan sensor dengan driver. 
b. Meng-integrasikan driver dengan solenoid 

valve. 
c. Melakukan pengujian dan mencatatnya. 

d. Membuat kesimpulan. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 



T E  | 32 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9 SNTE-2011 
 

c

f
 

 Diagram Blok : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Blok Diagram Sistem 
 
 

 Sensor PIR : Sensor suhu, sebagai pendeteksi 
gerak tubuh manusia. 

 Kontroler : Kontroler yang digunakan adalah 
mikrokontroler AT89S51. Mikrokontroler 
merupakan pemroses data masukan dari sensor 
agar dapat difungsikan sebagai pensaklaran 
relay. Bahasa Pemrograman yang digunakan 
adalah Bahasa assembler. 

 Driver : Digunakan untuk pensaklaran Solenoid 
Valve. 

 Solenoid Valve : sebagai keluaran air untuk 
berwudhu.  

 
 Sensor PIR 
Cahaya merupakan suatu bentuk radiasi dari 
gelombang elektromagnetik yang pada prinsipnya 
sama dengan gelombang radio, misalnya infrared, 
ultraviolet, dan sinar-X. Pada dasarnya yang 
membedakan adalah panjang gelombang dan 
frekuensinya. Hubungan antara frekuensi dan 
panjang gelombang dapat dirumuskan dengan 
persamaan 1. 

                               
( Persamaan 1) 
 

 
Dimana : 
c adalah kecepatan cahaya 3.108 m/s 
λ adalah panjang gelombang dalam 
   meter 

ƒ adalah frekuensi dalam Hertz 
 

 Mikrokontroler AT89S51 
Keluarga mikrokontroler 8051 (MCS-51) 
diperkenalkan oleh Intel Corporation. 
Perkembangannya sangat pesat baik dari sisi 
perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Mulai 
dari pengembangan dan penambahan fasilitas 
internal sampai bahasa pemrogramannya.  

 
Pengetahuan tentang mikrokontroler 8051 standar 
sangat diperlukan sebelum mengembangkan 
aplikasi berbasis mikrokontroler versi 
pengembangan. 

 

Mikrokontroler AT89S51 memiliki Programable 
Erasable Read Only Memory (PEROM) dan 
sejumlah perlengkapan antara lain adalah sebagai 
berikut: 

1. Kompatible dengan produk MCS-51 
2. 4K byte Flash PEROM yang dapat diprogram 

ulang. 
3. Osilator internal dan rangkaian pewaktu. 
4. 128 x 8-bit RAM internal. 
5. Empat buah programmable port I/O. Masing-

masing terdiri atas 8 buah jalur I/O (32    
programable I/O lines). 

6. Enam buah sumber interupsi (2 buah interupsi 
eksternal dan 4 buah interupsi internal). 

7. Sebuah port serial  
8. Dua buah 16 bit timer/counter 

 

 
 

Gambar 2. Mikrokontroler AT89S51 
 
 
Untuk memprogram mikrokontroler menggunakan 
bahasa assembler. Bahasa assembler dapat 
diminimalisasi penggunaan memori program 
sedangkan dengan bahasa C menawarkan kecepatan 
dalam pembuatan program. Untuk bahasa assembler 
dapat ditulis dengan menggunakan text editor 
setelah itu dapat dikompilasi dengan tool tertentu 
misalnya asm51 untuk MCS51 dan AVR Studio 
untuk AVR. 

 
 Relay Driver 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3. Skematik Driver 
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Rangkaian Relay Driver (penggerak relai) yang 
dirancang menggunakan transistor. Transistor 
difungsikan sebagai swicth yang bekerja untuk 
mengaktifkan relay. 

 
Relay terdiri dari Coil dan Contact. Coil adalah 
gulungan kawat yang mendapat arus listrik, sedang 
contact adalah sejenis saklar yang pergerakannya 
tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil. 
Contact ada 2 jenis : Normally Open (kondisi awal 
sebelum diaktifkan open), dan Normally Closed 
(kondisi awal sebelum diaktifkan close). 

 
Secara sederhana berikut ini prinsip kerja dari relay 
: ketika Coil mendapat energi listrik (energized), 
akan timbul gaya elektromagnet yang akan menarik 
armature yang berpegas, dan contact akan menutup. 

 
 Solenoid Valve 
Solenoid valve terdapat dua buah terminal yang 
disambungkan ke sumber tegangan dan relay. ]Jika 
kedua buah terminal diberi sumber tegangan sebesar 
220V, maka katup akan terbuka. 

 
Aplikasi standar dari solenoid valve biasanya 
menghendaki bahwa keran dipasang langsung pada 
saluran pipa atau pada pertengahan pipa yang 
menghubungkan air masuk dengan air keluar. 

 
Badan solenoid valve biasanya kuningan yang 
ditempa. Dianjurkan menggunakan saringan untuk 
mencegah pasir halus atau kotoran dari rumah pada 
lubang mulut dan menyebabkan kebocoran. 
Solenoid valve harus dipasang dengan arah aliran 
sesuai dengan anak panah yang tercetak pada sisi 
bodi keran, atau tanda “IN” dan “OUT” pada 
hubungan pipa. solenoid valve cocok untuk 
menangani aliran pada satu arah saja.  

 

 Catu Daya 
Kebanyakan alat elektronika membutuhkan 
tegangan DC (direct current) untuk menjalankan 
sistemnya. Tegangan DC diperoleh dari alat yang 
dinamakan power supply. Input power supply 
adalah tegangan AC (alternating 
current).Komponen penyusun catu daya setalah 
melewati transformator adalah rectifier, filter dan 
regulator tegangan. 

 
 Prinsip Kerja Sistem 
Ketika sensor aktif maka sensor akan mengirimkan 
sinyal kepada mikrokontroler. Mikrokontroler akan 
memproses sinyal yang dikirim oleh sensor. 
Kemudian mikrokontroler akan mengirimkan logic 
ke rangkaian driver. Diver akan mengaktifkan 
transistor yang difungsikan sebagai switching. 
Setelah transistor aktif maka relay akan bekerja 
mengaktifkan solenoid valve. Solenoid velve akan 
terbuka dan air akan mengalir. 

 

 Pengujian Sensor 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 4. Konfigurasi Pengujian Sensor 

 
 Sensor memerlukan waktu pemanasan ketika 

pertama kali dinyalakan. Waktu yang diperlukan 
yaitu 10-60 detik. 

 Apabila sensor terhalang oleh tubuh manusia, 
maka tegangan output yang didapat adalah 4.98 
Volt 

 Respon sensor terhadap jarak ukur dari 10 cm 
sampai 60 cm mempunyai tegangan output yang 
konstan, yaitu 4.98 Volt. 

 Berdasarkan pengujian, jika sensor terkena 
cahaya matahari maka sensor lebih sensitif 
terhadap benda-benda lain selain tubuh manusia. 

 
Tabel 1. Pengujian Tegangan Output Sensor 

 

Keterangan Tegangan  

Ada penghalang 4.98 Volt 

Tidak ada penghalang 0 Volt 

 
 Pengujian Kontroler dan Catu Daya 

 

 
 

Gambar 5. Konfigurasi Pengujian Kontroler 
 

 Hasil pengukuran tegangan output 
mikrokontroler tidak berbeda jauh dari nilai 
aktualnya. 

Output Mikrokontroler

GND

V A

ke Input Driver
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 Hasil pengukuran arus output mikrokontroler 
tidak berbeda jauh dari nilai aktualnya. 

 
Tabel 2. Data Hasil Pengujian Mikrokontroler. 

 

No. Parameter 
Nilai 
Aktual 

Nilai 
Pengukura

n 

1. 
Tegangan 

Output 
5V 4,98V 

2. Arus 300µA 320µA 

 
 
 Pengujian Driver 

 

 
 

Gambar 6. Konfigurasi Pengujian Driver  
 
 
 Arus yang didapat dari hasil pengukuran pada 

input driver lebih kecil dari data hasil 
perhitungan. 

 Arus yang didapat dari hasil pengukuran pada 
output driver lebih kecil dari datasheet 
kelistrikan relay. 

 
Tabel 3. Pengujian Relay Driver 
 

Paramater Tegangan (V) Arus (mA) 

Input Driver 3,63 V 0,32 mA 

Output Driver 0,63 V 56 mA 

 
 

KESIMPULAN 
 
Kesimpulan dari perancangan alat Sistem 
Otomatisasi Buka/Tutup Keran Air Wudhu adalah : 
1. Sensor PIR (Passive Infrared Receiver) 

mempunyai kesensitifan yang tinggi terhadap 
gerak tubuh manusia. 

2. Pada saat dihidupkan pertama kali, sensor PIR 
(Passive Infrared Receiver) membutuhkan 
waktu 10-60 detik untuk mengenali keadaan 
ruangan sekitarnya. Setelah itu sensor dapat 

mendeteksi pergerakan manusia di ruangan 
tersebut. 

3. Jangkauan sensor PIR sangat luas. Pada alat ini 
digunakan penghalang sensor pada setiap keran 
agar area jangkauan sensor pada setiap keran 
tidak saling terganggu. 

4. Sistem ini bekerja dengan cara mendeteksi panas 
dengan memanfaatkan radiasi inframerah yang 
dipancarkan oleh tubuh manusia dengan radiasi 
inframerah terkuat dengan panjang gelombang 
9,4 μm. 

5. Berdasarkan pengujian, jika sensor terkena 
cahaya matahari maka sensor lebih sensitif 
terhadap benda-benda lain selain tubuh manusia. 

 
6. Solenoid valve diberikan tegangan 220V maka 

inti besi di antara kumparan akan bergerak ke 
atas membuka jalur keluar masuk air dengan 
sedikit mengeluarkan bunyi hentakan. 

7. Berdasarkan pengujian relay driver, solenoid 
valve yang merupakan beban dari relay dapat 
terbuka pada saat sensor aktif dan tertutup pada 
saat sensor tidak aktif sesuai dengan program 
dari mikrokontroler. 
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Abstrak 

Peneliti dengan latar belakang keilmuan di bidang instrumentasi dan kontrol berbasis komputer, tertarik 
menerapkan kontroler logika fuzzy (FLC) pada kontroler PID untuk otomasi pengendalian kecepatan kereta 
api listrik guna mengetahui performanya. FLC digunakan untuk mengatur nilai parameter Kc, Ti dan Td 
berdasarkan nilai setpoint (SP), yaitu jarak tempuh dan kecepatan yang digunakan. Untuk melakukan 
pengamatan, sistem otomasi ini diterapkan pada simulator sistem KRL, terdiri dari motor dc 24V/1A yang 
akan dikendalikan kecepatan putarannya, generator dc untuk simulasi beban sekaligus berfungsi sebagai 
sensor kecepatan putaran motor, dan power amplifier. Variabel input (setpoint) terdiri dari jarak tempuh 
(dsp) dan kecepatan yang digunakan (Vsp). Pengamatan dan proses pengendalian dilakukan melalui 
komputer dengan menggunakan software LabVIEW8.5 dan peralatan akuisisi data seri NI 6008 USB. Hasil 
pengujian dan analisis data yang dilakukan terhadap prototipe simulator, penerapan kontroler logika fuzzy 
untuk mengatur percepatan laju KRL dengan cara mengatur parameter Kc dan Ti dari kontroler PID, telah 
sesuai dengan logika yang umum dipakai oleh para masinis, yaitu semakin jauh jarak tempuh, maka 
kecepatan yang digunakan semakin tinggi dan percepatannya diperlambat demi keamanan dan kenyamanan 
penumpang. Implikasi lain metode FLC yang diterapkan pada kontroler PID adalah percepatannya konstan 
dengan nilai yang berbeda, untuk jarak tempuh dekat dan kecepatan rendah (X<20), serta untuk jarak tempuh 
jauh dan kecepatan tinggi (X>80). Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model KRL 
miniatur, guna mengetahui lebih detail performa dari sistem kontrol PID Fuzzy yang diterapkan.  
 
Kata kunci: kecepatan, KRL, LabVIEW 

 

 

9. Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Kontroler PID (proportional + integral + 
derivative) merupakan kontroler konvensional 
yang banyak digunakan pada pengendalian proses 
di industri manufaktur. Untuk mendapatkan 
performa dan respon sistem yang diinginkan 
dilakukan dengan cara mengatur parameter Kc 
(proportional gain), Ti (integral-time) dan Td 
(derivative time) pada nilai tertentu. Umumnya 

pengaturan ketiga parameter tersebut dilakukan 
secara manual dan akan dikunci setelah nilai yang 
diinginkan dicapai. Tentu saja nilai yang 
didapatkan tersebut hanya berlaku untuk satu 
keadaan setpoint yang diinginkan. Jika nilai 
setpoint berubah signifikan, umumnya dilakukan 
penyesuaian kembali pada nilai parameter Kc, Ti 
dan Td. Hal ini tentu saja tidak praktis jika 
diterapkan pada sistem pengendalian kecepatan 
motor dimana setpoint (SP) selalu berubah, seperti 
halnya pada pengendalian kecepatan kereta api 
listrik (KRL).

 
 Atas dasar tersebut, peneliti dengan latar belakang 
keilmuan di bidang instrumentasi dan kontrol 
berbasis komputer, tertarik menerapkan kontroler 
logika fuzzy (FLC) pada kontroler PID untuk 
otomasi pengendalian kecepatan kereta api listrik 
guna mengetahui performanya. FLC digunakan 

untuk mengatur nilai parameter Kc, Ti dan Td 
berdasarkan nilai setpoint (SP), yaitu jarak tempuh 
dan kecepatan yang digunakan. Untuk melakukan 
pengamatan, sistem otomasi ini diterapkan pada 
simulator sistem KRL, terdiri dari motor dc 
24V/1A yang akan dikendalikan kecepatan 
putarannya, generator dc untuk simulasi beban 
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sekaligus berfungsi sebagai sensor kecepatan 
putaran motor dan power amplifier. Variabel input 
(setpoint) terdiri dari jarak tempuh (dsp) dan 
kecepatan yang digunakan (Vsp). Pengamatan dan 
proses pengendalian dilakukan melalui komputer 
dengan menggunakan software LabVIEW8.5 dan 
peralatan akuisisi data seri NI 6008 USB. 

Permasalahan utama dalam disain 
simulator sistem otomasi pengendalian 
kecepatan kereta api listrik menggunakan 
kontroler logika fuzzy (FLC) dan PID 
adalah menentukan konfigurasi dan setup 
parameter sistem, agar sesuai dengan 
persyaratan kestabilan, kenyamanan, dan 
keamanan. Kestabilan sistem berkaitan 
dengan ketahanannya terhadap 
pembebanan. Kenyamanan berkaitan 
dengan percepatan dan perlambatan, 
sedangkan keamanan berkaitan dengan 
proteksi terhadap pengoperasian sistem. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
 
Ruang lingkup penelitian mencakup 
rancang bangun Simulator Sistem Otomasi 
Pengendalian Kecepatan Motor DC Pada 
Kereta Api Listrik (KRL) Menggunakan 
Kontroler PID dan Logika Fuzzy. 
  
2. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengamati performa sistem Pengendalian 
Kecepatan Motor DC Pada Kereta Api 
Listrik (KRL) Menggunakan Kontroler 
PID dan Logika Fuzzy. 
 
 
 
3. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian didasarkan pada kajian 
literatur baik cetak maupun elektronik, 
melakukan perencanaan (hard & 
software), simulasi, realisasi dan 
pengujian sistem di laboratorium. Untuk 
mengetahui keunggulan dan kekurangan 
kontroler PID Fuzzy yang diterapkan 
dengan cara membandingkan performanya 
dengan kontroler PID konvensional.  
 
 
 
 
4.  Rancang Bangun Sistem 
 
Diagram blok sistem DC AVR dengan 
menggunakan kontroler PID Fuzzy secara 

lengkap diperlihatkan pada gambar 1 
dengan parameter PID sebagai berikut: 
 

Kc = 0,2 
Ti =0,015 menit  
Td=1.10-4 menit  
 
 

FLC

K

PID
KC Ti

G2G1

Td

DAC PA M G

ADC

e(k-1)

e(k)+

-

u(k)

y(k)

PV(k)

SP(k)

Att

PID: Proportional Integral Derivative Controller
FLC: Fuzzy Logic Controller
PA: Power Amplifier
M: DC Motor
G: DC Generator
Att: Attennuator
Kc: Proportional Constant
Ti: Integral Time (s)
Td: Derivative Time (s)
DAC: Digital to Analog Converter
ADC: Analog to Digital Converter
SP: Setpoint
PV: Process Variable
SW: Switch
Load: Lampu 12V/8W

PC+ LabVIEW Control Application Software

SW

Load

12V/8W

 
 

Gambar 1  Rancangan sistem DC AVR 
menggunakan gabungan 
kontroler PID dan FLC 

 
 
Motor dan generator dc yang digunakan memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
 

VVmrpmVmVmf 20......3;01,40021,172)(   

rpmvoltfVg 3059.....130;07,001,0)(    

VVmvoltVmVmfVg 20......3;5,21,1)(   

 

dimana, 

 kecepatan putaran dalam rpm 
Vm: Tegangan armature motor dalam volt 
Vg: Tegangan armature generator dalam volt 

 
ADC dan DAC dalam realisasinya menggunakan 
peralatan akuisisi data DAQ USB-6008 produk 
National Instruments dengan spesifikasi 
diperlihatkan pada gambar 9. Tegangan analog 
yang dapat dikeluarkan oleh alat ini adalah 0 – 5V 
dengan resolusi sebesar 1,22mV. Sedangkan 
kapasitas tegangan input analognya adalah ±10V 
dengan frekuensi 0 – 5kHz. Alat ini terdiri dari 2 
saluran output analog, 8 saluran input analog, 12 
saluran input/output digital dan 1 digital counter. 
Komunikasi data dengan komputer menggunakan 
USB (Universal Serial Bus). 
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Gambar 2  NI-DAQ USB 6008 [3] 
 
 
Kontroler fuzzy dirancang menggunakan 
konsep Mac Vikar Whelan. Diagram blok 
FLC (fuzzy logic controller) diperlihatkan 
pada gambar 3. Identifikasi input dan 
output diperlihatkan pada tabel 2.  
Variabel input terdiri dari dua, yaitu 
Kecepatan, sp dan Jarak Tempuh, dsp. 
Korelasi yang digunakan adalah linier, 
yaitu: 
- jika jarak tempuh sangat jauh maka 
kecepatan akan maksimum dan settling-
time maksimum;  
- Jika jarak tempuh sangat dekat maka 
kecepatan minimum dan settling-time 
minimum. 
 
Nilai variabel input dan output FLC 
dinormalisasi sebagai berikut: 
 
Variabel input: 
Jarak tempuh, dsp  = 0 ......... 1 (0 ..... 100 
km) 
Kecepatan, sp = 0 ......... 1 (0 ..... 2000 
rpm = 0 .......... 100 km/j) 
 
Variabel output: 
Output, U  = 0,1 ...... 1 
 

 
 

Gambar 3 FLC 
 
 

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai 
settling-time (Ts) yang diinginkan, nilai 
proportional-gain, Kc dan nilai integral- 
time, Ti sebagai berikut: 
 

Kc = G1 x U = 0,1 x U  
  (6) 

Ti  = G2 x U = 0,25 x U    (menit) 
 (7) 

 
Sedangkan nilai derrivative-time, Td diset konstan 
sebesar 10-4 menit. Konfigurasi FLC diperlihatkan 
pada gambar 10. Sedangkan identifikasi 
parameternya diperlihatkan pada tabel 2. 

 
Tabel 2 

Parameter input dan output FLC 
 

Variabel Spesifikasi Linguistik 

Variabel Input: 

Jarak Tempuh, 
Xsp 

0 … 1 NB, NM, NS, Z, 
PS, PM, PB 

Kecepatan, sp 0 … 1 NB, NM, NS, Z, 
PS, PM, PB 

   

Variabel Output: 

Output, U 0,1…. 1 NB, NM, NS, Z, 
PS, PM, PB 

   

Penguatan 
(Gain): 

G1 = 0,1  

 G2 = 0,25  

 
Agar didapat hubungan yang linier antara output 
dan input, maka himpunan keanggotaan fuzzy 
input dan output menggunakan segitiga full 
simetris seperti diperlihatkan pada gambar 4, 5 
dan 6 
 

 
 

Gambar 4  Fungsi keanggotaan variabel input 
jarak tempuh, Xsp 

 
 

 
 

Gambar 5  Fungsi keanggotaan variabel input 
kecepatan, Vsp 
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Gambar 6  Fungsi keanggotaan variabel 

output, U 
 
 
 
 

Tabel 3 
Matrik aturan fuzzy d Mac Vicar Whelan 

 

 
 
 
Defuzifikasi: 
 
Metode defuzifikasi yang digunakan 
adalah COG. Berikut adalah analisis yang 
dilakukan untuk sampel uji Xsp=0,5 , 
Vsp=0,5: 
 

 
Gambar  7  Implikasi untuk Xsp=0,5 dan 

sp=0,5 
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Gambar 8  Hasil tes kontroler fuzzy untuk 
Xsp=0,5 dan sp=0,5 dengan LabVIEW 

8.5 
 
 

Dari hasil analisis dan pengetesan dengan 
LabVIEW 8.5, dapat disimpulkan bahwa 

rancangan kontroler fuzzy telah sesuai dengan 
yang direncanakan. Program database FLC 
disimpan di memori eksternal (hardisk) komputer 
dengan nama file KRL.fc. 
Power Amplifier berfungsi menguatkan tegangan 
keluaran dari DAC 0–5Vdc volt menjadi 0-15Vdc 
untuk menggerakkan motor. Hasil rancangan 
rangkaian power amplifier diperlihatkan pada 
gambar 9. 
 
 
 
Spesifikasi rangkaian: 
 
Tegangan input  : 0 – 5Vdc 
Tegangan output  : 0 – 15Vdc 
Penguatan Tegangan : 3 x 
Kapasitas arus output : 5A 
 
Persamaan tegangan output, Vout = 3 Vin  volt 
(Vin=0-5Vdc):   
               

21

211

1

21

1

21

2

3

3

RR

RRR

R

RR

R

RR
Av










 

 
Dipilih R1= 10k±1%-0,5W dan R2= 20k±1%-
0,5W Metal-film resistor. IC Op-Amp dipilih yang 
dapat dicatu tunggal, yaitu tipe LM324AN. Power 
transistor (penguat arus) menggunakan tipe TIP 
3055-NPN Si. Dioda D1 tipe 1N4001 digunakan 
sebagai pengaman transistor Q1 terhadap emf 
(electromotive force) yang ditimbulkan motor dc. 
Tegangan catu yang digunakan adalah 
Vcc=24Vdc. 
 

 
 

Gambar 9  Rangkaian power amplifier 
 
 

Kontroler PID dirancang dengan nilai KC dan Ti 
didapat dari output FLC. Sedangkan Td diset 
sebesar 10-4 menit. Implementasi program aplikasi 

Vsp 
Out, U 

NB NM NS Z PS PM PB 
NB NB NB NB NB NM NS Z 
NM NB NB NB NM NS Z PS 
NS NB NB NM NS Z PS PM 
Z NB NM NS Z PS PM PB 

PS NM NS Z PS PM PB PB 
PM NS Z PS PM PB PB PB 

 
 
 

Xsp 

PB Z PS PM PB PB PB PB 

 

U1A
LM324AN3

2
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4

1
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VCC
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sistem dengan menggunakan software LabVIEW 
8.5 diperlihatkan pada gambar 10.  

 

 
 

Gambar 10 Program aplikasi sistem 
 
 
Gambar 11 adalah hasil rancangan 
tampilan panel kontrol. Sedangkan hasil 
simulasi diperlihatkan pada gambar 12.  
 

 
 

Gambar 11 Panel kontrol 
 

Hasil simulasi untuk jarak tempuh, 
dsp=100 km dan kecepatan, Vsp=100 km/j 
menghasilkan Kc=0,02, Ti=1 menit 
ditunjukkan pada gambar 4.13. Respon 
sistem menunjukkan steady-state error, 
Ess=0% dan settling-time, Ts=50 detik 
serta tidak terjadi overshoot. 
 

 
 

Gambar 12 Panel kontrol 

 
 

Realisasi prototipe simulator hasil rancangan 
diperlihatkan pada gambar 13 dengan konfigurasi 
sistem diperlihatkan pada gambar 14. 
 

 
 

Gambar 13 Prototipe simulator (hardware) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 14 Konfigurasi pengawatan sistem 

 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 
Variasi nilai Kc dan Ti hasil pengujian untuk nilai 
dsp dan Vsp diperlihatkan pada tabel 4 dan 
gambar 21. 
 

Tabel 4 
Data Kc dan Ti untuk nilai-nilai Xsp dan Vsp 

 

 

dsp (km) Vsp (km/j) Kc Ti (menit) 
0.0000 0.0000 0.200 0.100 
5.0000 5.0000 0.200 0.100 
10.0000 10.0000 0.200 0.100 
15.0000 15.0000 0.200 0.100 
20.0000 20.0000 0.192 0.141 
25.0000 25.0000 0.185 0.175 
30.0000 30.0000 0.178 0.209 
35.0000 35.0000 0.158 0.312 
40.0000 40.0000 0.143 0.386 
45.0000 45.0000 0.134 0.431 
50.0000 50.0000 0.110 0.550 
55.0000 55.0000 0.086 0.669 
60.0000 60.0000 0.077 0.714 
65.0000 65.0000 0.062 0.789 
70.0000 70.0000 0.042 0.891 
75.0000 75.0000 0.035 0.925 
80.0000 80.0000 0.028 0.959 
85.0000 85.0000 0.020 1.000 
90.0000 90.0000 0.020 1.000 
95.0000 95.0000 0.020 1.000 
100.0000 100.0000 0.020 1.000 
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Gambar 15  Tren data Kc dan Ti untuk nilai 
nilai Xsp dan Vsp 

 
Mengamati tren data gambar 15 dan tabel 4, 
dengan menggunakan pendekatan linier untuk 
nilai X= 20 – 80 dihasilkan korelasi sesuai 
persamaan (8) dan (5.2). 

8020;259,0)003,0(  XXKc  (8) 

 
8020);(203,0)015,0(  XmenitXTi   (9) 

 
Berdasarkan persamaan (8) dan (9), tren Kc dan Ti 
diperlihatkan pada gambar 16. Dengan demikian, 
untuk nilai X= 0 – 100 didapatkan persamaan Kc 
dan Ti sebagai fungsi-X sebagai berikut: 
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Gambar 16  Linierisasi tren data Kc dan Ti untuk 
nilai dsp dan Vsp yang sama 

 
5. Kesimpulan 
 
Berdasarkan pengujian dan analisis data yang 
dilakukan terhadap prototipe simulator, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
 
a. Penerapan kontroler logika fuzzy untuk 
mengatur percepatan laju KRL dengan cara 
mengatur parameter Kc dan Ti dari kontroler PID, 
telah sesuai dengan logika yang umum dipakai 
oleh para masinis, yaitu semakin jauh jarak 
tempuh, maka kecepatan yang digunakan semakin 
tinggi dan percepatannya diperlambat demi 
keamanan dan kenyamanan penumpang. 
b. Implikasi lain metode FLC yang 
diterapkan pada kontroler PID adalah 
percepatannya konstan dengan nilai yang berbeda, 
untuk jarak tempuh dekat dan kecepatan rendah 
(X<20), serta untuk jarak tempuh jauh dan 
kecepatan tinggi (X>80). 
c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
dengan menggunakan model KRL miniatur, guna 
mengetahui lebih detail performa dari sistem 
kontrol PID Fuzzy yang diterapkan.  
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Abstrak 
 

Sistem hibrid adalah sistem yang menggabungkan dinamika sistem yang kontinyu dengan diskrit dalam satu 
kerangka yang utuh. Dewasa ini, sistem hibrid hampir ditemukan dalam setiap aplikasi sistem kendali. 
Salahsatu bentuk khas sistem tersebut berupa subsistem kontinyu yang terdiri dari aktuator, plant dan sensor 
dikendalikan oleh subsistem pengendali digital misalnya mikrokontroler. Makalah ini menguraikan tentang 
desain pengendali dengan umpan balik output untuk sistem hibrid yang dimodelkan dengan Markovian Jump 
System (MJS). Dalam MJS, sistem terdiri dari subsistem dengan karaketeristik tertentu yang masing-masing 
menyatakan kondisi sistem dengan kondisi operasi yang berbeda-beda. Dinamika sistem keseluruhan 
ditunjukkan dengan adanya proses melompat (jump) dari satu subsistem ke subsistem lain. Pemodelan dengan 
MJS mengakomodasi sifat stokastik dari perpindahan subsistem. Dengan demikian, pengendali yang 
dirancang harus mampu menghasilkan tujuan pengendalian yang memenuhi untuk seluruh subsistem yang ada 
dalam sistem tersebut. Hasil utama dalam makalah ini berupa formula pertidaksamaan matriks linier untuk 
mencari pengendali yang memenuhi kestabilan sistem lingkar tertutupnya. Sebuah simulasi numerik diberikan 
untuk memperlihatkan keefektifan dari formulasi yang diusulkan dalam makalah ini.  

 
 

Abstract 
 

Output Feedback Controller Design for A Class of Hybrid Systems via Markovian Jump System 
Approach.  
A Hybrid System is a kind of system which unifies continuous-time and discrete-time dynamical system in a 
framework. Nowadays, a hybrid system is ubiquitous in mostly application of control systems. A typical 
hybrid system comprises continuous-time subsystems such as actuator, plants, and sensor are controlled by 
digital controller such as microcontroller. This paper describes on output feedback controller design for a class 
of hybrid systems which modeled by Markovian Jump System (MJS). In MJS, the whole system dynamics is 
characterized by a stochastically jumping process from a subsystem to the others. A designed controller should 
satisfy a certain performance for the whole-system. The main result reported in this paper includes a linear 
matrix inequality formulation to find a controller in order to attain the stability of closed loop system. A 
numerical example is shown to describe the effectiveness of a method proposed in this paper.  

 
Keywords: hybrid systems, markovian jump systems, output feedback, linear matrix inequalities  
 

 
1. Pendahuluan  
  
Sistem hibrid adalah sistem dinamis yang tersusun 
oleh komponen dengan perilaku kontinyu dan 
diskrit dan kedua subsistem tersebut saling 
berinteraksi membentuk perilaku sistem 
keseluruhan [1]. Dalam hal aplikasi, sistem hibrid 
muncul saat kita mengatur suatu proses yang 

kontinyu melalui penggunaan pengendali yang 
bersifat diskrit, misalnya menggunakan 
mikrokontroler. Perspektif sistem ini juga tampak 
dalam implementasi pengaturan beberapa mesin 
listrik secara serempak melalui mekanisme 
pemilihan mesin listrik yang beroperasi atas dasar 
efisiensi dan pertimbangan lainnya. Salahsatu 
pertimbangan tersebut berupa perubahan kondisi 
operasi sehingga harus terjadi pemilihan ini. Dalam 
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beberapa referensi, kendaraan dengan sumber 
penggerak ganda melalui mekanisme pengaturan 
bahan bakar dan sumber listrik atau pembangkit 
listrik dengan menggunakan sumber energi yang 
bervariasi kadang-kadang disebut sebagai sistem 
hibrid [2,3,4]. Goncalves, et al [2] membahas 
sistem hibrid dalam implementasi sistem penyedia 
air untuk keperluan industri besar dengan sumber 
energi listriknya dihasilkan dengan mengatur tiga 
sumber yaitu transmisi jala-jala (grid), mikrohidro, 
dan turbin angin. Borhan, et al [3] mendiskusikan 
perspektif sistem hibrid dalam kendaraan modern 
berupa pengendalian sumber energi gerak 
kendaraan dari bahan bakar dan energy listrik. 
Sementara itu, Delimustafic, et al [4]   menjelaskan 
aspek pemodelan dan pengendalian sistem hibrid 
dalam penyediaan sumber energi terbarukan. 
Artunes, et al [5] menerapkan perspektif sistem 
hibrid dalam networked control systems, yaitu 
sebuah sistem kendali yang memanfaatkan jaringan 
komunikasi sebagai bagian dari lingkar kendali. 
 
Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang sistem 
hibrid, model matematika yang dibangun harus 
menggabungkan dinamika sistem kontinyu dengan 
dinamika sistem diskrit. Bentuk sistem hibrid 
dalam aplikasi sistem kendali muncul ketika 
pembentukkan sinyal kendali yang kontinyu 
dilakukan dengan mengikuti mekanisme tertentu 
secara diskrit. Misalnya dalam sistem tersebut, 
pengendali yang dirancang bergantung kepada tiga 
kondisi operasi dalam subsistem kontinyu 
kemudian dirancang bagaimana mekanisme 
pemilihan tiga buah pengendali tersebut dengan 
menerapkan operasi saklar secara diskrit. Dalam 
kasus tersebut, mekanisme sistemnya bergantung 
kepada operasi perpindahan saklar, sehingga 
beberapa peneliti kadang-kadang memberi istilah 
sistem hibrid dengan switched system [6, 7, 8]. 
 
Salahsatu pendekatan dalam memodelkan sistem 
hibrid adalah Markovian Jump System (MJS). 
Dalam model tersebut, matriks-matriks dalam 
representasi ruang keadaan sistemnya bergantung 
kepada state dalam rantai Markovnya. State pada 
rantai Markov berupa anggota dari himpunan 
bilangan bulat. Gambar 1 memperlihatkan contoh 
rantai Markov dengan dua variabel state. Variabel 
tersebut menggambarkan keadaan saat terjadi 
tegangan jatuh dan kondisi normal pada sistem 
transmisi tenaga listrik. Variabel tersebut juga 
dapat melukiskan kondisi “mati” atau “hidup” 
suatu pengkondisi suhu ruangan. 
 
Variabel state dalam rantai Markov sebuah sistem 
hibrid seringkali disebut sebagai mode sistem. 
Dengan demikian, apabila sebuah sistem hibrid 
memiliki dua variabel state seperti pada gambar 1, 
maka dinamika sistemnya memiliki dua mode. 

Dalam sistem tersebut, saat mode satu dinamika 
sistemnya berperilaku mengikuti sistem kontinyu 
mode satu. 

 
Gambar 1. Rantai Markov dengan dua state 

 
Apabila ada kondisi tertentu sehingga mode sistem 
berubah menjadi mode dua, maka dinamika 
sistemnya mengikuti sistem kontinyu mode dua, 
dan seterusnya. Dalam kasus tersebut, terlihat 
bahwa dinamika sistem keseluruhan berlangsung 
sebagai urutan perpindahan atau transisi antar mode 
dalam sistem. Karena transisi antar mode bersifat 
acak, maka atribut lain yang muncul dalam rantai 
Markov adalah probabilitas transisi antar mode. 
Nilai probabilitas transisi ditentukan berdasarkan 
sifat keacakan dari parameter dalam proses sistem 
hibrid tersebut. Apabila transisi antar mode dalam 
sistem hibrid dimodelkan dengan rantai Markov 
yang memiliki dua state seperti pada gambar 1, 
maka  menandai probabilitas transisi dari mode 1 
ke mode 1 atau dari mode 2 ke mode 1, sedangkan 
(1 - ) adalah probabilitas transisi dari mode 1 ke 
mode 2 atau dari mode 2 ke mode 2. 
 
2. Markovian Jump System (MJS) 
Sebuah MJS dipandang memberikan representasi 
yang baik dalam memodelkan sistem yang 
memiliki parameter di dalamnya. Parameter sistem 
diantaranya kondisi operasi sistem, perubahan nilai 
parameter yang tiba-tiba, perubahan lingkungan 
tempat sistem berada, dan lain-lain [9].  
 
Tinjau diagram blok sistem dengan umpan balik 
seperti pada gambar 2 dengan Gp menyatakan blok 
plant yang diperumum dan K menandai pengendali 
yang dirancang. 
 

 
Gambar 2. Sistem berumpan balik 

 
Secara umum, persamaan ruang keadaan dalam 
bentuk waktu kontinyu dengan state rantai Markov 
 diberikan oleh persamaan berikut: 
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(1) 

dengan x(t) menyatakan variabel keadaan sistem, 
u(t) adalah input kendali, w(t) menandai deretan 
derau (noise) yang masuk ke dalam sistem, y(t) 
adalah variabel output terukur yang disediakan 
untuk pengendali, dan z(t) menyatakan output 
sistem. Matriks-matriks sistemnya bergantung 
kepada state dari rantai Markov (t) yang nilainya 
berada dalam himpunan berhingga   {1, …, N}. 
Distribusi awal 0 ditandai dengan v = {v1, …, vN} 
dan matriks probabilitas transisinya ditandai 
dengan P = [pij]. Dengan demikian, mode 
sistemnya direpresentasikan oleh state (t).  
 
Dalam konteks penelitian yang dilaporkan dalam 
makalah ini, model MJS dituliskan dalam bentuk 
berikut: 
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dengan x(t)  Rn, x0  Rn, u(t) Rm, y(t)  Rp dan 
(t)  seperti yang disebutkan pada bagian 

sebelumnya. Proses Markov   0,  tt selain 

berada dalam suatu himpunan berhingga  juga 
menjelaskan perpindahan (jump) antara mode yang 
berbeda. Probabilitas transisi dari satu mode ke 
mode lainnya diberikan dalam bentuk berikut: 
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Parameter ij  menyatakan laju transisi dari mode i 
ke mode j dengan  ij  0 saat i  j dan 
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serta o(h) menandai suku orde 

tinggi yang memenuhi 
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ho
h

. Boukas [10] 

menurunkan kondisi kestabilan untuk sistem tanpa 
input (u(t) = 0) dalam teorema berikut. 
Teorema 1. Sebuah sistem (2) tanpa input bersifat 
stabil apabila terdapat matriks-matriks simetrik 
definit positif Pi yang memenuhi pertidaksamaan 
matriks linier berikut: 
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ij

jijiii
T
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dengan notasi   iti AA


 . 

 
3. Perancangan Pengendali 
 

Ada dua cara menggunakan umpan balik dalam 
perancangan pengendali, yaitu umpan balik 
keadaan dan umpan balik output. Dalam umpan 
balik keadaan, perancang mengasumsikan seluruh 
keadaan plant diketahui setiap saat dari data sensor. 
Asumsi tersebut seringkali tidak terpenuhi, karena 
keterbatasan kualitas sensor yang digunakan, 
penempatan sensor yang tidak memadai, atau tidak 
adanya sensor untuk variabel keadaan tersebut. 
Dalam hal demikian, pengendali yang dirancang 
memanfaatkan data output sebagai umpan balik 
sistem lingkar tertutupnya.  
 
Dalam makalah ini, struktur pengendali yang 
dirancang memiliki representasi ruang keadaan 
dalam bentuk berikut: 
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 (5) 

dengan xc(t)  Rn dan y(t)  Rp masing-masing 
menyatakan variabel keadaan pengendali dan 
sinyal output yang diperoleh dari data pengukuran. 
Dari bentuk (5), perancangan pengendali berkaitan 
dengan penentuan nilai-nilai penguatan KA, KB, dan 
KC yang memenuhi tujuan pengendalian. 
Augmentasi persamaan (3) dan (5) menghasilkan 
representasi ruang keadaan baru sebagai berikut: 
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matriks berikut 
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dan menerapkan teorema 1, sistem lingkar tertutup 
(6) bersifat stabil apabila terdapat matriks simetrik 
definit positif Pi yang memenuhi pertidaksamaan 
matriks linier berikut: 
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T
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Dimensi matriks Pi bersesuaian dengan matriks (7). 
Dengan menerapkan hasil yang diturunkan oleh 
Boukas [10], teorema berikut merangkum cara 
memperoleh pengendali dengan umpan balik 
output (5) yang menghasilkan kestabilan lingkar 
tertutup untuk sistem (2). 
 
Teorema 2. Sistem lingkar tertutup (6) bersifat 
stabil untuk seluruh mode sistem, apabila terdapat 
matriks-matriks simetrik definit positif iX dan iY

serta matriks-matriks B dan C dengan dimensi 



T E  | 44 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9 SNTE-2011 
 

bersesuaian yang memenuhi pertidaksamaan 
matriks linier berikut: 
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dan notasi   iti AA


 .  

Apabila tiga buah pertidaksamaan matriks linier 
(8)-(10) memiliki solusi, maka pengendali (5) 
dikonstruksi dengan masing-masing nilai matriks 
penguatannya sebagai berikut: 

   iyiBiCiiiiii
T
iiiAi YCBXYAXAYXK 
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Selanjutnya, sebuah simulasi numerik dibuat untuk 
memperlihatkan keefektifan dari algoritma yang 
diusulkan dalam merancang pengendali. 
Representasi ruang keadaan untuk kasus yang 
diambil berbentuk sebagai berikut: 
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dengan indeks 1 dan 2 menyatakan mode dalam 
sistem tersebut. Respon lingkar terbuka untuk 
masing-masing mode tersebut diperlihatkan dalam 
gambar 3 dan 4. 

 
Gambar 3. Respon lingkar terbuka mode 1 

 

Terlihat bahwa mode 1 bersifat tidak stabil, 
sehingga sistem keseluruhan bersifat tidak stabil. 
Asumsikan perpindahan mode sistem terjadi 
dengan laju transisi antar mode mengikuti matriks 
berikut: 
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Gambar 4. Respon lingkar terbuka mode 2 
 
Dengan memecahkan pertidaksamaan matriks linier 
(8)-(10) menggunakan perangkat lunak standar, 
seperti Robust Control Toolbox dalam MATLAB 
[11] atau Sedumi [12], diperoleh matriks-matriks 
berikut: 
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Selanjutnya, matriks-matriks pengendali ditentukan 
dengan memasukkan nilai-nilai solusi di atas ke 
persamaan (11)-(13) sehingga diperoleh hasil 
berikut: 
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Untuk keperluan simulasi, transisi antar mode  
diperlihatkan dalam gambar 5. 

 
Gambar 5. Transisi mode 

 
Hasil simulasi berupa respon keadaan lingkar 
tertutup yang diberikan pada gambar 6 
memperlihatkan bahwa pengendali yang dirancang 
berhasil menstabilkan sistem lingkar tertutup secara 
keseluruhan. 

 
Gambar 6. Respon state lingkar tertutup 

 
4. Kesimpulan 
 

Telah diuraikan desain pengendali dengan 
umpan balik output untuk sistem hibrid yang 
dimodelkan dengan Markovian Jump System. 
Tujuan pengendalian yang ditinjau dalam makalah 
adalah stabilisasi sistem lingkar tertutup. Sebuah 
pengendali dapat diperoleh apabila terdapat solusi 
untuk tiga buah pertidaksamaan matriks linier. 
Selanjutnya, matriks-matriks pengendali ditentukan 

berdasarkan solusi tersebut. Hasil simulasi 
stabilisasi terhadap sistem dengan dua mode 
memperlihatkan pengendali yang dirancang mampu 
menstabilkan sistem lingkar tertutupnya. Penelitian 
selanjutnya yang dilakukan berupa penerapan 
kendali kokoh yang mempertimbangkan 
ketidakpastian parameter sistem atau gangguan 
eksternal. 
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Abstrak 

 
Hasil Root Cause Analysis (RCA) pada problem selalu Energizenya alarm 2-PSH-207 menunjukkan bahwa 
akar permasalahan dari problem tersebut adalah adanya perubahan operasi disystem yang tidak diikuti dengan 
perubahan secara menyeluruh, terutama pada set point alarm yang sebesar 167 kg/cm2 padahal nilai MAWP 
disystem mencapai 197 kg/cm2 sehingga alarm 2-PSH-207 menjadi alarm palsu. Kegagalan tersebut 
berdampak tidak amannya operator dalam memonitoring system dikarenakan selalu Energizenya alarm 2-
PSH-207. Hasil kalkulasi berdasarkan standard API-520 part-1 dan data-data yang ada diketahui bahwa setting 
alarm 2-PSH-207 yang sebenarnya adalah 183 kg/cm2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari Root Cause 
dari problem yang ada sehingga problem tersebut dapat dipecahkan dan tidak terulang kembali . Untuk 
mengetahui Root Cause dari problem tersebut, digunakan tools Logic Tree Construction (LTC) pada problem 
selalu Energizenya alarm 2-PSH-207 sehingga kita dapat menentukan Failure Event dan Failure Mode serta 
Hyphotesis dari problem yang ada, kemudian verifikasi hyphotesis untuk mendapatkan Root Cause dari segi 
Physical Root, Human Root dan juga Laten Root. 

 
Abstract 

 
Problem Solving Alarm 2-PSH-207 Using Root Cause Analysis (RCA) Method at Urea Plant Kaltim-3 PKT 
Bontang. Results Root Cause Analysis (RCA) on the problem “alarm 2-PSH-207 always Energize” indicates 
that the root cause of the problem is a change on system operation that is not accompanied by changes in 
overall, especially at set point alarm when the value of 167 kg/cm2 and MAWP on the system reached 197 
kg/cm2 so alarm 2-PSH-207 to be false alarms. Such failure does not affect safety of the operator in 
monitoring the alarm system because alarm 2-PSH-207 always Energize. The results of calculations based on 
the standard API-520 Part-1 and the data are known that setting the alarm 2-PSH-207 really is 183 kg/cm2. 
The purpose of this study was to find Root Cause of the problems that exist so that the problem can be solved 
and not recur. To determine the Root Cause of the problem, we use tools Logic Tree Construction (LTC) for 
the problem alarm 2-PSH-207 always Energize and we can determine the Event Failure and Failure Mode and 
Hyphotesis of existing problems, then verify hyphotesis to get the Root Cause of terms of Root Physical, 
Human Root and Latent Root. 
 
Keywords: RCA, LTC, Failure Event, Failure Mode, Hyphotesis 

 
 

1. Pendahuluan 
 
1.1.  Latar Belakang 

Gambar 1.1 memperlihatkan produk urea dari      
PT. Pupuk Kaltim Bontang. Pabrik Urea KALTIM-
3 adalah salah satu pabrik Urea Prill di PT. Pupuk 
Kaltim. Pabrik Urea KALTIM-3 mempunyai 
kapasitas produksi 570.000 ton/tahun dan 
menggunakan teknologi Stamicarbon. Pupuk Urea 
disebut pupuk Nitrogen (N), memiliki kandungan 
nitrogen 46 %. Urea prill dibuat dari reaksi antara 
amoniak dengan karbon dioksida dalam suatu 

proses kimia menjadi urea padat dalam bentuk prill 
yang berukuran 1 - 3,35 mm. Umumnya Urea prill 
lebih cocok untuk tanaman pangan dan industri 
(www.pupukkaltim.com, 2009). 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1  Produk Urea PT. Pupuk Kaltim 



T L  | 2 

ISBN: 978‐
 

Sistem 
KALTIM-3 
bila sistem 
kegagalan 
merupakan 
berdampak l
merupakan 
kesehatan, u
menyebabka
hidung, teng
ppm. Sedang
kematian. Ko
iritasi hingga
dapat men
Sedangkan 
mengakibatk
dan paru-par
lingkungan s
dampak bag
yang dapat 
yakni 16-25 
juga mempun
tetapi dapat 
Namun amm
ammonium 
2009). 
 
1.2.  Perumu

Dalam 
Cause Analy
selalu Energi
permasalahan

1. Bagaima
(Root C
solusi te

2. Melakuk
dari sett
untuk m

3. Bagaima
yang op
semakin

 
1.3.  Tujuan 

Manfaat
2-PSH-207 y
KALTIM-3 
RCA dan pr
Adapun tuju
sebagai berik

1. Melakuk
pada sisi

2. Melakuk
problem
mengeta
ada. 

602‐97832‐

suplai ammo
merupakan si

ini gagal 
produksi 
bahan ba

langsung terh
medium y

untuk efek jan
an iritasi terha
gorokan dan m
g pada 5000 
ontak dengan 
a kebutaan to

nyebabkan l
untuk efek j

kan iritasi pa
ru. Nilai Am
sebesar 25 ppm
gi kesehatan j
terbakar pada
% pada suhu 
nyai reaktivita
meledak oleh

monia dapat la
hidroksida 

usan Masalah
penelitian in
ysis tentang 
ize di Pabrik 
n yang timbul
ana menentu

Cause) yang 
erbaik untuk p
kan evaluasi 
ting Alarm 2

menentukan rek
ana merancan
timal sehingg

n efektif dan am

dan Manfaa
t dari penelitia
yang selalu E
ini dapat dip
oblem tersebu
an penelitian 
kut ; 
kan evaluasi 
i Upstream Ej
kan Root Cau

m Alarm 2-P
ahui penyebab

‐0‐9

onia untuk P
istem yang u
maka berda
mengingat 

aku urea. 
hadap produks
yang berba
ngka pendek 
adap saluran 
mata terjadi p
ppm dapat m
mata dapat m

otal. Kontak d
luka bakar 
jangka panja

ada hidung, 
mbang Batas (

m (18 mg/m3)
juga merupak
a daerah mud
kamar 651 oC

as stabil pada 
h panas akiba
arut dalam air 

(www.pupuk

h 
ni akan dilak

Alarm 2-PSH
Urea KALTIM
l adalah sebag
ukan akar p

terjadi sehin
roblem yang a

dan perhitu
2-PSH-207 se
komendasi sys
ng suatu sis

ga kehandalan
man. 

t Penelitian 
an ini agar pro
Energize di P
pecahkan den
ut tidak terula
yang ingin di

setting alarm
jector 2-J-201
use Analysis 

PSH-207 sehi
b utama dari m

Pabrik Urea 
utama karena 
ampak pada 

ammonia 
Disamping 

si, ammonia 
ahaya bagi 
(akut) dapat 
pernapasan, 

pada 400-700 
menimbulkan 
menimbulkan 
dengan kulit 

(frostbite). 
ang (kronis) 
tenggorokan 
(NAB) pada 
). Disamping 
kan medium 
dah terbakar 
C. Ammonia 
suhu kamar, 

at kebakaran. 
membentuk 

kkaltim.com, 

kukan Root 
H-207 yang 
M-3, adapun 
gai berikut : 
ermasalahan 

ngga didapat 
ada. 

ungan ulang 
ebagai dasar 
stem. 
stem proses 
 proses akan 

oblem Alarm 
Pabrik Urea 

ngan metode 
ang kembali. 
icapai adalah 

m 2-PSH-207 
1 
(RCA) pada 
ingga dapat 

masalah yang 

   

3. Me
Ro
Ala

4. Me
Set
Up

1.4.  Ro
RC

masalah
akar p
diharap
sehingg
tersebu
berbaga
permas

Tea
terkait 
tools L
Root C
mendap
team m
harus d
terjadi k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gam

1.5. Lo
Log

digunak
sehingg
efektif 
memba
permas
menent
yang se

Pad
untuk 
dapat d

 
 

endapatkan so
ot Cause An
arm 2-PSH-20
enentukan nil
tting Alarm 2

pstream     2-J-
oot Cause Ana
CA adalah sa
h yang bertu
penyebab m
pkan masalah 
ga pabrik leb
t dilakukan o
ai disiplin 
alahan yang a
am akan mela
dan juga mela

Logic Tree Co
Cause dari 
patkan akar pe
menyusun lap
dilakukan aga
kembali 

mbar 1.2. Diag
 

ogic Tree Con
gic Tree adal
kan untuk m
ga kita dapat m
dan effesien.

antu user da
alahan yang a
tukan rekomen
edang kita had
da Logic Tre
menentukan 

dilihat dari gam

olusi yang ter
nalysis (RCA
07 
lai yang pali
2-PSH-207 ya
-201. 
alysis (RCA) 
alah satu me
ujuan untuk 

masalah yang
tersebut tida

bih handal d
oleh team yan
ilmu yang 

akan dipecahk
akukan pengu
akukan analis
ontruction un
problem yan

ermasalahan y
poran dan re
ar permasalah

gram Alir Pela

nstruction 
lah salah satu

menentukan pr
membangun s
. Logic Tree 
alam menent
akan terjadi se
ndasi yang tep
dapi. 
ee ini ada b
system terse

mbar diagram 

SNTE-2

rbaik berdasa
A) pada prob

ing optimal p
ang berada di

etode pemeca
mengidentifi

g ada sehin
ak terjadi kem
dan aman. R
ng berisikan 

terkait den
kan. 
umpulan data-
sa dengan ban
ntuk mendapa
ng ada. Set
yang terjadi, m
ekomendasi y
han tersebut t

aksanaan RCA

u tool yang d
roblem yang 
system RCA y

tersebut ama
tukan akar 
ehingga kita d
pat untuk mas

beberapa taha
ebut, hal ters

dibawah ini : 

2011 

arkan 
blem 

pada 
i sisi 

ahan 
fikasi 
ngga 

mbali 
RCA 

dari 
ngan 

-data 
ntuan 
atkan 
telah 
maka 
yang 
tidak 

A 

dapat 
ada 

yang 
atlah 
dari 

dapat 
salah 

apan 
sebut 



T L  | 3 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9 SNTE-2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1.3. Diagram Logic Tree Construction 
 

Dari Logic Tree tersebut ada beberapa tahapan 
yang berlangsung secara bertahap sehingga kita 
mampu untuk mendapatkan akar permasalahan 
yang sedang terjadi dan mampu menyelesaikan 
penyebab utama yang terjadi sehingga problem 
tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang. 
Adapun tahapan-tahapan yang ada adalah antara 
lain : 
1. Failure Event adalah Analisa tentang kejadian 

yang sedang terjadi atau konsekuensi yang 
ditimbulkan. Analisa tersebut harus berdasarkan 
fakta dan data-data yang ada bukan berdasarkan 
asumsi seseorang. 

2. Failure Modes adalah penyebab terjadinya 
Failure Event dan harus berupa fakta dan data. 
Proses pencarian data dan fakta ini dapat 
dibantu dengan menggunakan pertanyaan  “ 
How Could ? “  sehingga kita dapat mengetahui 
penyebab utama yang terjadi. 

3. Hyphotesis adalah mekanisme penyebab 
terjadinya Failure Mode. Proses pencarian 
penyebab menggunakan pertanyaan “ How Can 
? “ sehingga kita dapat mengetahui akar 
penyebabnya. Hyphotesis ini haruslah 
berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan 
dan dapat berupa hasil dari evaluasi system 
yang dilakukan. 

4. Verify Hypothesis adalah suatu cara yang 
dilakukan untuk mencari pembenaran dari 
hyphotesis yang berdasarkan data-data dan fakta 
yang ada. Verify Hypothesis ini tidak boleh 
berdasarkan asumsi seseorang. 

5. Physical Roots & Verify adalah penyebab fisik 
yang dapat mengakibatkan failure mode tersebut 
terjadi, contoh : vibrasi, korosi  

6. Human Roots & Verify adalah penyebab dari 
kesalahan manusia atau user yang 
mengakibatkan kerusakan fisik terjadi, contoh : 
kesalahan pengambilan keputusan, pengerjaan 
tidak tepat 

7. Laten Roots & Verify adalah Kesalahan System 
yang mengakibatkan terjadi kesalahan Failure 
Mode yang terjadi berulang-ulang, contoh : 
kebijakan, prosedur operasi, prosedur 
Maintenance 

 
2.  Metode Penelitian 
 
2.1. Diagram Alir Penelitian 

 
Gambar 2.1  Diagram Alir Penelitian 

 
2.2. Uraian Proses 

Pada saat ini pabrik Unit Urea di KALTIM-3 
mampu beroperasi hingga mencapai laju rate 
produksi 108% dari design, Namun dengan kondisi 
tersebut terdapat kendala yang terjadi didalam 
pengoperasian pabrik tersebut. Adapun kendala 
yang terjadi adalah aktifnya alarm 2-PSH-207 yang 
merupakan indikator lebihnya tekanan pada 
ammonia liquid disisi upstream HP Ejector. Alarm 
tersebut digunakan untuk memperingatkan kepada 
pihak operasi akan adanya bahaya tekanan yang 
berlebihan sehingga dapat menyebabkan keadaan 
yang tidak aman.  
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Gambar 2.2  PFD Ejektor 2-J-201 dan 2-PSH-207 

Dari data-data dan fakta di lapangan diketahui 
bahwa design  operasi pressure  ammonia pada sisi 
upstream Ejector adalah sebesar 161.7 kg/cm2.G 
dan alarm 2-PSH-207 diseting pada tekanan 168 
kg/cm2.G. Akibat kejadian tersebut maka perlu 
dianalisis untuk mengetahui penyebab “ mengapa 
2-PSH-207 aktif “ dan dampak apa yang 
ditimbulkan dari segi Instrumentasi, mechanical 
dan process.  
 
3.  Hasil Penelitian 
 
3.1. Logic Tree Construction 

Dari Observasi dan data-data operational yang 
kemudian dituangkan ke dalam tools Logic Tree 
Construction, didapat bahwa Failure Event dari 
masalah ini adalah “ Alarm 2-PSH-207 selalu 
Energize “ dan Failure Mode yang ada adalah “ 
Pressure Aktual diatas setting alarm 2-PSH-207 ( 
168 Kg/cm2 )”.  

Dari hasil Failure Mode diketahui bahwa 
permasalahan adalah pressure actual ammonia di 
sisi upstream Ejector diatas setting Alarm 2-PSH-
207. Dari keadaan tersebut Team mencari 
Hyphotesa-Hypotesa yang dapat menyebabkan 
masalah itu terjadi sehingga kita akan mampu 
untuk mencari akar permasalahan     (Root Cause) 
dari problem aktifnya Alarm 2-PSH-207. 
Hyphothesis ini dilakukan dengan menggunakan 
basis pertanyaan pertanyaan “ How Can ? “ atau 
jika kita terapkan pada permasalahan kita kita dapat 
menanyakan “ Apa yang menyebabkan pressure di 
sisi Upstream Ejector diatas setting Alarm 2-PSH-
207 ? “ sehingga didapat beberapa Hyphotesis 
seperti pada gambar di bawah ini : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.1  Logic Tree awal untuk RCA 2-PSH-

207 
 
3.2. Verification Hyphotesis 

Dari Verifikasi yang dilakukan ternyata telah 
terjadi perubahan mode operasi diproses khususnya 
perubahan setting 2-PSV-137 yang berada di sisi 
Upstream Ejector 2-J-201 dari set point 179 
Kg/cm2 menjadi 194 Kg/cm2, dari hal tersebut 
diketahui bahwa MAWP dari system tersebut juga 
sebesar 194 Kg/cm2 sehingga harus dilakukan 
evaluasi secara keseluruhan terutama terhadap 
setting alarm 2-PSH-207 yang juga berada di sisi 
Upstream Ejector   2-J-201. 
 
3.3. Root Cause dan Problem Solving 

Root Cause dari problem sudah kita ketahui 
melalui Verify Hyphotesis. Kemudian kita 
melakukan study literature yang berdasarkan 
perhitungan dari data-data yang ada dan juga 
berdasarkan standard-standard internasional yang 
berlaku antara lain adalah : 

 
 Sesuai dengan standard API-14C tentang safety 
system, dimana setiap equipment atau pipa 
yang riskan terhadap pressure tinggi atau 
rendah selalu terdapat safety system PSH/PSL. 
Sedangkan untuk system safety overpressure 
yang terakhir adalah Pressure Safety Valve 
(PSV), dimana setting PSV berhubungan erat 
dengan perhitungan MAWP (Maximum 
Allowable Working Pressure). 

 
 MAWP adalah jumlah maximum pressure yang 
dapat dilalui di pipa atau equipment process 
yang ada. Nilai dari MAWP ini sangat 
berhubungan dengan ketebalan (kemampuan) 
dan jenis material yang ada. Hal tersebut dapat 
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diketahui dan di hitung sesuai dengan standard 
ASME-Sect VIII (Div 1) tentang Rules For 
Construction Of Pressure Vessels dan juga 
sesuai dengan standard ASME-B31.3-2008 
tentang Design Process Piping.  

 
 Sesuai dengan standard API-520 part-1 
tentang Sizing, Selection, and Installation of 
Pressure-Relieving Devices in Refineries dapat 
kita ketahui beberapa hitungan bahwa : 
 Setting PSV = MAWP dari system  
 Normal Operating max = 90% dari MAWP 
 Setting PSH dari system = 105 % dari 

Normal Operating max 
 

Dari datasheet diketahui bahwa nilai MAWP 
dari system sisi Upstream Ejector 2-J-201 adalah              
194 Kg/cm2 sehingga nilai Normal Operating 
Maximum pada sisi Upstream Ejector 2-J-201 
adalah sebesar    174.6 Kg/cm2 dan nilai Setting 2-
PSH-207 yang optimal pada setting 183.33 Kg/cm2, 
sehingga setting Alarm    2-PSH-207 dapat dirubah 
settingnya menjadi             183 Kg/cm2 dan 
sebenarnya kondisi operasi pada sisi upstream 
Ejector 2-J-201 saat ini bias dikatakan normal 
operasi selama pressure Liquid Ammonia tidak 
melebihi 174.6 Kg/cm2. 

Data-data di P&ID dan di data sheet saat ini 
perlu dilakukan Update data, karena dari temuan 
tentang data setting 2-PSV-137 yang tidak update 
mengindikasikan bahwa kesalahan data yang ada 
mengakibatkan masalah lain dan juga menyulitkan 
dalam evaluasi proses. 
  
3.4. Physical Root Problem 
 Setelah kita menemukan bahwa penyebab 
utama dari permasalahan yang ada,  adalah adanya 
perubahan setting 2-PSV-137 kita dapat 
menentukan penyebab fisik ( Physical ) yang 
mengakibatkan masalah tersebut muncul. Penyebab 
fisik tersebut terjadi karena ternyata data-data 
design dan kenyataan actual dilapangan sekarang 
sudah berbeda. Banyak data-data yang telah 
dimodifikasi parameternya tanpa melakukan 
evaluasi engineering dan melakukan update data 
hystorical yang ada. 
 Oleh karena itu kita dapat menentukan 
Physical Root nya adalah “Perubahan Setting 
PSV-137 Tidak diikuti perubahan Setting Alarm 
2-PSH-207 “   
 
3.5. Human Root Problem 
 Dari Physical Root tersebut kita juga dapat 
menentukan penyebab terjadi nya Alarm 2-PSH-
207 selalu Energize dari sisi kesalahan manusia 
atau user ( Human ) yang ngakibatkan kerusakan 
fisik ( Physical )  terjadi. hal tersebut terjadi karena 

ternyata pihak vendor dan juga pihak User tidak 
melakukan Update data-data yang ada sehingga 
banyak parameter-parameter operasi yang masih 
menggunakan data lama dan hal tersebut dapat 
menyulitkan dalam melakukan evaluasi 
performance pabrik. 
 Oleh karena itu kita dapat menentukan Human 
Root nya adalah “Vendor dan User Tidak 
Melakukan Evaluasi keseluruhan saat ada 
Update Data “   

 
3.6. Laten Root Problem 
 Yang terakhir adalah kita dapat menentukan 
penyebab terjadi nya Alarm 2-PSH-207 selalu 
Energize yang ditinjau dari sisi Kesalahan System 
dan kemudian hal tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan 
sehingga masalah ini terjadi secara berulang-ulang. 
hal tersebut terjadi karena dalam mengevaluasi 
proses masih berpatokan pada data-data P&ID dan 
Data Sheet yang tidak Update sehingga banyak 
parameter-parameter operasi yang masih 
menggunakan setting lama. 
 Oleh karena itu kita dapat menentukan Laten 
Root nya adalah “ Data P&ID dan DataSheet 
tidak Update “. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2  Logic Tree lengkap untuk RCA 2-
PSH-207 
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4.  Kesimpulan Dan Saran 
 
4.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai 
berikut; 
1. Penyebab utama dari Problem Alarm 2-PSH-

207 selalu energize adalah karena adanya 
perubahan operating parameter namun tidak 
diikuti dengan perubahan setting alarm 2-PSH-
207. 

2. Normal Operating Maximum pressure 
ammonia di sisi Upstream Ejector adalah 
sebesar 174.6 Kg/cm2. 

3. Nilai setting Alarm 2-PSH-207 yang paling 
optimal berada di setting 183 Kg/cm2. 

 
 
 
 
 

4.2. Saran 
Dari hasil analisis penelitian dapat disarankan 

sebagai berikut; 
1. Melakukan MOC ( Management Of Change ) 

sehingga beberapa rekomendasi yang ada dapat 
dijalankan dan system dapat lebih handal dan 
aman. 

2. Merubah setting 2-PSH-207 yang sebelumnya 
setting alarm sebesar 168 Kg/cm2 menjadi 
sebesar 183 Kg/cm2 berdasarkan dari 
perhitungan setting alarm  

3. Nilai dari Normal Operating Maximum 
pressure ammonia di sisi Upstream liquid 
adalah 174,6 Kg/cm2 sehingga diharapkan 
melakukan operating pressure berada di bawah 
Nilai Normal Operating Maximum.   

4. Perlu Dilakukan Update Data P&ID dan juga 
data sheet dari system agar dapat memudahkan 
analisa masalah yang terjadi. 

5. Melaksanakan Operating Pabrik dengan 
kapasitas yang ada, tidak merubah parameter 
operasi tanpa adanya Evaluasi. 
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 ABSTRAK 

 
Makalah ini membahas analisis kinerja Pembangkit Listrik Energi Terbarukan yang terdiri dari PLTS dan 
PLTB 12V/80W yang akan memasok daya  ke jaringan listrik mikro arus searah. Sebelum memasok daya, 
masing-masing pembangkit diuji dalam kondisi tanpa beban dan berbeban. Pada jaringan listrik diuji 
pembagian beban antara PLTS dan PLTB dengan mempertimbangkan kapasitas baterai masing-masing. Hasil 
pengujian PLTS menunjukkan peletakan sel surya 12V, 80W  ke arah timur pada bulan Juni 2010 
menghasilkan arus rata-rata terbesar (1,954A)  dan mengisi baterai 12V, 45Ah selama 23 jam, lebih cepat 
dibanding ke arah lain. PLTS dan PLTB mengalami penurunan tegangan  sebesar 9,4% dan 8,4% dari 
tegangan AS nominal 12V pada saat dibebani 80% dari beban nominal 100W. Hal ini disebabkan adanya 
impedansi dari baterai sebesar 1,8 �.  Beban yang terpasang pada jaringan listrik mikro arus searah 
memperoleh pasokan daya dari PLTS dan PLTB yang masing-masing dilengkapi baterai dengan kapasitas 
sama 12V, 45Ah.  Pada kondisi tanpa beban, PLTS dan PLTB mengisi baterai, sedangkan pada kondisi 
berbeban, arus yang dihasilkan kedua pembangkit mengalir ke beban, dengan pembagian pasokan daya ke 
beban tergantung muatan baterai masing-masing. Pembangkit dengan baterai bermuatan besar memasok daya 
lebih besar dibanding  pembangkit dengan baterai bermuatan lebih kecil.  

 
Kata kunci: Energi terbarukan,  jaringan listrik mikro, arus searah, kinerja 
 

ABSTRACT 
 

This paper is described the performance analyze of the Renewable Energy Power Plants which are consist of 
PLTS and PLTB 12V/100W that supplies power into DC microgrid. Before supplying the power, each power 
plant was tested in no-load and on-load conditions. On the DC microgrid is tested burden sharing between the 
PLTS and PLTB by considering the capacity of each battery. The PLTS's test results indicate that 12V 80W of 
solar cell that facing to the east direction on June 2010was producing   electric current in the largest average 
number (1.954 A) and charging  the 12V, 45 Ah of battery for 23 hours, faster than if faced it to the other 
direction. The voltage decreased occurring on PLTS and PLTB by 9.4% and 8.4% of the nominal voltage of 
12V when they burdened with 80% of nominal load 100W. This happens due to there was a battery impedance 
of 1,8 . Load which connected into the direct current electricity micro grid, get the power supply from PLTS 
and PLTB on which each power plant equipped with the batteries at the same capacity 12V 45Ah. On no-load 
conditions,  PLTS and PLTB charging the battery, while on loaded conditions, the electric current which 
generated by both power plants flowed into the load, with the division of electric power that supplied into the 
load depends on each battery’s power. Power plants with a larger charging battery supplying power greater 
than the power plants with a smaller charging battery. 

 
Keywords: Renewable energy, microgrid, direct current, the performance  

 
 
1. Pendahuluan 

 
Daya yang dihasilkan pembangkit listrik energi 
terbarukan umumnya tidak terlalu besar, kurang dari 
1MW [1]. Untuk memperoleh daya yang lebih besar 
dapat dilakukan dengan cara memparalel beberapa 
pembangkit listrik energi terbarukan dan membentuk 

suatu jaringan listrik mikro, sehingga dapat melayani 
beban yang lebih besar dengan jumlah konsumen 
yang lebih banyak. Hal ini  sangat bermanfaat bagi 
konsumen, karena kontinuitas pasokan daya ke 
konsumen lebih terjamin daripada hanya memperoleh 
daya dari satu pembangkit saja.  
Jaringan listrik mikro adalah sistem penyedia sumber 
daya   lokal yang menggunakan pembangkit listrik 
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energi terbarukan dengan skala kecil, antara lain 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) untuk 
memasok kebutuhan daya   beberapa lokasi, seperti 
wilayah industri, komplek perumahan atau area 
pendidikan. Sistem ini dirancang untuk memasok 
daya listrik ke wilayah yang sulit dijangkau dan 
terisolir atau dapat dihubungkan dengan jaringan 
PLN.  
 
Tegangan yang dihasilkan PLTS adalah tegangan 
arus searah (AS) tetapi dengan daya  tidak kontinyu, 
karena tergantung pada intensitas cahaya matahari. 
Demikian juga PLTB, daya yang dihasilkan tidak 
kontinyu tergantung pada kecepatan angin. Untuk 
menjaga kontinuitas pasokan daya ke jaringan, maka 
daya yang dihasilkan PLTS dan PLTB disimpan 
kedalam baterai, yang kemudian disalurkan ke 
jaringan listrik mikro arus searah. 
Masalah yang berkaitan dengan pembangkit listrik 
energy terbarukan pada model jaringan listrik mikro 
arus searah, antara lain: 

1. Intensitas sinar matahari dan angin yang berubah-
ubah tergantung pada kondisi alam sekitarnya, 
akan berpengaruh pada kontinuitas pasokan daya 
listrik PLTS dan PLTB 

2. Kinerja jaringan listrik mikro arus searah  
 
2. Dasar Teori  
 
PLTS adalah pembangkit listrik yang 
menggunakan cahaya matahari, dengan mengubah 
energi cahaya matahari menjadi energi listrik. 
Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS dapat 
langsung digunakan untuk mencatu beban, atau 
disimpan terlebih dahulu dalam sebuah baterai. 
PLTS ini menghasilkan tegangan AS yang dapat 
diubah menjadi tegangan ABB. 
 

     
 

Gambar 1.  Diagram rangkaian PLTS  
 
 
Tegangan yang dihasilkan sel surya adalah tegangan 
AS yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, 
seperti: lampu penerangan rumah tangga, lampu 
penerangan jalan, lampu lalu lintas, pemancar, sinyal  
kereta api dan sebagainya. Selain itu PLTS juga 
dapat menghasilkan  daya yang lebih besar, 
biasanya untuk beban ABB, seperti: kebutuhan 

daya listrik di perumahan, Base Transceiver 
Station (BTS). Seringkali PLTS ini 
dikombinasikan dengan Pembangkit Listrik 
Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik 
Tenaga Disel (PLTD) sehingga membentuk 
jaringan listrik mikro yang dikenal dengan 
microgrid. Jaringan ini juga dapat digabungkan 
dengan jaringan listrik yang tersedia (milik PLN), 

 

 
 

Gambar 2. Karakteristik PV.[4] 

 
   

Pada  intensitas cahaya dan temperatur tertentu, 
terdapat tiga daerah kerja PV, yaitu daerah MN pada 
saat arus cenderung konstan, daerah PS dimana 
tegangan cenderung konstan dan daerah NP daerah 
dengan daya maksimum pada titik A (Gambar 2). 
 
Fungsi utama rangkaian pengisi baterai adalah 
mengisi baterai menggunakan tegangan yang berasal 
dari sel surya. Selain itu juga berfungsi untuk: 

1. Membatasi dan menghentikan arus yang mengalir 
bila kondisi baterai dalam keadaan penuh, 
sekaligus melakukan pemindahan hubungan dari 
baterai yang sudah penuh ke beban.   

2. Dilengkapi dengan indikator Low Voltage 
Disconnect, dimana akan menghentikan suplai 
yang berasal dari sel surya ke beban, bila 
tegangan baterai berada dibawah harga tegangan 
pemutusan (cut-off Voltage). Hal ini dapat 
mencegah baterai dari kerusakan. 

3. Mengamankan baterai dari bahaya overcharge 
maupun over discharge. 

4. Mencegah beban berlebih dan terjadinya hubung 
singkat. 

5. Menghindari aliran balik arus listrik yang dapat 
merusak modul sel  surya di malam hari saat 
tegangan lebih rendah dibanding tegangan baterai 

Invertor satu fasa adalah sebuah perangkat elektronik 
yang dapat mengubah atau mengkonversikan 
tegangan AS menjadi tegangan ABB satu fasa. 
Invertor dapat digunakan sebagai: 

a. Catu daya darurat 
b. Catu daya tak terputus  (UPS) 
c. Pengendali kecepatan motor 
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Bentuk gelombang tegangan keluaran invertor yang 
ideal adalah gelombang sinusoidal murni, akan tetapi 
pada kenyataannya gelombang tegangannya 
berbentuk persegi. 
 
Dalam melakukan penginstalasian invertor, tegangan 
dan kapasitas baterai sama dengan tegangan input 
pada invertor, karena jika tegangan pada baterai lebih 
rendah (kecil) maka invertor tidak akan bekerja 
dengan normal.  
 
Ditinjau dari bentuk rangkaian, invertor ada 3 
macam: Jembatan setengah, jembatan penuh dan 
push pull. Di bawah ini adalah invertor dengan 
rangkaian push pull. Pada rangkaian ini digunakan 
transformator yang memiliki tap tengah dan dua buah 
transistor. Cara kerja invertor satu fasa dengan beban 
tap tengah sama dengan invertor jembatan setengah. 

 
 

Gambar 3. Push pull Invertor 
 
 

Tap tengah transformator berfungsi supaya beban 
mendapat tegangan bolak balik. Pada saat T1 
terhubung dan T2 terbuka dihasilkan tegangan Vao 
negatip.  Dan sebaliknya saat T1 terbuka dan T2 
terhubung dihasilkan tegangan Vao positip . Jika n 
merupakan perbandingan lilitan transformator antara 
primer dengan  sekunder, maka besar tegangan 
keluaran adalah :    nEVa 0  

 

Penggunaan transformator pada sistem push-pull 
memberikan keuntungan karena mengisolasi secara 
elektris antara sumber tegangan AS dengan keluaran 
tegangan ABB. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 
(PLTB) adalah suatu teknologi pembangkit listrik 
yang mengubah energi angin menjadi energi listrik. 
Angin adalah udara yang bergerak atau mengalir, 
sehingga memiliki kecepatan, tenaga dan arah. 
Penyebab dari pergerakan ini adalah pemanasan 
bumi oleh radiasi matahari. Dengan mengetahui 
variasi harian dari kecepatan angin, dapat diketahui 
kapan angin bertiup kencang dalam satu hari, 
sehingga dapat digunakan untuk menentukan berapa 
jam dalam sehari energi angin di daerah tersebut 
dapat digunakan untuk menggerakkan turbin. 
 

 

 
 

Gambar 4.  Diagram rangkaian PLTB 
 
 

Secara umum PLTB terdiri dari beberapa bagian 
(Gambar 4): 

1. Kincir angin: Kincir dikopel dengan generator 
dan dapat berputar bila angin mengenainya 
dengan kecepatan tertentu.   

2. Generator: Generator akan menghasilkan 
tegangan bila kincir berputar. Jenis tegangan yang 
dihasilkan tergantung pada jenis generator, antara 
lain: generator AS, generator ABB satu fasa dan 
tiga fasa. Sedangkan nilai tegangan tergantung 
pada kecepatan putar kincir dan besarnya arus 
penguat medan yang diberikan pada rotor 
generator. Bila digunakan generator AS, maka 
tegangan yang dihasilkan dapat langsung 
disimpan oleh baterai, tetapi bila menggunakan 
generator ABB baik satu fasa maupun tiga fasa, 
maka diperlukan rangkaian penyearah untuk 
mengubah tegangan ABB menjadi tegangan AS 
untuk  disimpan di dalam baterai. 

Jaringan listrik mikro adalah jaringan pemasok daya 
listrik dengan kapasitas kurang dari 1MW[1],  
biasanya terdiri dari beberapa pembangkit listrik 
energi terbarukan, seperti PLTS, PLTB dan mikro 
hidro. Berdasarkan sambungan ke jaringan listrik 
yang besar (grid), maka ada dua jenis  jaringan listrik 
mikro, yaitu off-grid dan on-grid. Dalam sistem off-
grid, tidak ada jaringan utilitas untuk menyediakan 
cadangan daya. Sistem bergantung  

 
 

Gambar 5. Jaringan listrik  mikro arus searah jenis off-
grid  

sepenuhnya pada kemampuan menghasilkan energi 
dan cadangan penyimpanan energi dari baterai 
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Gambar 7. Hasil uji PLTB 
 
 

PLTB diuji dalam kondisi berbeban dengan cara 
menghubungkan baterai ke invertor lalu ke beban 
ABB yang divariasikan dayanya dan diukur besar 
daya AS yang dikeluarkan PLTB dan penurunan 
tegangan AS. Dari Gambar 4.7b terlihat tegangan 
semakin turun dengan bertambahnya beban. Pada 
saat dibebani 80W terjadi penurunan tegangan  
sebesar: 
%Vd = (11,5-10,5) x 100%/11,5 

= 8,7% 
 
Seperti juga PLTS, daya yang dikeluarkan PLTB 
jauh lebih besar dibandingkan dengan daya yang 
digunakan oleh beban. 
 
Sesuai dengan skenario, jaringan listrik mikro diuji 
dalam kondisi tanpa beban (Gambar 4.8a) dimana 
PLTS dan PLTB menghasilkan arus yang mengalir 
ke baterai dan tidak ada beban terpasang pada 
jaringan (posisi sakelar beban OFF). Hal ini terjadi 
selama ada cahaya matahari dan angin. 
 
Gambar 4.8b menggambarkan jaringan listrik sedang 
memasok daya ke beban (sakelar beban pada posisi 
ON) pada pagi hingga sore hari. Hal ini diperlihatkan 
dengan adanya arus yang berasal dari PLTS dan 
PLTB  selama 6 jam. Arus ini tidak mengalir ke 
baterai melainkan ke beban (arah arus ke beban). 
Demikian juga arus dari kedua baterai mengalir ke 
beban. Jadi pada pagi hingga sore hari PLTS dan 
PLTB menghasilkan arus tetapi baterai tidak terisi. 
 
Gambar 4.8c menggambarkan jaringan listrik sedang 
memasok daya ke beban (sakelar beban pada posisi 
ON) pada malam hingga pagi hari, dimana PLTS dan 
PLTB tidak menghasilkan arus (sakelar PLTS dan 
PLTB pada posisi OFF). Dalam kondisi ini semua 
arus mengalir ke beban dan tidak terjadi pengisian 
baterai.  
 

Arus beban sekitar 4,4A lebih besar dibanding arus 
yang dihasilkan PLTS (0,311-2,87A) dan PLTB (0,3-
1,3A). Hal ini menyebabkan tidak terjadi pengisian 
baterai pada saat jaringan berbeban, karena arus yang 
ada mengalir ke beban. 
 
Gambar 9 diperoleh dari pengujian jaringan listrik 
tanpa beban dan berbeban konstan 80W dengan 
muatan baterai berbeda, PLTS 90% dan PLTB 70% 
dari kapasitas nominal 45Ah.  

 

 

 

 
 

Gambar 8. Pengujian jaringan listrik  
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Gambar 9. Aliran arus PLTS dan PLTB  
 
Kondisi tanpa beban digambarkan dengan posisi 
beban (garis ungu) digaris nol dan  terlihat arus 
pengisian PLTB yang diperoleh dari generator 
cenderung tetap (garis merah), sedangkan arus 
pengisian PLTS bervariasi tergantung intensitas 
cahaya matahari (garis hijau), keduanya bernilai 
negatip dan mengalir ke baterai, selain itu diperoleh 
arus pengisian dari jaringan listrik mikro bernilai 
negatip yang mengalir ke baterai (biru). Jadi dalam 
kondisi tanpa beban terjadi pengisian arus ke baterai.  
 
Kondisi berbeban digambarkan pada menit ke 17, 
dimana beban naik dari 0 - 4,4A dan arus dari PLTS 
maupun PLTB berbalik arah menjadi positip dan 
bersama-sama dengan arus dari baterai mengalir ke 
beban. Jadi dalam kondisi berbeban tidak terjadi 
pengisian baterai meskipun PLTS dan PLTB 
menghasilkan arus, karena arus hanya mengalir ke 
beban. 
 
Pada saat berbeban arus yang mengalir di jaringan 
lebih besar dibanding arus beban. Bila selisih arus ini 
dikalikan dengan tegangan, maka dapat dihitung rugi 
daya yang terjadi pada jaringan. 
 
Hasil pengujian jaringan listrik dalam kondisi 
berbeban tetapi dengan muatan baterai yang berbeda 
antara PLTS dan PLTB nampak pada Gambar 10. 
Dalam hal ini beban divariasikan nilainya (0 – 80W) 
dan diukur daya yang dipasok PLTS dan PLTB. Hal 
ini dimaksudkan untuk mengetahui pembagian beban 
oleh kedua pembangkit energi terbarukan. 

 

 
 

 
 

Gambar 10. Pembagian beban 
 
 
Pembagian beban antara PLTS dan PLTB sangat 
tergantung muatan baterai masing-masing, dalam hal 
ini kapasitas nominal kedua baterai sama 12V, 45Ah. 
Dengan muatan baterai sama (90% dari kapasitas 
nominal) diperoleh pasokan daya dari PLTS (garis 
hijau) dan PLTB (garis merah) hampir sama besar 
(Gambar 10a). Hal ini tidak berlaku apabila muatan 
salah satu baterai lebih rendah dari lainnya, sebagai 
contoh PLTB dengan muatan baterai 70% lebih kecil 
dibanding PLTS dengan muatan 90%, maka PLTB 
memasok daya lebih kecil dibanding PLTS (Gambar 
10b).   

 

 
 

 
 

Gambar 11. Kontinuitas pelayanan beban   
 
 
Gambar 11 merupakan hasil pengujian kontinuitas 
pelayanan beban dengan dua kondisi, yaitu pengujian 
jaringan listrik  berbeban pada siang hari  
dimana PLTS dan PLTB menghasilkan arus (garis 
merah dan biru) dan pengujian jaringan listrik  
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berbeban pada malam hari dimana PLTS dan PLTB 
tidak menghasilkan arus. 
 
Arus pengisian baterai PLTS bervariasi (0,311-
2,87A) dan PLTB juga bervariasi  (0,3-1,3A) selama 
6 jam (pukul 08.00-14.00). Jaringan listrik dibebani 
secara konstan sebesar 6,7A dengan kondisi baterai 
terisi penuh. Bila beban dihubungkan ke jaringan 
listrik pada siang hari (garis ungu), maka muatan 
baterai akan habis dalam waktu 13 jam lebih lama 
dibandingkan bila  beban dihubungkan ke jaringan 
listrik pada malam hari (garis hijau). Hal ini 
disebabkan pada siang hari diperoleh arus tambahan 
dari PLTS dan PLTB, selain arus dari baterai masing-
masing pembangkit. Sedangkan pada malam hari 
arus hanya diperoleh dari baterai, sehingga waktu 
pelayanan beban menjadi lebih singkat (10 jam). 
 
Kekurangan dan Kelebihan Metode Pengumpulan 
Data: 

1. Pengumpulan data dilakukan secara manual 
dengan membaca dan mencatat secara langsung 
besaran yang terukur sesuai dengan alat ukur 
yang tersedia berupa alat ukur portable.  Dengan 
metode ini ada kemungkinan kesalahan 
pembacaan, kesalahan  pencatatan data serta ada 
data yang tidak tercatat terutama pada saat 
pengujian PLTS tanpa beban.  Pencatatan data 
intensitas cahaya matahari, arus, tegangan dan 
temperatur pada modul sel surya dilakukan setiap 
5 menit selama 6 jam oleh 3 orang secara 
bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi 
perubahan  intensitas cahaya matahari secara 
cepat yang diikuti oleh perubahan besaran yang 
lain.  

2. Pengumpulan data tentang arah terbaik yang 
menghasilkan arus pengisian tertinggi dilakukan 
dengan cara meletakkan modul sel surya ke 
berbagai arah pada hari yang berbeda. Penentuan 
arah peletakan hanya mengandalkan arah sesuai 
dengan posisi penulis.  

3. Pengujian jaringan listrik mikro menghasilkan 
kesimpulan tidak adanya arus pengisian baterai, 
meskipun PLTS dan PLTB menghasilkan arus,  
pada saat jaringan listrik dalam kondisi berbeban. 
Hal ini terjadi karena arus beban lebih besar dari 
arus yang dihasilkan PLTS dan PLTB. Dalam hal 
ini belum diuji apakah tetap tidak ada arus 
pengisian baterai, bila arus beban lebih kecil dari 
arus PLTS dan PLTB. 

Kekurangan dan Kelebihan Jaringan Listrik Mikro 
Arus Searah: 

1. Pembangkit listrik energi terbarukan (PLTS dan 
PLTB) sangat cocok dihubungkan ke jaringan 
listrik mikro arus searah karena pembangkit ini 
pada umumnya menyimpan energinya ke dalam 
baterai. Dengan menggunakan rel arus searah, 
maka energi yang tersimpan di baterai dapat 
langsung disalurkan ke rel AS. 

2. Apabila jaringan ini akan melayani beban ABB, 
maka diperlukan invertor untuk mengubah 
tegangan dari AS menjadi ABB.  Pada umumnya 
bentuk gelombang yang dihasilkan invertor 
adalah persegi. Hal ini menimbulkan efek 
harmonisa yang dapat merusak beban. Semakin 
baik kwalitas invertor, bentuk gelombang yang 
dihasilkan semakin mendekati bentuk sinusoida, 
sehingga efek harmonisa dapat dikurangi. 

3. Kontinuitas pelayanan beban oleh pembangkit 
listrik energi terbarukan sangat tergantung pada  
kondisi alam, hal ini kurang sesuai untuk beban 
yang memerlukan kontinuitas tinggi. 

 
4. Kesimpulan 
 
1. Bila jaringan listrik mikro arus searah dibebani 

sebesar 80W, PLTS dan PLTB dapat memasok 
daya  selama 13 jam dengan pembagian beban 
tergantung muatan baterai masing-masing 
pembangkit. Bila muatan baterai sama (90%), 
PLTS memasok daya ke beban sama  besar 
dengan PLTB, tetapi bila muatan baterai PLTS 
(70%) lebih kecil dibandingkan PLTB (90%), 
maka PLTS memasok daya ke beban lebih kecil 
dibandingkan dengan PLTB. 

2. Pada kondisi tanpa beban,  arus pengisian baterai 
PLTS bervariasi (0,311-2,87A) tergantung 
intensitas cahaya matahari dan arus pengisian 
baterai PLTB bervariasi (0,3-1,3A) tergantung 
kecepatan angin. PLTS dan PLTB  masing-
masing dilengkapi baterai dengan kapasitas  12V, 
45Ah. Baterai PLTS mengalami penurunan 
tegangan  sebesar 9,4% dan baterai PLTB 8,7% 
pada saat dibebani 80W. Hal ini disebabkan 
adanya impedansi baterai sebesar 0,16�.  

3. Peletakan modul sel surya 12 V, 80W ke arah 
timur pada bulan Juni 2010, menghasilkan arus 
pengisian baterai rata-rata maksimum 1,954 A,  
sehingga waktu pengisian baterai 12V, 45Ah 
adalah sekitar 23 jam, lebih singkat dibandingkan 
ke arah lain. 
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Abstrak 
 

Demand Side Management [DSM] merupakan kegiatan mengelola pemakaian energi listrik di sisi pelanggan 
agar menggunakan listrik secara efisien sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelanggan dan PLN. 
Penerapan Demand Side Management sangat tepat bagi pelanggan PLN terutama pelanggan rumah tinggal dan 
gedung perkantoran yang mempunyai efisiensi yang sangat besar. Pada rumah tinggal, lampu penerangan 
merupakan kebutuhan utama untuk menunjang berbagai kegiatan pekerjaan. Lampu TL adalah salah satu dari 
sekian jenis lampu yang dipasang pada instalasi rumah tinggal. Dengan mengganti lampu TL dengan lampu 
jenis SL dapat menurunkan penggunaan energi listrik pada instalasi penerangan rumah tinggal sebesar 52.82% 
sehingga upaya untuk melakukan penghematan energi listrik akibat krisis energi dapat tercapai. 
 
Kata kunci: DSM, Ballast Induktif, Ballast Elektronik, lampu SL, Efisiensi Energi Listrik 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Pada rumah tinggal dan gedung perkantoran, lampu 
penerangan merupakan kebutuhan utama untuk 
menunjang berbagai kegiatan pekerjaan. Lampu TL 
adalah salah satu dari sekian jenis lampu yang 
dipasang pada bangunan tersebut.  
 
Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak 
jenis lampu penerangan yang dibuat oleh produsen 
lampu. Lampu jenis SL adalah salahsatu lampu 
penerangan yang saat ini telah banyak dijumpai di 
pasaran. Lampu jenis ini termasuk jenis lampu 
tabung yang menggunakan bahan flourense 
sehingga cahaya yang di hasilkan cukup terang. 
Ada banyak pilihan variasi daya dari lampu 
tersebut.  
 
Kelebihan lainnya adalah lampu jenis SL ini 
menggunakan ballast elektronik, bukan ballast 
induktif seperti yang ada pada lampu-lampu TL 
umumnya, sehingga daya yang dihasilkan relatif 
lebih kecil karena memiliki faktor daya relatif 
besar.  

 
Penelitian ini bertujuan melakukan sebuah kajian 
tentang seberapa besar pengaruhnya terhadap 
perubahan konsumsi daya pada instalasi rumah 
tinggal yang menggunakan lampu jenis SL sebagai 
upaya untuk melakukan penghematan energi listrik. 
 
 
 
 

2. Metode Penelitian 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi : 
1. Perancangan dan pembuatan simulasi percobaan 
 Perancangan adalah menentukan model  

percobaan serta mengidentifikasi antara lain 
komponen-komponen yang diperlukan dalam 
percobaan. Komponen-komponen tersebut 
antara lain:.  
 

Tabel 1. Daftar Kebutuhan Komponen  
 

No. KOMPONEN SPESIFIKASI JUMLAH 
1. KWH meter 220VAC-1F 1 unit 
2. Volt Meter Digital 0 – 250VAC 1 pc 
3. Amper Meter 

Digital 
0 – 10 Amp-

AC 
1 pc 

4. Lampu TL 40W-220VAC 8 unit 
5. Ballast Induktif 40W-220VAC 8 unit 
6. Lampu SL 20W-220VAC 8 unit 
7. Watt Meter Digital 0 – 1kW - AC 1 pc 
8. Stop Watch Digital - 1 pc 
9. Kabel Penghubung NYA 2,5 mm² 20 mtr 

10. MCB 2A/250VAC 1 pc 
 
Pembuatan simulasi percobaan adalah 
merealisasikan rancangan melalui percobaan. Dari 
percobaan yang dilakukan diharapkan  akan 
mendapatkan data-data. 
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Gambar 5. Rangkaian Percobaan Penelitian 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Hasil Pengujian 
Berikut adalah data table yang menunjukkan 
angka-angka hasil pengujian pada lampu TL 
dan Lampu SL: 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian terhadap Lampu TL dan 

Lampu SL 
 

No BEBAN 
Volt 
meter 

Amper 
Meter 

Watt 
Meter 

kWH 
Meter 

Waktu 

1. 
 

Lampu 
TL 18W 

217 
V 

0.17 A 18.7 
W  

73.6 
WH 

2 jam 

2. 
 

Lampu 
SL 18W 

217 
V 

0.09 A 18.2 
W 

37.4 
WH 

2 jam 

 
 

3.2 Pembahasan 
Berdasarkan dari tabel data hasil pengujian 
antara lampu TL dengan lampu SL dapat di 
analisa antara lain : 
1. Nilai faktor daya atau Cos φ dari kedua 

lampu adalah sebagai berikut, 
 
a. Pada lampu TL 18.7 W 

Cos φ = --------------------- 
217V x 0.17A  =  0.51 

b. Pada lampu SL 18.2 W 
Cos φ = --------------------- 
217V x 0.09A  =  0.93 
 

2. Perbedaan nilai arus listrik antara lampu 
TL dengan lampu SL sebesar, 
 

0.17A – 0.09A = 0.08A 
 

Artinya terjadi penurunan arus listrik 
sebesar 52.94% (dari kalkulasi 0.09/0.17) 
 

3. Kedua lampu menunjukkan nilai 
pemakaian energi listrik yang terukur  
berbeda walaupun daya tiap lampu adalah 
sama 18W (dari spesifikasi), hal tersebut 
karena kWH meter mengukur berdasarkan 
nilai tegangan kerja, arus beban dan lama 
waktu pemakaian, atau dapat dirumuskan : 
 
Energi Listrik terpakai 

 
 (W) = VxI x t ……. (Watt-Hours/WH)        
(1) 
 

 Perbedaan pemakaian energi tersebut 
dapat terjadi dikarenakan nilai faktor daya 
atau Cos φ dari kedua lampu berbeda. 
Lampu TL memiliki Cos φ sebesar 0.51, 
sedangkan lampu SL sebesar 0.93. 
 
Perbedaan Cos φ menyebabkan perbedaan 
nilai arus listrik pada kedua lampu 
tersebut. Lampu SL menghasilkan arus 
listrik lebih kecil dibandingkan dengan 
arus listrik pada lampu TL.  
 
Sehingga pemakaian energi listrik pada 
lampu SL (37.4WH) lebih rendah 
dibandingkan lampu TL (73.6WH). Secara 
perhitungan : 

 
W lampu SL = 217V x 0.09A x 2 jam → 

39.06 WH 
W lampu TL = 217V x 0.17A x 2 jam → 

73.78 WH 
 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan  hasil pengujian dan analisa data dapat 
disimpulkan antara lain : 
1. Pemakaian lampu jenis SL pada instalasi 

penerangan dapat menghemat pemakaian energi 
listrik sebesar 52.82% dibanding menggunakan 
lampu jenis TL ballast induktif. 

2. Semakin besar nilai faktor daya atau Cos φ 
(mendekati nilai 1) yang dimiliki oleh lampu SL 
akan semakin meningkatkan penghematan 
pemakaian energi listrik. 
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ABSTRAK 

 
Alat penghemat energi listrik (Energy Saver) saat ini telah banyak beredar di pasaran dan diperjualbelikan 
secara bebas. Dalam promosinya, alat tersebut dikatakan dapat menurunkan pemakaian konsumsi energi 
listrik pada sebuah instalasi domestik. Penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana 
kebenaran informasi yang disampaikan oleh para produsen serta kemungkinan-kemungkinan lain yang 
ditimbulkan dari alat tersebut jika dipasang pada instalasi domestik. Dari hasil pengujian dan analaisa data 
didapatkan bahwa alat penghemat energi listrik (Energy Saver) dapat menghemat konsumsi energi listrik 
pada instalasi domestik sebesar 5.5% sanpai dengan 25% tergantung jenis beban listrik yang digunakan 
pada instalasi listrik tersebut. 
 
Kata kunci : Energy Saver, Instalasi Domestik, Efisiensi Energi Listrik. 

 
 

 
 

1. Pendahuluan 
 
Krisis energi listrik saat ini dampaknya sangat 
dirasakan oleh sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Akibatnya banyak aktivitas 
masyarakat jadi terhambat akibat adanya 
pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan 
oleh penyedia layanan listrik. Hal ini tentu sangat 
merugikan masyarakat selaku pengguna jaringan 
listrik. 
 
Untuk tidak memperparah kondisi tersebut diatas, 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain 
dengan menganjurkan masyarakat agar dapat 
berhemat dalam penggunaan energi listrik. 
Dengan hemat energi listrik, masyarakat juga 
memperoleh keuntungan dari sisi finansial karena 
tagihan rekening listrik bulanan akan berkurang. 
 
Realisasinya, masyarakat dapat menggunakan 
energi listrik seperlunya sesuai kebutuhan atau 
dapat juga dilakukan dengan memasang alat 
penghemat energi listrik (energy saver) pada 
jaringan instalasi listriknya.  
 
Alat penghemat energi listrik tersebut banyak 
dijual di pasaran dengan merk,  daya dan harga 
bervariasi. Dalam menjual, para produsen 
berlomba-lomba mempromosikan kelebihan dan 
keuntungan yang akan didapatkan jika 
menggunakan produknya. Masyarakat awam 
yang kurang mengerti masalah kelistrikan tentu 
akan membeli dan mencoba menggunakannya 

dengan harapan dapat menghemat pemakaian 
energi listriknya. 
 
Penelitian yang dilakukan bertujuan menggali 
lebih dalam alat penghemat energy listrik 
(energy saver) melalui percobaan dan pengujian 
untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
efisiensinya dalam menurunkan pemakaian 
konsumsi energi listrik yang digunakan pada 
instalasi listrik rumah tinggal, dengan harapan  
dapat memberikan informasi yang jelas dan benar 
kepada masyarakat tentang alat tersebut.   
masing-masing peralatan atau pada jaringan 
utama listrik pelanggan ( M. Neidle, 1999 :212 ). 
Jika digunakan kapasitor individu untuk masing-
masing peralatan biasanya dipilih jenis kapasitor 
dengan bahan dielektrik kertas. Kapasitor jenis ini 
banyak digunakan untuk memperbaiki faktor 
daya beban lampu-lampu TL. Jika digunakan 
Kapasitor Bank untuk memperbaiki faktor daya 
seluruh instalasi maka digunakan kapasitor 
dengan bahan dielektrik kertas yang direndam 
dalam tangki minyak, mirip dengan sebuah 
transformator, yang dihubungkan pada busbar 
utama instalasi melalui kabel-kabel yang 
terisolasi dan terlindungi secara mekanis. ( Trevor 
Linsley, 2004:157 ) 
 
 
3. Energy Saver  

Alat penghemat energi listrik (energy saver) 
merupakan sebuah alat dengan prinsip 
menaikkan nilai faktor daya listrik dari sebuah 
instalasi listrik. Dengan naiknya faktor daya 
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listrik, diharapkan akan menurunkan nilai arus 
beban listrik sehinga pada akhirnya akan 
menurunkan pemakaian energi listrik secara 
keseluruhan. Hal ini tentu akan berdampak 
pada turunnya biaya pemakaian energi listrik 
yang harus dibayar oleh pelanggan listrik. 
Pada dasarnya alat tersebut terdiri dari 
kumpulan beberapa buah Kapasitor yang 
dirangkai secara seri parallel, dan dipasang 
secara langsung pada jaringan utama instalasi 
listrik, khusus instalasi penerangan rumah 
tinggal.  

  
 
 
 
 

    
 Gambar 2. Energy Saver 

 
2. Metode Penelitian 
 
Dalam penelitian ini menggunakan metode 
sebagai berikut : 
1. Studi lapangan 

Melakukan survei ke lokasi rumah tinggal 
masyarakat yang menggunakan energy saver 
pada instalasi rumah tinggalnya. Survey 
dilakukan untuk mencari data-data awal 
untuk bahan masukan penelitian 

 
2. Perancangan Simulasi Percobaan 

Perancangan adalah menentukan model 
percobaan serta mengidentifikasi antara lain 
komponen-komponen yang akan diperlukan 
dalam percobaan.  

 
3. Survei Komponen 

Melakukan pengecekan apakah komponen-
komponen yang akan digunakan dalam 
percobaan tersedia di pasaran serta harga 
komponen-komponen tersebut. 

 
4. Realisasi Simulasi Percobaan 

Adalah merealisasikan rancangan 
melalui percobaan. Dari percobaan yang 
dilakukan diharapkan akan mendapatkan 
data-data penting yang diinginkan. 
 

5. Pendataan Hasil Percobaan 
Adalah mengumpulkan dan mencatat 
data-data yang diperoleh saat melakukan 
percobaan pengukuran. Data-data ini 
nantinya akan ditampilkan dalam bentuk 
tabel. Data yang diambil adalah data 
perubahan nilai arus, factor daya dan 
konsumsi daya pada jaringan instalasi. 
Data-data yang didapat nantinya akan 
menjadi bahan masukan untuk 
diproses/analisa. 

 
6. Analisa Data Percobaan 

Data yang diperoleh dari hasil percobaan 
diolah dan dianalisa dikaitkan dengan 
teori pada tinjauan pustaka. Dalam 
analisa ini akan memberikan   kejelasan 
tentang pengaruh pemakaian energy 
saver sebagai upaya efisiensi konsumsi 
energi listrik. 
 

7. Rekomendasi Hasil Penelitian 
Membuat suatu ringkasan akhir yang 
mengacu dari data hasil pengukuran dan 
data hasil olahan/analisa, dan pada 
akhirnya dapat memberikan masukan 
atau rekomendasi terbaik kepada 
masyarakat tentang alat penghemat 
energi listrik (energy saver). 
 

8. Seminar dan Laporan Akhir 
Membuat makalah untuk seminar 
tentang hasil yang telah dicapai dan 
membuat laporan akhir hasil penelitian 
dengan mencantumkan data-data hasil 
pengujian. 
 

 
3. Hasil  dan Pembahasan 
 
Pengujian 

Berikut adalah gambar pengujian yang 
dilakukan : 

 
 

Gambar 4. Skematik Pengujian 
 
 

Data Hasil Pengujian 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 1 Hasil Pengujian Tanpa Alat 

penghemat Energi 

 
No. 

 
BEBAN 

 
TEGANGAN 

 
ARUS 

 
WAKTU 

1. Lampu TL 
2x36W/220V 

 
215V 

 
0,63A 

 
1 jam 

2. Lampu SL 
4x18W/220V 

 
215V 

 
0,36A 

 
1 jam 

3. Lampu Pijar 
2x75W/220V 

 
215V 

 
0,69A 

 
1 jam 

4. Motor Listrik 
1x250W/220V 

 
215V 

 
1,51A 

 
1 jam 



T L  | 19 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9 SNTE-2011 
 

 
 

Tabel 2 Hasil Pengujian Dengan Alat penghemat 
Energi 

 
No. 

 
BEBAN 

 
TEGANG

AN 

 
ARUS 

 
WAKTU 

1. Lampu TL 
2x36W/220V 

 
215V 

 
0,5A 

 
1 jam 

2. Lampu SL 
4x18W/220V 

 
215V 

 
0,34A 

 
1 jam 

3. Lampu Pijar 
2x75W/220V 

 
215V 

 
0,69A 

 
1 jam 

4. Motor Listrik 
1x250W/220V 

 
215V 

 
1,13A 

 
1 jam 

 
 

Tabel 3 Data Hasil Pembahasan 
 

 
No. 

 
BEBAN 

 
EFISIENSI 

  
% 

ARUS 
LISTRIK 

ENERGI 
LISTRIK 

1. Lampu TL 
2x36W/220V 

 
0.13 A 

 
27.95 WH 

 
20 % 

2. Lampu SL 
4x18W/220V 

 
0.02 A 

 
4.3 WH 

 
5.5 % 

3. Lampu Pijar 
2x75W/220V 

 
0 A 

 
0 WH 

 
0 % 

4. Motor Listrik 
1x250W/220V 

 
0.38 A 

 
81.7 WH 

 
25 % 

 
 
4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan data hasil pengujian dapat 
disimpulkan antara lain : 

3. Alat penghemat energi listrik (energy 
saver) mampu menurunkan pemakaian 
energi listrik pada instalasi listrik 
sebesar 5% - 25 %. 

4. Alat penghemat energi listrik (energy 
saver) sangat tepat dan bermanfaat untuk 
digunakan pada instalasi listrik jika 
beban listriknya cenderung lebih bersifat 
induktif, misalkan motor-motor listrik 
dan lampu TL dengan ballast induktif. 
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ABSTRAK 

 

Harmonisa merupakan gangguan yang ditimbulkan dari adanya beban elektronik yang berupa inverter pada 
Pembangkit  Listrik Tenaga Surya ( PLTS ). Harmonisa terjadi  akibat proses switching dari rangkaian 
daya pada Inverter,  dan akibat dari adanya gangguan harmonisa akan menimbulkan gangguan pada sistem 
berupa  overheat dan gangguan jaringan komunikasi. Inverter digunakan sebagai pengubah tegangan DC 
yang dihasilkan dari Baterai menjadi tegangan AC sinusoida. Tegangan AC yang dihasilkan dari tipe 
Inverter tidak menghasilkan tegangan AC sinusoida melainkan AC jenis Quasi yang mempunyai THD 
pada kondisi tidak berbeban sebesar 19, 31 % dan pada kondisi berbeban sebesar 29,7%. Dengan 
menggunakan  metoda filter variasi dari L dan C akan didapatkan pengurangan harmonisa, untuk kondisi  
tidak berbeban menjadi THD THD  3,4   % dan kondisi berbeban THD sebesar   4,2  %  . Filter C 
dihasilkan dari variasi dekade Capasitor  0,1 Nano Farrad sampai dengan    4000 Nano Farrad , filter L 
dihasilkan dari  internal Inverter dan External sebesar 47 Mikro Henry. Jenis variasi ini akan menghasilkan 
%THD dan % Efisiensi dari Inverter pada PLTS. Pada kondisi L =0 , nilai C naik , didapatkan %THD  
kecil  dan %Efisiensi besar, juga berlaku untuk kondisi berbeban akan terjadi kenaikan %Efisiensi dan 
penurunan % THD. 
 

Kata kunci: pembangkit listrik tenaga surya,inverter, harmonisa 

1. Pendahuluan 
 
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS 

) merupakan salah satu pembangkit listrik 
alternatif yang banyak digunakan pada daerah-
daerah pantai yang tidak terjangkau oleh PLN, 
namun memiliki potensi sumber energi matahari 
yang cukup banyak. PLTS yang digunakan pada 
industri rumah tangga berupa sistim solar sell 
pada heater atau untuk penerangan dan 
telkomunikasi di jalan tol. 

 Komponen utama dari PLTS berupa : 
Panel solar sel, regulator, baterai dan inverter. 
Panel solar sel akan menghasilkan tegangan DC 
12 Volt, untuk mengubah ke tegangan AC 220 
Volt, maka  harus menggunakan Inverter.  
Inverter pada prinsinya tidak akan menghasilkan 
gelombang AC Sinusoida, melainkan AC 
gelombang PWM ( Pulse Widt Modulation ) 
atau menghasilkan tegangan keluaran yang tidak 
sinusoidal, sehingga terdapat beberapa 
kandungan harmonisa. Harmonisa berupa 
perubahan bentuk gelombang arus dan tegangan 
yang disebabkan oleh beban non 
linier/elektronik  yang akan menggangu sistem 
distribusi listrik dan menurunkan kualitas dari 
daya sitem tersebut. 

 Peralatan yang menyebabkan 
harmonisa terdapat pada instalasi industri ( 
mesin las, arc furnace inductionfurnace ), 
gedung komersial( PC, mesin fotocopy, mesin 
fac, dsb) dan perumahan ( televisi, lampu pijar, 
inverter pada UPS dan pembangkit listrik dengan 
sistem solar cell ). Pada sistem distribusi, aliran 
harmonisa dapat menurunkan kualitas daya 
akibatnya akan menimbulkan beberapa masalah 
antara lain : Gangguan pada jaringan komunikasi 
dan jalur telepon, memperpendek umur peralatan 
kelistrikan pada konsumen. Bahkan dengan 
semakin berkembangnya penggunaan beban-
beban non-linier, distorsi harmonisa ini semakin 
memberikan kontribusi terhadap menurunnya 
kualitas sumber daya listrik dalam sistem 
tersebut. Hal ini berakibat pada bertambahnya 
rugi-rugi dalam kabel daya dan menurunnya 
faktor daya ( Pf :0.8 )dalam sistem tersebut. 
Pembangkit Listrik Tenaga  surya akan 
menghasilkan listrik tegangan DC, untuk diubah 
ke tegangan AC, maka perlu digunakan inverter 
yang merupakan salah satu beban elektronik 
sehingga akan menghasilkan harmonisa. 

 Umumnya  pembangkit listrik tenaga  
surya yang ada di pasaran khususnya di jurusan 
elektro, hasil evaluasi yang diakukan pada tahun 
2009, bentuk gelombang yang dihasilkan tidak 
berbentuk sinusoida . Bentuk keluaran 
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gelombang pada inverter berupa gelombang 
kotak  (non sinusoida). Hasil pengukuran 
inverter menggunakan Osiloscop Metrix.  THD 
(Total Harmonic Distortion) pada inverter 
sebesar 19,31% pada keadaan tidak berbeban, 
sedangkan pada keadaan berbeban memiliki  
THD sebesar 29,07%.  Menurut standar dari  
IEEE tahun 1992 % THD yang diizinkan harus 
lebih kecil dari 5 %. THD adalah merupakan 
ukuran kualitas dari gelombang AC sinusoida. 
Guna mengurangi kandungan harmonisa 
,beberapa konfigurasi filter akan diteliti dan akan 
dipasang pada output inverter sehingga 
pembangkit listrik Tenaga   surya akan 
menghasilkan kurang dari 5 %.  
  Inverter merupakan peralatan yang 
berfungsi sebagai pengubah frekwensi untuk 
mengatur kecepatan putaran motor. Bentuk 
gelombang tegangan output inverter yang ideal 
seharusnya sinusoida murni, akan tetapi dalam 
prakteknya gelombang tegangan output inverter 
adalah sinusoida yang mengandung harmonik. 
Untuk mengurangi harmonik gelombang 
tegangan output pada inverter maka digunakan 
sistem switching. 
  . 
2. Perumusan Masalah 

 
Permasalahan yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
a..Bagaimana merancang dan membuat filter 
yang terpasang pada output inverter  untuk 
mendapatkan THD kurang dari 5 % 
b.Bagaimana  bentuk gelombang pada PLTS 
yang mempunyai THD kurang dari 5 % sehingga 
akan hemat energi 
c.Bagaimana tingkat efesiensi daya pada PLTS 
yang telah terpasang filter inverter 
 
3. Tinjauan Pustaka  
 

Pembangkit listrik tenaga sel surya 
banyak digunakan pada daerah-daerah yang 
banyak menggunakan fasilitas  tenaga matahari. 
Jenis Inverter memiliki bentuk gelombang yang 
dihasilkan tidak benar-benar sinusoidal, 
sehingga tegangan yang dihasilkan memiliki 
kandungan harmonisa. Beban yang terhubung ke  
ini pun sangat bervariasi, ia dapat bersifat linier 
maupun non-linier. Beban-beban non-linier ini 
menghasilkan arus harmonisa sehingga 
memberikan kontribusi terhadap penurunan 
kualitas daya listrik yang dihasilkan. Selain 
masalah harmonisa, kualitas sumber daya listrik 
juga dipengaruhi oleh proses switching 
(penyambungan dan pemutusan) beban. Proses 
switching dapat menyebabkan kedip tegangan 
yang akan mempengaruhi kinerja beban-beban 
lain yang terhubung pada sistem tersebut.  ( 
Rashid, 2002, 134-141 ) 

Pembangkit listrik tenaga l surya yang ada 
di jurusan teknik elektro menggunakan inverter 
dengan kapasitas 1500 W. Hasil data evaluasi 
pada pembangkit tersebut diperoleh tegangan 
dengan THD (Total Harmonic Distortion) 
sebesar 19,31% pada keadaan tidak berbeban 
dan 29,07 % pada keadaan berbeban. 

Sebagaimana direkomendasikan oleh IEEE 
tahun 1992, bahwa untuk sistem tenaga 
kandungan harmonisa individual yang diijinkan 
adalah maksimum sebesar 5% ( THD = 5 % ). 
Oleh karena itu pada penelitian ini diusulkan 
suatu “ Perbaikan kualitas daya Listrik pada 
pembangkit listrik tenaga sel surya dengan cara 
mereduksi kandungan harmonisa . 

Perubahan bentuk gelombang arus dan 
tegangan yang disebabkan oleh harmonik akan 
menggangu sistem distribusi listrik dan 
menurunkan kualitas dari daya system tersebut. 
Teorima Fourier menyatakan bahwa semua 
bentuk fungsi periodic non sinusoidal dapat 
direpresentasikan sebagai penjumlahan dari 
beberapa fungsi sebagai berikut : 
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Deret fourier untuk arus-arus positif 

adalah : 
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Dengan mengaplikasikan persamaan 2.1 
dan 2.2  terhadap sinyal-sinyal negatif diperoleh 
deret fourier : 
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Arus fasa dari konfigurasi dua arah 
terdiri dari pulsa positif dan negatif sehingga 
F(t+) = - F(t). Deret fouriernya diperoleh 
dengan mengkombinasikan persamaan 3 dan 4, 
maka diperoleh : 
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dimana komponen dc dan harmonisa 
orde genap dieliminasi. 
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4. Tujuan Penelitian 
 
Secara khusus penelitian ini dimaksudkan : 
a. Agar dapat merancang dan membuat suatu  

model berupa alat filter yang akan dipasang 
pada  Inverter dariPLTS sehingg akan 
menhasilkan keluaran gelombang sinusoida 
dengan THD kurang dari 5 %. 

b. Sebagai langkah awal dari pembuktian teori 
pengurangan harmonik pada beban non 
linier ( PLTS ). 

c. Sebagai penelitian aplikatif yang 
bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat 
banyak.  

 
5. Hasil dan Pembahasan  
 
. DATA PENGAMATAN 

 
Tabel 1. 

Filter L = 0 
C ditentukan bervariasi ( mini dekade C ) 

Kondisi Berbeban 
 

No C(n F 
) 

Cos  Po 
(Watt
) 

THD
% 

Efisie
nsi % 

1 0,1 0,70 1050 29,07 70 
2 1 0,69 1032 22,04 70,8 
3 10 0,7 1053 14,6 73,2 
4 100 0,7 1056 8,2 78,4 
5 1000 0,72 1058 5,7 80,5 
6 0,2 0,72 1060 26,2 72,7 
7 2 0,73 1060 19,6 77,8 
8 20 0,73 1063 12,8 75,9 
9 200 0,74 1063 6,6 78,9 
10 2000 0,76 1200 5,3 79,7 
11 0,3 0,79 1221 23,2 73,4 
12 3 0,79 1222 17,2 78,5 
13 30 0,82 1234 6,9 79,3 
14 300 0,82 1239 5,1 82,6 
15 3000 0,80 1243 4,8 82,9 
16 0,4 0,80 1246 14,8 77,1 
17 4 0,81 1243 11,4 74,9 
18 40 0,86 1231 7,7 77,1 
19 400 0,86 1224 4,6 84,6 
20 4000 0,86 1218 4,2 87,2 
 

Tabel 2. Kondisi Berbeban 
L=47H, Nilai C dari mini dekade  C 

 

No 
C(n 
F) 

Cos  Po 
(Watt) 

TH
D% 

Efisiens
i% 

1 0,1 0,72 1068 26,5 71,2 
2 1 0,72 1083 18,2 72,2 
3 10 0,74 1089 14,6 74,6 
4 100 0,74 1096 8,5 76,1 
5 1000 0,75 1102 5,3 78,5 
6 0,2 0,75 1113 23,6 72,2 
7 2 0,77 1122 17,2 74,8 

8 20 0,79 1201 12,7 76,1 
9 200 0,79 1204 7,4 81,4 

10 2000 0,81 1207 5,1 84,5 
11 0,3 0,81 1210 21,4 70,2 
12 3 0,81 1210 14,6 72,9 
13 30 0,81 1216 11,0 74,1 
14 300 0,80 1219 6,8 81,3 
15 3000 0,83 1221 4,4 86,4 
16 0,4 0,84 1225 18,7 70,7 
17 4 0,80 1225 11,5 71,7 
18 40 0,79 1231 9,5 78,1 
19 400 0,79 1200 4,8 82,0 
20 4000 0,76 1200 3,9 89,2 

 
Tabel 3. Nilai L =   0    H 

Nilai L dari mini dekade C 
Tanpa Beban 

N
o 

C (nF) C0s
  

Po 
(Watt) 

THD% Efisiensi
% 

Ket. 

1 0,1 0,75 1329 19,31 76.6  
2 1 0,77 1318 18,0 78,9  
3 10 0,78 1318 16,8 82,1  
4 100 0,78 1311 15,4 83,4  
5 1000 0,79 1305 14,2 84,0  
6 0,2 0,79 1305 12,7 77,7  
7 2 0,79 1309 11,1 80,9  
8 20 0,80 1309 9,5 83,9  
9 200 0,81 1296 8,2 84,4  
10 2000 0,81 1296 7,9 86,4  
11 0,3 0,81 1294 5,8 76,3  
12 3 0,81 1294 4,6 81,3  
13 30 0,82 1291 4,4 83,3  
14 300 0,82 1291 4,3 84,1  
15 3000 0,82 1285 4,1 87,7  
16 0,4 0,82 1285 4,1 81,7  
17 4 0,82 1284 41 83,6  
18 40 0,82 1284 6,4 85,2  
19 400 0,82 1272 4,1 86,9  
20 4000 0,82 1272 3,4 92,3  

 
 
6. Kesimpulan 
 
1. Gangguan Harmonisa terjadi akibat adanya 

beban Inverter pada PLTS, pada kondisi 
tanpa beban THD =19,31 % dan kondisi 
berbeban  THD 29,7 %, THD% perlu 
dikurangi dengan ditambahkan filter L dan 
C pada output Inverter. 

2.  Filter C bervariasi dari 0,1 F sampai 
dengan 4000nF ( dekade Capasitor ) nilai 
sebesar 47 Mikro Henry pada kondisi 
berbeban, akan mendapatkan nilai THD% 
dan efisiensi yang bervariasi dari 71,2 % 
sampai dengan 89,2 %. Pada kondisi tidak 
berbeban, nilai THD % bervariasi dari 76,6 
sampai dengan 92,2 %. 

3. Pada saat nilai L =0 ( induktor dari inverter 
) dan nilai C bervariasi dari 0,1 nF sampai 
dengan 4000nF pada kondisi berbeban, dan 
makin besar nilai C ( 4000 nF ), THD% 
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akan semakin kecil ( 4,2 % ) dan efisiensi 
makin besar ( 87,2 % ). 

4. Pada saat nilai L = 47 Mikro Henry, pada 
kondisi berbeban, nilai C bervariasi dari 0,1 
nF sampai dengan 4000 nF, dan makin 
besar nilai C ( 4000 nF ) THD% akan 
semakin kecil ( 3,9 % ) dan efisiensi makin 
besar ( 89,20 % ).  

5. Pada saat nilai L = 0 ( induktor dari 
Inverter ) , nilai C bervariasi dari 0,1 nF 
sampai dengan  4000 nF,pada kondisi tanpa 
beban, dan makin besar nilai C ( 4000 nF ) 
semakin kecil THD % (  3,4 % ) dan 
efisiensi makin besar ( 92,3 % ). 
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Abstrak 
Makalah ini menyajikan tentang kendali-konsensus atau kendali berbasis algoritma konsesus untuk kendali 
penyelarasan sikap satelit dalam formasi. Melalui algoritma konsensus, setiap satelit di dalam sebuah tim 
formasi akan memperbaharui sikapnya dengan melibatkan state informasi dari satelit-tetangga terdekatnya. 
State informasi tersebut kemudian menjadi bagian dari sinyal kendali sedemikian sehingga sikap setiap satelit 
akan konvergen pada sebuah nilai yang sama, dengan kata lain konsensus tercapai. Namun, sinyal kendali 
tersebut dapat mengalami saturasi akibat dari keterbatasan kerja aktuator. Saturasi yang dialami sinyal kendali 
tersebut dapat menyebabkan kinerja sistem memburuk dan bahkan kehilangan kondisi kestabilannya. Makalah 
ini memaparkan dua rancangan pengendali berbasis algoritma konsensus untuk penyelarasan sikap satelit 
dalam formasi. Simulasi dijalankan sebagai bukti awal bahwa konsensus dapat tercapai dengan penerapan dua 
rancangan pengendali tersebut meskipun sinyal kendali mengalami saturasi. 

Abstract 
Consensus-Based Controller with Input Saturated for Satellite Attitude Alignment. This paper presents 
consensus algorithm-based controller for controlling attitude alignment of satellite or spacecraft in a 
formation. Through the consensus algorithm, each satellite in a formation team updates its attitude based on 
the information states of its local neighbours. The information then becomes a part of control signal such a 
way that the final attitude of each satellite converges to a common value, i.e. consensus is achieved. 
Nevertheless, the control signal may suffer saturation as an implication of actuator limitation. Saturated 
control signal may degrade system performance and even lost its stability guarantee. This paper presents two 
consensus algorithm-based controllers for controlling attitude alignment. Simulation is run as a preliminary 
proof that consensus is achieved through applying the proposed controllers even saturated control signal is 
occur. 
 
Keywords: Spacecraft formation flying, attitude alignment, consensus algorithm, nonlinear control system, 
simulation. 
 

I. Pendahuluan 

Formasi terbang satelit (spacecraft formation 
flying) dapat didefinisikan sebagai sebuah tim 
(sistem) yang terdiri dari beberapa satelit nano atau 
mikro yang berkolaborasi dalam rangka mencapai 
misi yang sama. Beberapa tahun terakhir, telah ada 
beberapa misi marak diteliti, misalnya 
interferometer satelit, radar aperture-pasif dan 
observasi bumi, [1,2 dan 3]. 
 
Ada beberapa pendekatan dalam rangka 
pengendalian formasi terbat satelit, misalnya 
pendekatan leader-follower, [4, 5], struktur virtual, 
[6, 7], dan perilaku (behavioural), [8, 9]. Algoritma 
konsensus adalah salah satu algoritma kendali 
dengan pendekatan perilaku, [9].  
 
Melalui algoritma konsensus, setiap satelit di dalam 
sebuah tim formasi akan memperbaharui sikap 

(attitude) satelit dengan melibatkan state informasi 
dari satelit-tetangga terdekatnya. Informasi tersebut 
kemudian menjadi bagian dari sinyal kendali 
sedemikian sehingga sikap setiap satelit akan 
konvergen pada sebuah nilai yang sama, dengan 
kata lain konsensus tercapai. Namun, sinyal kendali 
tersebut dapat mengalami saturasi akibat dari 
keterbatasan kerja aktuator. Saturasi yang dialami 
sinyal kendali tersebut dapat menyebabkan kinerja 
sistem memburuk dan bahkan kehilangan kondisi 
kestabilannya, [10] 
 
Makalah ini memaparkan dua rancangan 
pengendali berbasis algoritma konsensus untuk 
penyelarasan sikap (attitude alignment) satelit. 
Penyelarasan sikap yangditinjau hanya dalam 3-
derajat-kebebasan (gerak rotasi) menjadi batasan 
masalah dalam makalah ini. Batasan lain yaitu torsi 
gangguan dari lingkungan ruang angkasa 
diabaikan.  
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Rancangan pengendali tersebut dipaparkan tanpa 
bukti matematis. Alih-alih, simulasi dijalankan 
sebagai bukti awal bahwa konsensus dapat tercapai 
dengan penerapan dua rancangan pengendali 
tersebut meskipun sinyal kendali mengalami 
saturasi. 
 

II. Dasar Teori 

A. Model Dinamika dan 
Kinematika Rotasi Satelit 

Dengan meninjau bahwa satelit merupakan benda 
tegar, model dinamika sebuah satelit dalam tim 
formasi biasa direpresentasikan oleh suatu 
persamaan yang disebut Persamaan Euler, [11, 12], 
sebagai berikut: 

   (1) 

di mana  menyatakan indeks satelit, 
dengan  adalah jumlah satelit dalam tim;  
menyatakan matriks momen inersia satelit , kg.m2; 

menyatakan 
vektor kecepatan sudut satelit , 
rad/s;  menyatakan 
torsi eksternal, yaitu torsi kendali, N.m. 
 
Quaternion unit, [11, 12], sebagai representasi 
kinematika dinyatakan pada persamaan (2). 

 (2) 

  (3) 

di mana adalah bilangan; dan  skalar. 
 
Konjugasi dari quaternion unit didefinisikan 
dengan . Konjugasi quaternion unit 
tersebut memenuhi:  
dan , di mana . 

B. Teori Graf 

Misalkan ada sejumlah  satelit dalam suatu tim 
formasi. Pertukaran state informasi antara satelit 
dimodelkan dengan graf berarah , di 
mana  adalah himpunan 
simpul; adalah himpunan sisi; 
dan  adalah matriks kedekatan 
(adjacency matrix) dari graf , di 
mana . 
 

Perlu diperhatikan bahwa graf tak berarah dapat 
dipandang sebagai kasus khusus dari graf berarah. 
Di dalam grah berarah, sisi  menyatakan 
bahwa satelit  dapat menerima informasi dari 
satelit ; dan . Sementara dalam graf berarah, 
sisi yang dinotasikan dengan  
merepresentasikan sisi  dan sisi ; 
dan . Jika tidak ada sisi antara satelit  
dan satelit , maka . Selain itu, pada 
makalah ini diasumsikan . 
 
Sebuah jalur (path) dari simpul  ke simpul  
merupakan sebuah rangkaian sisi yang 
menghubungkan simpul  dan simpul . Sebuah 
graf berarah memiliki spanning tree jika dan hanya 
jika ada simpul yang memiliki jalur ke seluruh 
simpul lain. Simpul tersebut disebut dengan akar 
(root). Sementara itu, tetangga (neighbour) dari 
simpul  adalah setiap simpul yang memiliki 
sebuah sisi yang menghubungkan simpul  dari/ ke 
setiap impul tersebut. 

C. Algoritma Konsensus 

Algoritma konsensus dibangun atas dasar intuisi 
bahwa berbagi informasi merupakan syarat perlu 
untuk bekerjasama (cooperation), [13]. Penjelasan 
lebih lengkap mengenai dasar algoritma konsensus 
ini dapat diperoleh dalam referensi [13, 14, 15]. 

D. Sistem dengan Input Tersaturasi 

Sekitar tahun 1950, A. I. Lur’e mengemukakan 
sebuah studi mengenai sebuah kelas dalam sistem 
umpan balik yang terdiri dari sistem dinamik yang 
linier dan elemen berupa nonlinearitas dalam 
kondisi sektor (sector condition).  Studi tersebut 
dikenal dengan Lur’e Problem.  
 

 y

y

 

Gambar 1. Elemen nonlinear dalam sektor kondisi; 

[16], sebuah fungsi kontinyu  dikatakan 

fungsi kontinyu di dalam sektor  

jika ada dua bilangan non-negatif   dan 

 sehingga memenuhi implikasi 

 

Hasil penelitian terkait Lur’e Problem tersebut 
dapat diperoleh, misalnya, [10, 17]. Terkait dengan 
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kendali konsensus untuk penyelarasan sikap satelit, 
permasalahan atas hadirnya elemen saturasi pada 
input menjadi persoalan yang rumit. Hal ini karena 
sebuah satelit merupakan sistem nonlinear dengan 
kopling antara state dan kasus penyelarasan sikap 
satelit ini melibatkan sistem yang terdiri dari lebih 
dari satu satelit. 
 

 
Gambar 2. Digram blok sistem kendali sebuah 

satelit dengan saturasi pada input 

E. Definisi Permasalahan  

Permasalahan kendali penyelarasan sikap pada 
makalah ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 
bagaimana merancang torsi kendali  berbasis 
infromasi state dari satelit tetangganya, yang 
meskipun mengalami saturasi, untuk setiap , 
setiap  dan setiap , 

 dan , pada . 
 

III. Pengendali Konsensus 

Pengendali 1 dan Pengendali 2 yang dipaparkan 
pada bagian ini diambil dari referensi [18]. 

A. Pengendali 1 

Persamaan (4) merupakan sebuah pengendali 
penyelarasan sikap satelit yang diusulkan di dalam 
referensi [9]. 

 (4) 

di mana   dan ;  
menyatakan konstanta sikap yang ingin dicapai 
oleh setiap satelit;  dan 

;  dan  samadengan 1 
jika satelit  menerima informasi sikap dan 
kecepatan sudut dari satelit , dan samadengan 0 
jika sebaliknya.  dan  adalah 
parameter kendali, sementarae  adalah entri 
matriks kedekatan. 
 
Menarik untuk memodifikasi pengendali (4) 
sehingga hanya satu state informasi yang 
digunakan sebagai pengendali penyelarasan sikap. 
Di dalam makalah ini, pengendali hasil modifikasi 
tersebut disebut Pengendali 1. Persamaan (5) 
menyajikan Pengendali 1 tersebut, [18]. 

     (5) 

di mana  dan  adalah 
parameter kendali. Sementara parameter lainnya 
sama dengan parameter pada pengendali (4). 
 
Tidak seperti pada pengendali (4), Pengendali 1 
mengijinkan  informasi sikap yang diinginkan, , 
hanya tersedia untuk sebagian satelit dalam tim. 

B. Pengendali 2 

Di dalam referensi [19], algoritma konsensus 
dengan pendekatan struktur variable, yaitu 
penerapan fungsi signum, diusulkan untuk plant 
berupa single dan double integrator. Penerapan 
fungsi signum ini mengingatkan pada sebuah 
pengendali nonlinier yang dikenal dengan 
pengendali sliding mode.  
 
Selain fungsi signum, fungsi arctan juga dikenal 
dalam penerapannya pada pengendali sliding mode, 
[20]. Alih-alih menerapkan fungsi signum, 
pengendali konsensus yang dipaparkan di sini 
menerapkan fungsi arctan. yang kemudian disebut 
Pengendali 2, [18]. 

    (6) 

 
di mana ; 

;  dan 

.  dan  merupakan 
parameter kendali. Sementara itu,  merupakan 
entri matriks kedekatan yang berkaitan dengan 
topologi informasi sikap dan  merupakan entri 

matriks kedekatan yang berkaitan dengan topologi 
informasi kecepatan sudut.  
 
Tidak seperti pengendali (4), Pengendali 2 
mengijinkan perbedaan antara topologi informasi 
sikap dan kecepatan sudut satelit. 
 

IV. Hasil Simulasi dan Diskusi 

A. Deskripsi Simulator 

Simulasi penyelarasan sikap satelit dilakukan untuk 
tim formasi satelit yang terdiri dari tiga satelit. 
Adapun simulator dibangun menggunakan 
Simulink, [21]. Setiap simulasi yang dijalankan 
menerapkan batasan sebagai berikut: 

 Sikap yang ingin dicapai,  

 Momen inersia Satelit 1:   

 Momen inersia Satelit 2:   

 Momen inersia Satelit 3:   

 Sikap awal Satelit 1:   
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 Sikap awal Satelit 2:  

 Sikap awal Satelit 3: 
 

 Sikap awal kecepatan sudut Satelit 1: 
 

 Sikap awal kecepatan sudut Satelit 2: 
 

 Sikap awal kecepatan sudut Satelit 3: 
 

 Topologi informasi selalu memiliki spanning tree. 
 Untuk kasus penjejakan (tracking), nilai 

sikap yang ingin dicapai, , tersedia untuk 
root. 

 
Nilai momen inertia untuk ketiga satelit di atas 
menggunakan nilai momen inertia yang digunakan 
dalam simulasi pada referensi [9]. 

B. Kasus I 

Batasan-batasan pada kasus ini adalah sebagai 
berikut: 

 Menerapkan Pengendali 1 
 Topologi informasi: graf berarah 

 
 Diharapkan terjadi konsensus terhadap nilai sikap 

yang ingin dicapai,  
 Informasi  hanya  tersedia untuk Satelit 2 (  
 Nilai parameter kendali: 

 
 Sinyal kendali tersaturasi dengan batas  Nm 
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Gambar 3. Sinyal kendali dalam Kasus I: (a) Sinyal 

kendali tak-tersaturasi; (b) Sinyal kendali 
tersaturasi  
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Gambar 4.  Sikap satelit dalam Kasus I: (a) Sinyal 
kendali tak-tersaturasi; (b) Sinyal 
kendali tersaturasi 

C. Kasus II 

Batasan-batasan pada kasus ini adalah sebagai 
berikut: 

 Menerapkan Pengendali 1 
 Topologi informasi: graf berarah 

.  
 Ketika , diharapkan terjadi 

konsensus. Dengan kata lain, tidak menjejaki nilai 
 

 Parameter kendali: 

 
 Sinyal kendali tersaturasi dengan batas  Nm 
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Gambar 5. Sinyal kendali dalam Kasus II: (a) Sinyal 

kendali tak-tersaturasi; (b) Sinyal 
kendali tersaturasi   
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Gambar 6.  Sikap satelit dalam Kasus II: (a) Sinyal 

kendali tak-tersaturasi; (b) Sinyal 
kendali tersaturasi 

D. Kasus III 

Batasan-batasan pada kasus ini adalah sebagai 
berikut: 

 Menerapkan Pengendali 2 
 Topologi informasi: graf tak berarah untuk 

informasi sikap satelit 

 dan graf berarah untuk informasi kecepatan sudut 
satelit .  

(a)  (b) 

(a)  (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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 Diharapkan terjadi konsensus terhadap nilai sikap 
yang ingin dicapai,  

 Informasi  hanya  tersedia untuk Satelit 1 (  
dan Satelit 3 (  

 Parameter kendali: 

,  
di mana  menyatakan matriks identitas 3x3.  

 Sinyal kendali tersaturasi dengan batas  Nm 
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Gambar 7. Sinyal kendali dalam Kasus III: (a) Sinyal 

kendali tak-tersaturasi; (b) Sinyal 
kendali tersaturasi  
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Gambar 8.  Sikap satelit dalam Kasus III: (a) Sinyal 
kendali tak-tersaturasi; (b) Sinyal 
kendali tersaturasi 

E. Kasus IV 

Batasan-batasan pada kasus ini adalah sebagai 
berikut: 

 Menerapkan Pengendali 2 
 Topologi informasi: graf  berarah untuk informasi 

sikap satelit  dan graf tak 

berarah untuk informasi kecepatan sudut satelit 
.  

 Ketika , diharapkan terjadi 
konsensus. Dengan kata lain, tidak menjejaki nilai 

 
 Paremeter kendali: 

 

 Sinyal kendali tersaturasi dengan batas  Nm 
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Gambar 9. Sinyal kendali dalam Kasus IV: (a) Sinyal 
kendali tak-tersaturasi; (b) Sinyal 
kendali tersaturasi 
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Gambar 10.  Sikap satelit dalam Kasus IV: (a) Sinyal 
kendali tak-tersaturasi; (b) Sinyal 
kendali tersaturasi 

F. Diskusi Hasil Simulasi 

Dari seluruh kasus simulasi yang dijalankan, 
berikut ini hal-hal yang dapat digarisbawahi: 
 saturasi yang dialami sinyal/ torsi kendali 

menyebabkan grafik sinyal kendali berubah 
secara signifikan 

 perubahan kinerja (performance) yang agak 
mencolok tampak pada Gambar 4, yaitu 
memperbesarnya overshoot pada grafik   

dan undershoot pada grafik .  
 selain itu, memperbesarnya overshoot tampak 

pada grafik  dan memperbesarnya 

undershoot tampak pada grafik dari Gambar 
6. 

 tampak pada grafik  dari Gambar 6 bahwa 
saturasi sinyal kendali menyebabkan pergeseran 
nilai konsensus secara cukup signifikan 

 kedua rancangan pengendali berbasis algoritma 
konsensus layak diduga dapat menyebabkan 
konsensus tercapai meskipun adanya saturasi 
dengan batas  Nm. 

 

(a)  (b)

(a)  (b)

(a) (b) 

(a) (b) 
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V. Kesimpulan 

Di dalam makalah ini telah dirancang pengendali 
berbasis konsensus untuk penyelarasan sikap satelit 
dalam formasi pada kondisi sinyal kendali yang 
tersaturasi. Kedua rancangan pengendali tersebut 
belum dibuktikan secara matematis bahwa 
konsensus dijamin tercapai. Namun demikian, 
simulasi telah disajikan sebagai bukti awal atas 
jaminan bahwa konsensus tercapai meski sinyal 
kendali tersaturasi. 
 
Ucapan Terima Kasih 

Penelitian ini didukung oleh Beasiswa Unggulan, 
Kemendiknas. 
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Abstrak 
 

Pemilihan ciri merupakan subyek penting dalam pengenalan pola. Tulisan ini merupakan hasil kajian metode 
pemilihan fitur atau ciri Transformasi Komponen Utama pada data penginderaan jauh. Pada aplikasi 
penginderaan jauh dengan sensor optik seperti Landsat TM, yang sensornya terdiri dari 7 panjang gelombang, 
akan diperoleh 7 citra fitur (multi band). Adanya kendala awan pada citra optik, telah menyebabkan adanya 
upaya penggunaan citra radar. Pada interpretasi citra radar, diperlukan analisis ciri tekstur yang merupakan 
hasil transformasi dari model tekstur terhadap data aslinya. Untuk tujuan penyimpanan dan pemrosesan data, 
diusahakan hanya menggunakan sejumlah data yang terbatas, tetapi menghasilkan klasifikasi yang optimal. 
Pemilihan fitur merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan subset fitur yang optimal. Pada 
tulisan ini memperkenalkan metode pemilihan fitur Transformasi Komponen Utama yang diujicobakan 
terhadap dua data uji, yaitu citra optik (data citra daerah Jawa Tengah) dan citra radar (data citra daerah 
Sumatera Selatan) yang semuanya merupakan data skala kecil yaitu tiap-tiap data kurang dari 20 ciri. Akurasi 
klasifikasi rata-rata yang didapat dengan metode Transformasi Komponen Utama untuk kedua data uji secara 
berturut-turut adalah sebagai berikut: pada data citra daerah Jawa tengah sebesar 91,86% dan pada data citra 
daerah Sumatera Selatan sebesar 86,58%.  
 
 

Abstract 
 

Feature selection is important thing at the pattern recognition. This paper discussed about a method for feature 
selection using principal component transform method in the application of remote sensing. In terms of 
application of remote sensing using optical sensor image such as  Landsat TM images which has seven wave 
length, this sensor may obtain seven image feature (multi band). The problem of cloudy at optical images has 
been overcome by radar images. For radar images interpretation, analysis texture image is needed which is 
transformation result of texture model from the original data. For both storing and processing of data, it is 
suggested to use limited data but result the optimum classification. Feature selection is a method to obtain an 
optimum subset feature. This study introduces a method for feature selection using principal component 
transform method that was tested on two testing data such as optical image (center of Java image) and radar 
image(South Sumatera image).  The average of classification accuracy which is obtained using this method for 
both testing data respectively as follow: for image feature in center of Java is 91,86% and for South  Sumatera 
is 86,58% . 
 
Keywords: pattern rcognition, component transform remote sensing, radar images  
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
1.1. Latar Belakang 
Dimensi fitur jumlahnya bisa tidak terbatas dan 
pemrosesan data dalam dimensi besar mempunyai 
implikasi pada kebutuhan tempat penyimpanan dan 
waktu proses yang besar. Oleh karena itu pemilihan 
fitur diperlukan untuk mendapatkan fitur yang 

optimal untuk tujuan interpretasi citra, dan sudah 
banyak algoritma pemilihan subset fitur yang 
dikembangkan untuk mendapatkan sejumlah fitur 
yang optimal tersebut. Algoritma-algoritma yang 
sudah umum digunakan adalah Sequential Forward 
Selection, Sequential Backward Selection, 
Generalized Sequential Forward Selection, 
Generalized Sequential Backward Selection, Plus l-
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take away r, Generalized Plus l-take away r, 
Sequential Forward Floating Selection, Sequential 
Backward Floating Selection, Max-Min, Branch 
and Bound, Genetic Algorithm[17], Band 
Selection, Transformasi Komponen Utama 
(Principal Component Transform)[7][10], 
pendekatan Korelasi Secara Visual[13] dan 
pendekatan Joint Pair[15]. 
 
Pada aplikasi penginderaan jauh, seleksi fitur 
sering dilakukan dengan pendekatan Band 
Selection dan Principal Component 
Transform(PCT), terutama untuk data citra 
optik[10][3]. Pada kesempatan ini digunakan 
pendekatan pemilihan fitur Transformasi 
komponen Utama pada data citra optik dan citra 
radar untuk mendapatkan subset fitur yang optimal 
tersebut. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Dengan terbatasnya fasilitas ekstraksi dan seleksi 
fitur pada perangkat lunak pengolahan citra yang 
ada dan perlunya kajian metode seleksi fitur, maka 
perlu dilakukan kajian terhadap metode-metode 
pemilihan fitur yang potensial, dan pada 
kesempatan ini dilakukan kajian metode pemilihan 
fitur, yaitu metode Transformasi komponen Utama. 
 
1.3. Tujuan 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
melakukan kajian terhadap metode pemilihan fitur 
Transformasi komponen Utama pada data Citra 
Optik maupun data citra Radar. 
 
1.4. Pembatasan Lingkup Penelitian 
Data yang digunakan adalah 1 citra optik Landsat 
TM ( data citra daerah Jawa Tengah) dan 1 citra 
radar yaitu data citra daerah Sumatera Selatan 
(Airborne Radar L-Band). Evaluasi terhadap 
metode pemilihan fitur Band Selection, dilakukan 
berdasarkan parameter akurasi klasifikasi global 
(seluruh kelas obyek) [16][4][17][6][9][5] dan 
akurasi klasifikasi per kelas obyek, yang biasanya 
informasi ini diperlukan dalam analisis obyek 
tertentu. 
 
2. Metode Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 
tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1. Menyiapkan data yang digunakan untuk 

penelitian, yaitu: 
Data-data dari citra optik yang digunakan ada 
7 fitur, yaitu: Band 1 ( 0,45m – 0,52m); 
Band 2( 0,52m – 0,60m); Band 3( 0,63m – 
0,69m); Band 4( 0,76m – 0,90m); Band 5( 
1,55m – 1,75m); Band 6 (2,08m – 
2,35m) dan Band 7( 10,40m – 12,50m). 

      Data-data dari citra radar yang digunakan 
merupakan hasil ekstraksi ciri tekstur dari ciri 
tonal citra asal, yang sudah diperoleh dari 
penelitian sebelumnya, yaitu: Statistik lokal 
(Mean, Minimum, Maksimum); Matriks Co-
occurrence (Enegi, Entropi, Kontras, 
Homogenitas, Probabilitas maksimum, Invers, 
Korelasi dan Cluster Shade)  dan 
Semivariogram (Semivariogram 1 sampai 
dengan Semivariogram 8). 

2. Mengimplementasi pemilihan fitur dengan 
pendekatan Transformasi Komponen Utama 
pada pemilihan d fitur terbaik. 

3. Melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil uji 
coba yang dilakukan, dan parameter yang 
digunakan dalam evaluasi adalah: tingkat 
ketelitian akurasi per kelas maupun seluruh 
kelas serta waktu eksekusi. 

 
3. Hasil Penelitian 
 
Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 
1 citra optik dan 1 citra radar, yaitu: 
1. Citra daerah Jawa Tengah (Citra Optik Landsat 

TM) 
Citra daerah Jawa Tengah adalah citra optik, 
yang terdiri dari 7 fitur (7 band), yang masing-
masing mempunyai resolusi spasial 512x512, 
mempunyai 256 pola tingkat keabuan dan 
diklasifikasikan menjadi 3 kelas obyek, yaitu: 
pemukiman atau kota, hutan atau area pertanian 
basah dan air. 
 
Dari hasil pemilihan fitur dengan metode 
Transformasi Komponen Utama pada data citra 
daerah Jawa Tengah, diperoleh tabel-tabel 
sebagai berikut:

 
Tabel 1. Nomor dan nama citra  ciri (fitur) daerah Jawa Tengah 

 
Nomor fitur (ciri) Nama fitur (ciri) Panjang gelombang yang digunakan 

1 Band 1 0,45m – 0,52m 
2 Band 2 0,52m – 0,60m 
3 Band 3 0,63m – 0,69m 
4 Band 4 0,76m – 0,90m 
5 Band 5 1,55m – 1,75m 
6 Band 6 2,08m – 2,35m 
7 Band 7 10,40m – 12,50m 
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Tabel 2.   Nilai variansi citra asli dan nilai variansi citra PCT dari citra ciri daerah Jawa Tengah 
 

Urutan 
ke-d 

Citra asli Citra PCT 
Nomor ciri Variansi Nomor ciri Variansi 

1 5 551,9502 5 939,7126 
2 4 240,5890 1 159,4179 
3 7 124,6447 4 39,1230 
4 3 96,9583 6 5,8917 
5 1 93,8974 3 4,5880 
6 2 35,2013 7 3,1445 
7 6 9,4917 2 0,8603 

 
 
Tabel 3. Subset d fitur terbaik, waktu eksekusi,  akurasi klasifikasi global dan per kelas obyek dari citra 

daerah Jawa Tengah PCT 
 

 
 

d 

 
Subset d fitur 
(ciri) terbaik 

Waktu eksekusi 
untuk 

memperoleh d 
fitur (ciri) 

terbaik (det) 

Akurasi 
klasifikasi dari 
subset d fitur 
(ciri) terbaik 

Akurasi klasifikasi per kelas subset d fitur 
(ciri) terbaik 

Kelas air Kelas hutan 
atau area 
pertanian 

Kelas 
pemukiman 

atau kota 
1 5 9,83 0,8730 0,9841 0,9650 0,5728 
2 5  1 12,69 0,9094 0,9738 0,9270 0,8340 
3 5  1 4 14,00 0,9385 0,9692 0,9402 0,9209 
4 5  1 4 6 15,77 0,9328 0,9671 0,9311 0,9235 
5 5  1 4 6 3 18,23 0,9291 0,9642 0,9244 0,9276 
6 5  1 4 6 3 7 20,82 0,9288 0,9608 0,9207 0,9377 

 

 
 

Gambar 1. Citra-citra fitur (ciri) daerah Jawa Tengah 
 
 

Gambar di atas adalah citra-citra fitur daerah Jawa 
Tengah. 

2. Citra daerah Sumatera Selatan (Airborne Radar 
L-Band) 
Citra daerah Sumatera Selatan adalah citra 
radar, yang terdiri dari 15 fitur,  yang 

diturunkan dari citra radar 1 band dengan 
menggunakan 3 model dari metode 
transformasi, yaitu model Matriks Co-
occurrence, Semivariogram dan Statistik lokal. 
Masing-masing fitur mempunyai resolusi 
spasial sebesar 350x350, mempunyai 256 pola 
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tingkat keabuan dan diklasifikasikan menjadi 3 
kelas obyek, yaitu : daerah terbuka, hutan dan 
air. Dari hasil pemilihan fitur dengan metode 

Transformasi Komponen Utama pada data citra 
daerah Sumatera Selatan, diperoleh tabel-tabel 
sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Nomor dan nama citra  ciri (fitur) daerah Sumatera Selatan 

 
Nomor fitur (ciri) Nama fitur (ciri) 

1 Energi 
2 Entropi 
3 Kontras 
4 Cluster Shade 
5 Korelasi 
6 Homogen 
7 Probabilitas Maksimum 
8 Invers 
9 Semivariogram 1 

10 Semivariogram 2 
11 Semivariogram 3 
12 Semivariogram 4 
13 Rata-rata 
14 Maksimum  
15 Minimum 

          
 

Tabel 5.   Nilai variansi citra asli dan nilai variansi citra PCT dari citra ciri daerah Sumatera Selatan   
     

Urutan 
ke-d 

Citra asli Citra PCT 
Nomor ciri Variansi Nomor ciri Variansi 

1 6 3574,5019 6 10737,4888 
2 2 3503,4099 2 8783,1015 
3 8 3445,7142 9 2622,7831 
4 14 2538,2561 12 664,9575 
5 7 2261,6392 5 556,5259 
6 1 1524,7573 14 391,1024 
7 10 1470,6919 13 155,0294 
8 9 1353,3952 11 147,4509 
9 11 1288,1459 10 131,6947 

10 12 1032,5698 4 112,8431 
11 13 675,6551 8 66,2298 
12 5 627,1199 15 50,1286 
13 4 576,2804 3 38,9339 
14 3 347,4280 1 14,5291 
15 15 254,7358 7 1,5017 

 
 
Tabel 6. Subset d fitur (ciri) terbaik, waktu eksekusi,  akurasi klasifikasi global dan per kelas obyek dari citra 

daerah Sumatera Selatan PCT 
 

 
 
d 

Subset d fitur (ciri) terbaik Waktu 
eksekusi 

untuk 
memperoleh 
d fitur (ciri) 
terbaik (det.) 

Akurasi 
klasifikasi 
dari subset 
d fitur (ciri) 

terbaik 

Akurasi klasifikasi per kelas 
subset d fitur (ciri) terbaik 

Kelas air Kelas 
hutan  

Kelas 
daerah 
terbuka 

1 6 17,14 0,6669 0,0000 0,8139 0,7998 
2 6 2 19,67 0,7683 0,8322 0,7538 0,7559 
3 6 2 9 20,32 0,8450 0,9170 0,8484 0,8140 
4 6 2 9 12 21,26 0,8785 0,9085 0,8475 0,8936 
5 6 2 9 12 5 22,41 0,8800 0,8870 0,8476 0,9054 
6 6 2 9 12 5 14 23,73 0,8894 0,8812 0,8583 0,9197 
7 6 2 9 12 5 14 13 25,21 0,8921 0,8748 0,8547 0,9312 
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8 6 2 9 12 5 14 13 11 26,91 0,8900 0,8745 0,8427 0,9370 
9 6 2 9 12 5 14 13 11 10 28,84 0,8980 0,8824 0,8474 0,9480 

10 6 2 9 12 5 14 13 11 10 4 30,76 0,8996 0,8931 0,8419 0,9520 
11 6 2 9 12 5 14 13 11 10 4 8 33,01 0,8998 0,8998 0,8374 0,9538 
12 6 2 9 12 5 14 13 11 10 4 8 15 35,42 0,9033 0,9033 0,8433 0,9552 
13 6 2 9 12 5 14 13 11 10 4 8 15 3 38,23 0,9050 0,9053 0,8453 0,9548 
14 6 2 9 12 5 14 13 11 10 4 8 15 3 

1 
40,92 0,9050 0,9075 0,8429 0,9572 

 
 

 
 

Gambar 2. Citra-citra fitur (ciri) daerah Sumatera Selatan 
 
 

Gambar di atas adalah citra-citra fitur (ciri)  
daerah Sumatera Selatan. 

 
4. Kesimpulan 

 
  Berdasarkan hasil eksperimen dan analisa yang 

dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Subset ciri terbaik yang diperoleh dari data 

citra daerah Jawa Tengah adalah subset 3 ciri 
terbaik, dengan akurasi klasifikasi 93,85%. 

2. Subset ciri terbaik yang diperoleh dari data 
citra daerah Sumatera Selatan adalah subset 
13 ciri terbaik, dengan akurasi klasifikasi 
90,50%. 

3. Akurasi klasifikasi global dari subset 2, 3, 4, 
5 maupun 6 ciri terbaik  pada data citra 
daerah Jawa Tengah, lebih tinggi 
dibandingkan pada data citra daerah Sumatera 
Selatan. 

4. Akurasi klasifikasi per kelas obyek dari data 
citra daerah Jawa Tengah, pada umumnya 
lebih dari 90 %. 

5. Waktu eksekusi yang diperlukan untuk 
mendapatkan subset 2, 3, 4, 5 maupun 6 ciri 
terbaik dari data citra daerah Jawa Tengah 
lebih cepat dibandingkan dengan waktu 
eksekusi yang diperlukan pada data citra 
daerah Sumatera selatan. 
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Abstract 

 
This paper about Desaign Jobseeker web online of Politeknik Negeri Jakarta, How graduate from PNJ can  be 
gets the Work as soon as possible , after they finished their study,PNJ give the Information job vacancy from 
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1. Pendahuluan 
 
Kualitas lulusan suatu perguruan tinggi tergantung 
dari seberapa cepat mahasiswa mendapat 
pekerjaan yang pertama kalinya, dan berapa besar 
gaji pertama yang diterima. Selama ini Di PNJ 
mahasiswa yang baru lulus mendapatkan 
informasi lowongan pekerjaan hanya melalui  
papan pengumuman yang terletak di Jurusan 
masing-masing maupun di Gedung Direktorat, 
dimana jika terjadi  banyak pengumuman yang 
berupa informasi lowongan kerja (brosur/surat 
maupun poster) yang ditempel, maka akan terjadi 
penumpukan kertas pengumuman  pada papan 
tersebut karena kurangnya luas bidang dari papan 
tersebut. Sistem mekanisme dalam penyampaian 
Informasi lowongan kerja selama ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Instansipemerintah/BUMN/ BUMD dan 
Swasta melakukan kontak telpon dan atau 
melalui Facsimile, berdasarkan hal tersebut, 
petugas administrasi akan menjawab melalui 
surat yang kan di fax ke perusahaan tersebut, 
bahwa permohonannya diterima PNJ, PNJ 
akan mengumumkan dengan surat kepada para 
alumni dengan  cara menempelkan informasi 
lowongan kerja pada papan pengumuman dan 
mengarsipkannya. 

2. Instansi pemerintah/BUMN/BUMD dan 
Swasta datang langsung ke PNJ dengan 
membawa surat/leflet/brosur/poster  yang 
berisi informasi dan akan iterima petugas 
administrasi untuk diumumkan dan diarsipkan. 

3. Instansi pemerintah/BUMN/BUMD dan 
Swasta mengirim via email, informasi tersebut 
akan diprint dan di umumkan serta diarsipkan. 

Diantara Instansi pemerintah/BUMN/ BUMD dan 
Swasta yang membutuhkan calon pegawainya ada 
juga yang meminta jasa pemakaian ruangan dan 
fasilitasnya untuk melaksanakan seleksi di PNJ. 
Untuk kasus seperti itu PNJ akan 
memfasilitasinya. Dengan mekanisme sistem 
diatas, banyak pekerjaan yang dilakukan secara 
manual sehingga sangat menyita waktu dan 
banyak membutuhkan petugas,sehingga perlu 
dibuat sistem yang lebih praktis dengan berbasis 
web, dimana mekanisme kerjanya adalah sebagai 
berikut. 

Instansi pemerintah/BUMN/BUMD dan Swasta 
mengajukan informasi lowongan kerja lengkap 
dengan kriterianya : jurusan yang diperlukan, usia, 
IP, jenis kelamin 

Posisi jabatan yang diperlukan dan sebagainya 
dengan login di web, setelah menerima ID 
number, iklan tersebut akan ditayangkan (dapat 
diakses oleh alumni yang juga telah memasukan 
data pribadinya mealui web). 

2.  PERUMUSAN MASALAH 
 
Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 

Sesuai dengan visi dan misi PNJ yang memiliki 
tugas utama menghasilkan SDM dalam bidang 
teknik dan tata niaga yang berkualitas, maka 
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sebagai indikator mutunya adalah bagamana 
lulusannya dengan cepat dapat memperoleh 
pekerjaan. Sesuai dengan kemajuan teknologi 
informasi ,maka penelitian dalam rangka 
membangun sistem Bursa Kerja Online PNJ 
berbasis WEB ini sangatlah diperlukan, karena: 

a. Belum adanya sistem berbasis komputer 
untuk bursa kerja di PNJ 

b. Banyaknya lulusan PNJ yang kesulitan untuk 
mendapatkan informasi lowongan pekerjaan .  

c. Belum adanya sumber informasi bagi PNJ 
tentang alumninya, dimana mereka bekerja 
dan berapa gaji pertamanya. 

d. Seringnya terjadi Perusahaan yang  
mengajukan informasi lowongan kerja 
mendapat karyawan kurang sesuai dengan 
kebutuhannya. 

e. Sering  terjadi lulusan PNJ yang mengajukan 
lamaran pekerjaan, tidak mendapat respon 
dari perusahaan. 

f. Sering terlambatnya informasi tentang 
lowongan pekerjaan sampai ke mahasiswa 

g. Sulitnya memantau kualitas lulusan PNJ 
setelah mendapat pekerjaan. 

h. PNJ masih belum menjadi Institusi 
pendidikan yang menjadi prioritas 
dimasyarakat karena pendidikan vokasional 
belum memasyarakat. 

 

3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Terwujudnya rancangan bursa kerja online 
PNJ berbasis WEB dimana pencari kerja yaitu 
lulusan dan penyedia lapangan pekerjaan 
dapat  dapat saling berkomunikasi dengan 
cepat. 

b. Terwujudnya sistem database dari alumni PNJ 
yang akan menjadi sumber data bagi setiap 
jurusan. 

c. Memudahkan lulusan PNJ untuk 
mendapatkan pekerjaan dengan cepat. 

d. Memudahkan perusahaan untuk 
menginformasikan lowongan pekerjaan. 

e. Meningkatnya citra PNJ sebagai institusi 
pendidikan Vokasional yang berkualitas 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN. 

4.1 Perancangan Diagram Alir 

Diagram alir atau Flowchart terdiri atas diagram 
alir aplikasi web administrator, diagram alir 
aplikasi web perusahaan dan  Diagram Alir 
alumni/ mahasiswa. Dalam diagram alir, biasanya 
dipergunakan beberapa bentuk gambar seperti 
kotak yang menyatakan proses, elips menyatakan 
kondisi awal dan kondisi akhir program, jajaran 

genjang menyatakan input data, gambar tabung 
menyatakan kumpulan data langsung yang 
tersimpan dalam bentuk database, dan tanda 
panah menyatakan aliran program. 
 
4.1.1 Diagram Alir aplikasi Web Administrator 

Pada gambar 5.1, saat mengakses aplikasi web 
administrator, masukan user dan password. 
Setelah itu, sistem akan mengeceknya. Jika user 
ada dalam database dan passwordnya benar, maka 
akan tampil halaman utama. Admin dapat 
mengakses menu alumni, Perusahaan, dan 
Lowongan,. Untuk keluar dari halaman ini, admin 
dapat memilih menu Logout. 
 
 

 

Gambar 5.1 Diagram Alir Web 
Administrator 

 
 

4.1.2 Diagram alir Aplikasi Web Alumni  

Pada gambar 5.2  saat mengakses aplikasi web 
Alumni memasukan user dan password. Setelah 
itu, sistem akan mengeceknya. Jika user ada 
dalam database dan passwordnya benar, maka 
akan tampil halaman utama. Alumni dapat 
mengakses menu alumni, dapat melihat profile 
perusahaan, dan iklan  Lowongan pekerjaan. 
Untuk keluar dari halaman ini, alumni dapat 
memilih menu Logout. 
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Gambar 5.2  Diagram Alir  web alumni 
 
4.1.3. Diagram Alir Aplikasi web Perusahaan 

Di gambar.5.3 diagram alir perusahaan ketika 
sudah Login, dapat melihat, menghapus dan 
mengedit data milik perusahaan. Selain itu 
perusahaan juga dapat melihat account alumni 
tetapi tidak dapat mengeditnya. Jika perusahaan 
menginginkan tenaga kerja, perusahaan dapat 
meminta izin melalui admin dan hanya admin 
yang dapat memberikan izin. 

 

Gambar 5.3  Diagram Alir web Perusahaan 
 

4.1.4 Perancangan Diagram Alir Informasi 
Loker 

 
Dalam menu Layanan, adalah menu Lowongan 
Pekerjaan, perusahaan/ instansi dapat mengubah 
dan mengganti lowongan pekerjaan yang ada, 
tetapi pada perusahaan/ instansi hanya dapat 
menghapus, memasukan data milik perusahaan/ 
instansi tersebut, sedangkan admin dapat 
mensortir dan melihat data pada semua 
perusahaan. 
 

 

Gambar 5.4. Diagram Alir Menu Informasi 
Loker 

 
4.1.5. Perancangan Diagram Alir Menu Kontak 

Pada Menu Kontak, pegunjung dapat melihat dan 
mengetahui contact person dari Bursa Kerja 
Online PNJ. Selain itu dapat pula mengirimkan 
email ke contact person tersebut. 

 

Gambar 5.5.  Diagram Alir Menu Kontak 

4.1.6 Perancangan Diagram Konteks (DFD) 
 

Adapun Diagram konteks pada aplikasi Bursa 
Kerja Online PNJ ini akan dijelaskan pada gambar  
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Gambar 5.6  Diagram konteks Bursa Kerja Online 
 
 

4.1.7  Usecase 

Pada aplikasi Bursa kerja online PNJ usecase yang 
digunakan akan digambarkan pada gambar 5.7. 

UseCase Diagram : Sistem Informasi Bursa Kerja  Online PNJ

Admin

Maintenance User

Pendaftaran Pencari Kerja

Pendaftaran Perusahaan

Pengisian Daftar Riwayat Hidup

Pendaftaran Alumni Yang sudah Bekerja

Pembuatan Informasi Lowongan Kerja

Informasi Yang Diterima Kerja

Alumni

Perusahaan

 

Gambar 5.7. Usecase Digram 

 

Tabel Relasi atau Class Diagram Bursa Kerja 
Online  PNJ dapat digambarkan sebagai berikut 

Class Diagram : Maintenance User

Modul_MU

+UserName
+Pasword

+Login()
+Logout()
+CetakRepor()

User

<<PK>>+UserID
+Pasword
+Katagory
+....

+AdressUser()
+Edit User()
+Delete User()
+Validasi()
+Otentifikasi()
+Otorisasi()

LogFile

<<PK>>+Nomor Log
+UserID
+Tanggal
+Jam
+Keterangan

+AddLog()

1..*

0..*
1..*

1..*

 

4.2.1. Realisasi Database 

Tabel 5.1 Daftar Tabel Database 

No Nama Tabel Keterangan 

1 Tb_login Berisi data untuk 
Login, dari admin 
sampai ke user. 

2 Tb_ Lowongan Data Kategori 
Lowongan 
Pekerjaan yaitu data 
yang di inginkan 
perusahaan untuk 
mendapatkan 
pegawai. 

3 Tb_Perusahaan Berisi data- data 
mengenai 
Perusahaan yang 
bergabung. 

4 Tb_Alumni Berisi data- data 
tentang alumni 

 

4.2.1.1.  Tabel Login 

 

Keterangan: 

Id  : Menyimpan Id 

Username : Menyimpan Username admin 
dan User 

Password : Menyimpan Password Admin 
dan Username 

4.4. PHP  

Untuk menampilkan aplikasi web yang dirancang 
digunakan bahasa pemrograman PHP, saat web 
dipanggil dengan menggunakan Web browser, 
program yang ditulis dengan PHP akan di pasing 
kedalam web server dan diterjemahkan kedalam 
dokumen HTML, yang selanjutnya akan 
ditampilkan kembali ke Web Browser, karena 
pemrosesan program PHP dilakukan dilingkungan  
web server. PHP disebut bahasab sisi server 
(server side). Cara kerjanya dapat dilihat pada 
gambar 5.17. dibawah 
 

 

 
 

Gambar 5.17. Bentuk tabel Data perusahaan 
 

Keterangan gambar :  
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1. User menulis  
www.bursakerjapnj.ac.id/catalog.php kedalam 
address bar dari web browser. 

2. Web browser mengirim pesan diatas ke 
computer server melalui internet meminta 
halaman catalog.php. 

3. Program web server (apache) yang sedang 
bekerja di computer server akan menangkap 
pesan tersebut,lalu meminta intrepeter PHP 
untuk mencari catalog.php didalam disk drive. 

4. Intrepeter PHP membaca catalog.php dari disk 
drive. 

5. Interpreter PHP akan menjalankan perintah-
perintah (kode-kode PHP yang ada dalam file  
catalog.php), jika kode kodenya melibatkan 
akses ke databse (MySQL) maka interpreter 
juga akan berhubungan dengan MySQL untuk 
menjalankan perintah-perintah yang berkaitan 
dengan database. 

6. Intrepeter PHP mengirimkan halaman dalam 
bentuk HTML ke Apache. 

7. Melalui internet, Apache mengirimkan 
halaman yang diperoleh dari intrepeter PHP ke 
computer user sebagai respon atas permintn 
yang diberikan. 

8. Web browse dari computer user akan 
menampilkan halaman yang dikirim oleh 
apache. 
 
5.5. Desain Tampilan Pada WEB 

Home Layanan Contact us

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Log In

User Name :

Pasword :

Forgot your pasword ??

Login

Ingin gabung ??

Register

Selamat Datang
Di

Bursa Kerja Online

Copy Right 2010  Design by : A.Damar Aji

Informasi Lowongan kerja Alumni 
Politeknik Negeri Jakarta

 
Gambar 5.18. Bentuk Tampilan home page 

 

KESIMPULAN 

1. Didalam perancangan web ini penguasaan 
akan desain dengan program desain mis : 
CorelDraw, Gim  atau bahasa program 
menggambar yang lain mutlak diperlukan. 

2. Cara-cara penggunaan Apache, HTML, PHP 
dan MySQL juga harus dikuasai. 

3. Teknik-teknik khusus dalam penggabungan 
software tersebut diatas harus dipelajari. 

4. Ketelitian dalam penulisan bahasa program 
harus diutamakan. 
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Abstrak 
 
Karbon Monoksida (CO) mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan 
yang kuat dengan pigmen darah yaitu haemoglobin. CO dapat dihasilkan dari  rokok, kendaraan berbahan 
bakar bensin, kompresor, generator, pemanas ruangan dan lain-lain. CO berbentuk gas yang dapat menyebar 
ke segala tempat, walaupun tempat tersebut tidak dihidupkan rokok atau kendaraan bermotor dan sulit 
dideteksi keberadaannya. Oleh karena itu, maka diperlukan alat yang dapat mendeteksi dan memonitor  kadar 
polutan CO ruangan tertutup sehinga dapat diketahui berapa besar  kadarnya diudara, dengan begitu jika 
terjadi kondisi  berbahaya dapat segera dilakukan tindakan antisipasi. Pada penelitian ini akan dirancang alat 
yang dapat mendeteksi dan melakukan monitoring kadar polutan CO  pada ruangan ( indoor ) yang  kurang 
memiliki  ventilasi yang baik, misalnya Gedung parkir bawah tanah. Sistem deteksi dan monitoring kadar 
polutan CO  yang di buat  terdiri dari dua bagian yaitu bagian detektor dan bagian interface untuk monitoring. 
Bagian detektor terdiri dari sensor CO (TGS 2600), analog to digital converter (ADC 0804), mikrokontroler 
(AT89S51), dan RS 232 (MAX 232) sedangkan untuk bagian interface dibuat dengan menggunakan VB6.0 
dan untuk bagian database mengunakan MySQL 5.2. Detektor mendeteksi setiap perubahan kandungan CO 
diudara dengan mengunakan sensor CO, setiap perubahan dirubah oleh ADC menjadi data digital agar dapat 
diproses oleh mikrokontroler. Mikrokontroler mengirimkan data digital ke komputer secara serial dengan RS 
232. Komputer menyimpan data dalam database, dan dimonitor dan dideteksi dengan menggunakan software 
aplikasi dalam bentuk grafik dan tabel. Dengan alat ini dapat dideteksi dan dimonitoring kadar CO pada 
ruangan (indoor). 
 
Kata kunci : Karbon Monoksida, Alat Deteksi. 

 
 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Kebutuhan akan kualitas lingkungan yang sehat 
baik itu udara maupun air sudah merupakan bagian 
pokok di bidang kesehatan. Setiap makhluk hidup 
membutuhkan udara untuk mendukung 
kehidupannya secara optimal, oleh karena itu udara 
sebagai komponen lingkungan yang penting dalam 
kehidupan perlu dipelihara dan ditingkatkan 
kualitasnya.  Pada dewasa ini pencemaran terhadap 
udara  semakin menampakkan kondisi yang sangat 
memprihatinkan. Berbagai sumber pencemaran 
udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara 
lain generator dalam gedung, kompressor, 
pengelasan, pompa yang dijalankan dengan mesin 
bensin, perumahan, transportasi berbahan bakar 
bensin, perkantoran, dan industri. 
 
Jenis parameter pencemar udara berdasarkan pada 
baku mutu udara ambien menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, yaitu meliputi : 
Sulfur dioksida (SO2), Karbon monoksida (CO), 
Nitrogen dioksida (NO2), Oksidan (O3), Hidro 

karbon (HC), PM 10 , PM 2,5, TSP (debu), Pb 
(Timah Hitam), Dustfall (debu jatuh).  
 
Karbon monoksida (CO) merupakan senyawa yang 
tidak berbau, tidak berasa dan pada suhu udara 
normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Karbon 
monoksida dapat dihasilkan dari  rokok, kendaraan 
berbahan bakar bensin, kompresor, generator, 
pemanas ruangan dan lain-lain. Karbon Monoksida 
mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya 
karena mampu membentuk ikatan yang kuat 
dengan pigmen darah yaitu haemoglobin, dan dapat 
mengakibatkan kematian tanpa suatu peringatan. 
Banyak orang meninggal dari keracunan CO, 
biasanya ketika menggunakan peralatan yang 
menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya dan 
generator yang diletakkan dalam gedung atau 
ruangan yang kurang memiliki ventilasi, sehingga 
dapat menyebabkan kematian pada kadar tertentu.  
 

Kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality) 
juga merupakan masalah yang perlu mendapat 
perhatian karena akan berpengaruh terhadap 
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kesehatan manusia. Timbulnya kualitas udara 
dalam ruangan umumnya disebabkan oleh beberapa 
hal, yaitu kurangnya ventilasi udara (52%) adanya 
sumber kontaminasi di dalam ruangan (16%) 
kontaminasi dari luar ruangan (10%), mikroba 
(5%), bahan material bangunan (4%) , lain-lain 
(13%).(www.depkes.go.id) 
 

Pada penelitian ini akan dirancang alat yang dapat 
mendeteksi dan melakukan monitoring kadar 
polutan CO  pada ruangan ( indoor ) yang terutama  
kurang memiliki  ventilasi yang baik, misalnya 
Gedung parkir bawah tanah. Sistem deteksi dan 
monitoring kadar polutan CO  yang di buat  terdiri 
dari dua bagian yaitu bagian detektor dan bagian 
interface untuk monitoring.  
 

2. METODE PENDEKATAN 
 

Sistem monitoring kadar karbon monoksida  yang 
di buat ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian 
detektor dan bagian interface. Bagian detektor 
terdiri dari sensor CO (TGS 2600), analog to 
digital converter (ADC 0804), mikrokontroler 
(AT89S51), dan RS 232 (MAX 232) sedangkan 
untuk bagian interface dibuat dengan menggunakan 
VB6.0 dan untuk bagian database mengunakan 
MySQL 5.2. 
 

Cara kerja dari sistem monitoring ini dimulai 
dengan mendeteksi setiap perubahan-perubahan 
kandungan karbon monoksida diudara dengan 
mengunakan sensor CO, perubahan-perubahan 
kadar karbon monoksida tersebut dirubah oleh 
sensor menjadi data-data dalam bentuk analog, agar 
data tersebut dapat diproses oleh mikrokontroler 
maka data-data tersebut harus dirubah menjadi data 
digital terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan 
ADC, setelah data-data dirubah menjadi data 
digital barulah data-data tersebut diproses oleh 
mikrokontroler dan dikirim ke komputer secara 
serial, agar data-data tersebut dapat dikirim ke 
komputer secara serial maka data-data tersebut 
harus dirubah ke dalam bentuk RS 232. 
 

Setelah data-data yang dikirim diterima oleh 
komputer maka data-data tersebut disimpan ke 
dalam database, dengan adanya interface (software) 
user-user dapat melihat data-data hasil monitoring 
tersebut ke dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk 
grafik dan dalam bentuk tabel. Data – data CO 
tersebut dapat dipantau setiap saat, menurut Badan 
pengendalian lingkungan hidup pengukuran kadar 
CO harus dilakukan setidaknya selama 8 jam untuk 
mengetahui kondisi udara yang sedang diukur.  
 

Diagram Blok System 
Blok diagram  dari perancangan alat pendeteksi dan 
monitoring kadar CO dapat terlihat dari gambar 1, 
setiap blok mempunyai masing-masing fungsi yang 
saling terkait satu dengan yang lainya sehingga 
membentuk suatu sistem, pada sistem ini terbagi 
menjadi dua bagian yaitu detektor dan interface 
(software), bagian detektor berfungsi untuk 

mendeteksi kadar karbon monoksida di udara dan 
mengkonversikan data tersebut kedalam harga ppm 
lalu mengirimkan data tersebut ke komputer untuk 
disimpan ke dalam database dan bagian interface 
digunakan untuk penghubung antara user dengan 
dengan sistem. 
 
sistem, konfigurasi sistem secara lengkap seperti 
pada gambar 1 

 
 
 

Gambar 1. Diagram blok sistem monitoring 
3. HASIL dan PEMBAHASAN 
 
Pada Gambar 2. dibawah ini merupakan hasil dari 
pengukuran, pada pin 11 dan gambar 3. merupakan 
hasil dari pengukuran pada pin 14. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12. Pengukuran IC MAX 232 (Pin 11) 

 
Keterangan : 
Volt / Div =  5 Volt 
Time / Div =  50 ms 
Vpp =  5Vpp 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Pengukuran IC MAX 232 (Pin 14) 

 
Keterangan : 
Volt / Div =  5 Volt 
Time / Div =  50 ms 
Vpp =  +/- 8 Vpp 

 
Dari percobaan tersebut terbukti bahwa level 
tegangan yang di terima oleh pc dirubah menjadi 
+/- 8 V dan juga level tegangan yang diterima 
mikrokontroler dirubah menjadi 5 V. 
 
Pengujian software, software monitoring ini terdiri 
dari beberapa bagian-bagian utama. Berikut ini 
adalah pengujiannya : 
 Pengujian koneksi antara komputer dengan 

detektor 
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah konektifitas 
antara komputer dengan detektor sudah 
dapat dilakukan. 
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b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : Property | Connect | Detector 

c. Hasil Pengujian 
Gambar 4 dibawah ini merupakan hasil dari 
proses “connection” yang dilakukan, dapat 
dilihat dari status bar tertulis Connect. 

 

Gambar 4. Pengujian koneksi antara 
detector dengan detector 

d. Analisa 
Dari pengujian tersebut terbukti bahwa 
proses koneksi antara komputer dengan 
detektor sudah dapat dikakan. 

 Pengujian penerimaan dan menampilkan 
secara real time data-data yang dikirim oleh 
detektor  
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah software yang 
dibuat dapat menerima data yang dikirim 
oleh detektor secara real time   

b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : Property | Display | Monitoring   

 

Gambar 5. Pengujian penerimaan data 
dari perangkat detektor secara real time 

c. Analisa 
Dari pengujian tersebut terbukti bahwa 
proses “display monitoring” sudah dapat 
berjalan dengan baik, karena sudah dapat 
menerima dan menampilkan secara real 
time data data yang dikirim oleh detektor. 

 Pengujian pengambilan data dari database 
dan ditampilkan dalam bentuk grafik 
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah software yang 
dibuat dapat mengambil data-data yang 
tersimpan didalam data base  dan 
menampilkannya ke dalam bentuk grafik. 

b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : View | Monitoring | Chart   

c. Hasil Pengujian 
Gambar 6. dibawah ini merupakan hasil dari proses 
“chart monitoring” yang dilakukan, dapat dilihat 
tampilnya form chart monitoring dan 
ditampilkannya data-data yang tersimpan di dalam 
data base ke dalam bentuk grafik. 

d. Analisa 
Dari pengujian tersebut terbukti bahwa 
proses “chart monitoring” sudah dapat 
berjalan dengan baik, karena sudah dapat 
menampilkan data-data yang tersimpan di 
dalam data base ke dalam bentuk grafik. 

 

 

Gambar 6. Pengujian pengambilan data 
dari database dan ditampilkan dalam 

bentuk grafik 

 Pengujian pengambilan data dari database 
dan ditampilkan dalam bentuk tabel 
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah software yang 
dibuat dapat mengambil data-data yang 
tersimpan di dalam data base  dan 
menampilkannya ke dalam bentuk tabel. 

b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : View | Monitoring | Table   

c. Hasil Pengujian 
Gambar 7. dibawah ini merupakan hasil dari 
proses “table monitoring” yang dilakukan, 
dapat dilihat tampilnya form table 
monitoring dan ditampilkannya data-data 
yang tersimpan di dalam data base ke dalam 
bentuk tabel. 
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Gambar 7. Pengujian pengambilan data 
dari database dan ditampilkan dalam bentuk 

table 

d. Analisa 
Dari pengujian tersebut terbukti bahwa 
proses “table monitoring” sudah dapat 
berjalan dengan baik, karena sudah dapat 
menampilkan data-data yang tersimpan di 
dalam data base ke dalam bentuk tabel. 

 Pengujian hasil monitoring yang dilakukan 
dalam waktu 24 jam dan ditampilkan dalam 
bentuk running text. 
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah software yang 
dibuat dapat mengambil data-data yang 
tersimpan di dalam data base  dan 
menampilkannya ke dalam bentuk tabel. 

b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : View | Information   

c. Hasil Pengujian 
Gambar 8. dibawah ini merupakan hasil dari 
proses “information” yang dilakukan, dapat 
dilihat tampilnya form information dan 
ditampilkannya hasil monitoring yang 
dilakukan dalam waktu 24 jam, dalam 
bentuk running text. 

 

Gambar 8. Pengujian hasil monitoring yang 
dilakukan dalam waktu 24 jam dan 

ditampilkan dalam bentuk running text 

d. Analisa 

pengujian tersebut terbukti bahwa proses 
“information” sudah dapat berjalan dengan 
baik, karena sudah dapat menampilkan data-
data hasil monitoring yang dilakukan dalam 
waktu 24 jam dan ditampilkan dalam bentuk 
running text. 

Dalam menunjang seluruh proses dalam pembuatan 
alat ini dibutuhkan perlatan-peralatan teknis. 
Peralatan-peralatan yang digunakan yaitu : 

 Komputer 
 Osiloskop 
 Frequency Counter 
 Solder 
 Mesin Bor 

Untuk mengetahui apakah alat yang dibuat dapat 
mendeteksi, serta berapakah tingkat akurasi alat 
tersebut dapat membaca kadar karbon monoksida. 
Untuk itu dilakukanlah serangkaian percobaan 
yang dilakukan dengan memberikan secara sengaja 
karbon monoksida yang diperoleh dari pembakaran 
beberapa sumber penghasil karbon monoksida 
seperti rokok, obat nyamuk bakar dan kendaraan 
bermotor. Tabel 1 merupakan data-data hasil 
percobaan tersebut. 

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa untuk 
mengetahui apakah alat yang dibuat dapat 
mendeteksi, serta berapakah tingkat akurasi alat 
tersebut dapat membaca kadar karbon monoksida. 
Untuk itu dilakukanlah serangkaian percobaan-
percobaan yaitu : 

1. Pada kondisi di dalam ruangan tertutup tanpa 
melakukan pembakaran, Data hasil percobaan 
dapat dilihat pada tabel 6 dari jam 05:30:15 
sampai dengan jam 06:30:17.   

2. Pada kondisi di dalam ruangan dengan 
membakar rokok dan obat nyamuk bakar, Data 
hasil percobaan dapat dilihat pada tabel 6 dari 
jam 06:32:17 sampai dengan jam 07:30:18.  

3. Pada kondisi di dalam ruangan setelah 
membakar rokok dan obat nyamuk bakar 
dengan pintu terbuka lebar, Data hasil 
percobaan dapat dilihat pada tabel 6 dari jam 
07:32:18 sampai dengan jam 07:44:24. 

4. Pada kondisi di luar ruangan dengan 
menghidupkan sepeda motor, Data hasil 
percobaan dapat dilihat pada tabel 6 dari jam 
08:06:46 sampai dengan jam 08:50:48. 

 

Tabel 1. Hasil percoban monitoring karbon 
monoksida 

Monitoring Karbon Monoksida 

No Tanggal Jam Kadar 
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1 05-09-2010 5:30:15 1 

2 05-09-2010 5:32:15 1 

3 05-09-2010 5:34:15 0 

4 05-09-2010 5:36:15 0 

5 05-09-2010 5:38:15 0 

6 05-09-2010 5:40:15 0 

7 05-09-2010 5:42:15 0 

8 05-09-2010 5:44:15 0 

9 05-09-2010 5:46:15 0 

10 05-09-2010 5:48:15 0 

11 05-09-2010 5:50:15 0 

12 05-09-2010 5:52:15 0 

13 05-09-2010 5:54:15 0 

14 05-09-2010 5:56:15 0 

15 05-09-2010 5:58:15 0 

16 05-09-2010 6:00:15 0 

17 05-09-2010 6:02:15 0 

18 05-09-2010 6:04:15 0 

19 05-09-2010 6:06:15 0 

20 05-09-2010 6:08:15 0 

21 05-09-2010 6:10:15 0 

22 05-09-2010 6:12:15 2 

23 05-09-2010 6:14:16 1 

24 05-09-2010 6:16:16 1 

25 05-09-2010 6:18:17 0 

26 05-09-2010 6:20:17 0 

27 05-09-2010 6:22:17 0 

28 05-09-2010 6:24:17 0 

29 05-09-2010 6:26:17 0 

30 05-09-2010 6:28:17 0 

31 05-09-2010 6:30:17 0 

32 05-09-2010 6:32:17 0 

33 05-09-2010 6:34:17 0 

34 05-09-2010 6:36:17 1 

35 05-09-2010 6:38:17 1 

36 05-09-2010 6:40:17 1 

37 05-09-2010 6:42:17 1 

38 05-09-2010 6:44:17 1 

39 05-09-2010 6:46:17 1 

40 05-09-2010 6:48:17 2 

41 05-09-2010 6:50:17 1 

42 05-09-2010 6:52:17 1 

43 05-09-2010 6:54:17 1 

44 05-09-2010 6:56:17 1 

45 05-09-2010 6:58:17 1 

46 05-09-2010 7:00:18 1 

47 05-09-2010 7:02:18 1 

48 05-09-2010 7:04:18 1 

49 05-09-2010 7:06:18 2 

50 05-09-2010 7:08:18 1 

51 05-09-2010 7:10:18 2 

52 05-09-2010 7:12:18 2 

53 05-09-2010 7:14:18 1 

54 05-09-2010 7:16:18 2 

55 05-09-2010 7:18:18 2 

56 05-09-2010 7:20:18 2 

57 05-09-2010 7:22:18 1 

58 05-09-2010 7:24:18 1 

59 05-09-2010 7:26:18 1 

60 05-09-2010 7:28:18 1 

61 05-09-2010 7:30:18 2 

62 05-09-2010 7:32:18 1 

63 05-09-2010 7:34:18 0 

64 05-09-2010 7:36:18 0 

65 05-09-2010 7:38:22 0 

66 05-09-2010 7:40:23 0 

67 05-09-2010 7:42:24 0 

68 05-09-2010 7:44:24 0 

 

Dari hasil keseluruhan percobaan yang telah 
dilakukan, alat ini sudah mampu untuk mendeteksi 
kadar karbon monoksida yang terlarut dalam udara 
dan alat ini, sudah dapat melakukan monitoring 
kadar kabon monoksida karena alat ini secara 
sistem (hardware dan software) sudah dapat bekerja 
sesuai rencana, namun alat ini masih memiliki 
kekurangan dari  tingkat akurasi pembacaan kadar 
karbon monoksida tersebut, disebabkan karena alat 
ini : (1) sirkulasi udara, pada alat ini belum 
memiliki sistem sirkulasi udara yang baik, untuk 
sistem sirkulasi udara sebaiknya menggunakan 
pipa-pipa ber-diameter kecil (±6mm) sebagai 
saluran udara serta penghubung antar komponen-
komponen. (2) Filter, selain sistem sisrkulasi alat 
ini, belum memiliki filter, filter digunakan untuk 
menjaga agar udara yang masuk bersih dari partike-
partikel debu, karena partikel-partikel debu dapat 
menyebabkan tersumbatnya saluran sirkulasi udara, 
partikel-partikel debu dapat juga mengganggu 
kinerja dari sensor karena dapat menyumbat 
lubang-lubang tempat masuknya udara (didalam 
komponen sensor), dan partikel-partikel debu dapat 
juga menggangu kinerja dari komponen-komponen 
lainnya. (3) Katalisator, penggunaan katalisator 
bertujuan untuk memurnikan udara dari partikel-
partikel air karena, jika partikel-partikel air masih 
terlarut dalam udara dapat mengangu dalam proses 
pembacan oleh sensor dan dapat juga mempercepat 
usia dari sensor, pompa, serta flowmeter. (4) 
Flowmeter, fungsi dari flowmeter disini untuk 
menjaga setabilitas-nya laju aliran udara yang 
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mengalir ke sensor, laju udara harus diatur untuk 
membatasi besar volume udara yang akan di 
deteksi oleh sensor. (5) Pompa, dengan adanya 
pompa udara bebas yang ada diluar akan dihisap 
kedalam hingga mengalir keluar, selain itu pompa 
juga berfungsi untuk memenuhi kesesuaian besar 
volume udara  dan laju udara yang telah di 
tetapkan. 

4. KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil pengujian alat dan analisa, maka 
dapat diambil kesimpulan antara lain : 

1. Dengan menggunakan alat monitoring dan 
pendeteksi Kadar CO yang telah dirancang 
maka dapat dideteksi berapa besar kadar CO 
didalam ruangan (indoor). 

2. Dalam melakukan monitoring CO harus 
memperhatikan arah pergerakan angin karena 
CO sangat mudah terbawa angin. 

3. Untuk mendapatkan keakuratan dalam 
pendeteksian kadar CO didalam ruangan 
(indoor), maka dibutuhkan sistem sirkulasi 
udara yang baik dari alat yang dibuat, sehingga 
perlu ditambahkan filter, katalisator, flowmeter, 
dan pompa penghisap. 

4. Sensitifitas dan respon dari sensor yang 
digunakan, juga mempengaruhi tingkat akurasi 
dalam memonitoring dan mendeteksi kadar CO 
didalam ruangan (indoor). 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Atmel. Februari 2010. 8 bit Microcontroler 
with 4K Bytes In-System Programmable 
Flash. San Jose : Atmel Corporation. 

[2] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do
cuments/doc2487.pdf. 

[3] Cooper and Aley, “Air Pollution Control, 
Design Approach”, 1994. 

[4] Fardiaz. 1992. Polusi Air dan Udara. 
Kanisius. Yogyakarta. 

[5] Figaro USA, Inc. February 2010.TGS 2600 – 
for the detection of Solvent Vapors. Illinois.  

[6] http://www.figarosensor.com/products/genera
l.pdf. 

[7] Komputer dengan Visual Basic 6.0. 
Yogyakarta :  

 ANDI Yogyakarta. 
[8] Leong Marlon. 2006. Dari Programmer Untuk 

Programmer Visual Basic.  Yogyakarta : 
ANDI Yogyakarta 

[9] Noverta Effendi. Februari 2010. ADC 0804.  
[10] http://novertaeffendist.wordpress.com/2009/0 

05/adc-0804/ 
[11] Nugroho Bunafit. 2005. Database Relasional 

Dengan MySQL. Yoyakarta :  ANDI 
Yogyakarta. 

[12] Pardosi Mico. 2005. Bahasa Pemrograman 
Windows dan Internet Microsoft  Visual 
Basic  6.0. Surabaya : Dua Selaras 

[13] Prasetia Retna & Widodo C.E. Teori dan 
Praktek Interfacing Port Paralel dan  Port 
Serial Purnomohadi, S. 1995.  

[14] Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam 
Pengendalian Kualitas Udara di  DKI 
Jakarta. Disertasi. Program  Pascasarjana, 
IPB. Bogor. 

[15] Suhata. 2005. VB Sebagai Pusat Kendali 
Peralatan Elektronik. Jakarta : Elex Media 
Komputindo. 

[16] TimLab.Mikroprosesor. 2007. Pemrograman 
Mikrokontroler AT89S51  Dengan C/C++ 
& Assembler. Yoyakarta : ANDI Yogyakarta. 

[17] Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, 
2001 

[18] www.depkes.go.id 
[19] www.walhi.pencemaranudara.com.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T I  | 24 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9        SNTE-2011 
 

SISTEM MONITORING SUHU RUANG SERVER BERBASIS WEB 
DENGAN MENGGUNAKAN EZ430 

 
 
 
 

Riyanto 1)   Rama Okta Wiyagi 2) 
 

1 Teknik Telekomunikasi, Akademi Telkom Sandhy Putra, Purwokerto, 53147, Indonesia 
2 Teknik Elektro, Teknik, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 55183, Indonesia 

 
E-mail: riyan_sala3@ yahoo.co.id 

 
 

Peran server yang sangat penting sebagai penyedia layanan data bagi komputer client, maka suhu ruang server 
perlu dipantau secara berkala sehingga jika suatu ketika terjadi penyimpangan suhu di luar batas toleransi 
dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi kerusakan pada server. Sitem monitoring 
suhu berbasis Web dengan menggunakan EZ430 dapat dimanfaatkan untuk memantau suhu suatu ruangan 
server. Sistem ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri atas sebuah sensor 
node EZ430 yang menghasilkan keluaran data suhu analog yang kemudian oleh node EZ430 data akan 
dikonversi menjadi data digital sebagai masukan data suhu ke RF access point. Data akan dikirimkan secara 
serial dan  disimpan pada database server.  Seluruh proses komunikasi data ditangani oleh perangkat lunak 
pada node EZ430. Perangkat lunak dalam node EZ430 menggunakan bahasa assembly read51 dan untuk 
interfece conventer menggunakan bahasa Visual Basic sebagai kontrol visual dan tampilan data secara berkala 
menggunakan bahasa pemprograman PHP dan database MySQL. Sistem monitoring suhu ruangan dapat 
memantau  suhu ruangan server serta mentransmisikan data perubahan suhu ruangan yang ditampilkan melalui 
aplikasi web.   
 

Abstract 
 
The role of the server is significant as a data service provider to client computers; therefore the temperature 
of server must be monitored periodically so if there is a deviation over threshold level, this can be confirmed 
and acted upon in order to prevent any damage to the server. Web-based temperature monitoring system using 
EZ430 can be used to monitor the temperature of a server room. The system consisted of hardware and 
software. The hardware is made up from an EZ430 sensor node to deliver analog temperature data output, 
which is then converted by EZ430 into digital data as temperature data input to RF access point. Data is 
transmitted in serial connection and saved into database server. All data communication process is handled 
by the software in EZ430 node. The software in EZ430 node is applied with read51 assembly language. The 
converter interface is using Visual Basic language as a visual control. The periodic data display is using PHP 
programming language and MySQL database. Room temperature monitoring system can supervise server 
room temperature and transmit room temperature change data in the form of web application. 

 
Keywords: Temperature, EZ430 Chronos, Web Monitoring. 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Dewasa ini dengan adanya perkembangan 
jaringan komunikasi, sistem pemantauan jarak 
jauh (remote monitoring system)  memungkinkan 
untuk diaplikasikan dalam pencatatan nilai-nilai 
hasil pengukuran dari instrumen sensor di daerah-
daerah yang tersebar dan sulit dijangkau. 
Telemetri merupakan teknologi yang diterapkan 
untuk keperluan tersebut. Bila telemetri juga 
digunakan untuk  fungsi kendali selain untuk 
mengumpulkan data, maka ini disebut sistem 
SCADA atau Supervisory Control and Data 
Acquisition (Carden, F dkk. 2002)  

Secara mendasar SCADA terdiri dari RTU 
atau Remote Terminal Unit yang berfungsi untuk 
mengumpulkan data pengukuran, Sistem 
Komunikasi yang merupakan medium transmisi 
data dan Master Station yang menampilkan data 
dan memungkinkan operator untuk mengendalikan 
perangkat dari jarak jauh (Bailey, D. Wright, E. 
2003). 

Dalam aplikasi SCADA, asumsi berikut ini 
berlaku: 

a) RTU tetap berada pada lokasi tertentu. 
b) Proses kendali dan pemantauan 

berlangsung secara non-stop (atau 
setidaknya dalam jangka waktu yang 
lama). 
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Namun adakalanya diperlukan pula sebuah 
proses pemantauan yang berlangsung insidentil 
dalam jangka waktu tertentu pada beberapa daerah 
yang dipilih secara acak atau berpindah-pindah, 
seperti pengambilan sample suhu dari beberapa 
titik pada suatu lokasi atau pemantauan curah 
hujan pada beberapa daerah berbeda secara 
bergiliran. Pada kasus-kasus demikian, solusi 
SCADA menjadi kurang efektif. 

Sistem monitoring sangat dibutuhkan dewasa 
ini, dimana sistem ini akan bekerja sebagai alat 
pembantu tenaga manusia untuk mengawasi 
keadaan suatu objek, namun efisiensi tenaga dan 
waktu untuk melihat data dari sistem terkadang 
masih diabaikan. Maka dibuatlah sebuah sistem 
yang dapat mengirimkan data dari jarak jauh dan 
diakses melalui jaringan komputer, dan akan 
menampilkan kondisi suhu ruang server dan 
kondisi suhu ruangan sendiri itu sendiri secara 
realtime tanpa dibatasi oleh jarak,ruang dan 
waktu.  

Karena server digunakan dalam jangkau 
waktu yang lama maka kesehatan hardware di 
dalamnya perlu dijaga. Salah satu parameter yang 
menunjang kesehatan hardware server adalah 
suhu. Kondisi suhu ruang server yang merupakan 
sebuah sistem komputer yang meyediakan layanan 
kepada komputer client  lainya dalam sebuah 
jaringan komputer harus sesuai dengan standar 
operasional dan prosedur manajemen server 
sebagaimana peraturan Pemerintah Kota 
Yogyakarta nomor 73  tahun 2007 tentang standar 
operasional dan prosedur manajemen server 
berdasarkan UCSD standard server room 
temperature dan peraturan pemerintah kota 
yogyakarta standar operasional dan prosedur 
manajemen server pada pemerintah kota 
Yogyakarta yaitu suhu ruang server harus berkisar 
antara 20 oC samapai dengan 22 oC dan 
kelembaban 35 % - 65 %. Juga standar 
pengelolaan data center menurut 
Telecommunications Industry Association (TIA) 
942 20 adalah degrees C to 25 degrees C. 

Berdasarkan peran server yang sangat penting 
itulah maka suhu ruang server perlu dipantau 
secara berkala sehingga jika suatu ketika terjadi 
penyimpangan suhu di luar batas toleransi dapat 
segera diketahui dan tindaklanjuti sehingga tidak 
terjadi kerusakan pada server. Oleh karna latar 
belakang itulah dalam makalah ini penulis 
mengangkat topik tentang sistem monitoring suhu 
ruang server menggunakan ez430 berbasis web, 
sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 
memonitor keadaan suhu rungan server dari jarak 
jauh yang dapat di monitor secara realtime, kapan 
saja dan dimana saja selama terkoneksi dengan 
jaringan internet. 

Segi kepraktisan dalam proses pengukuran 
dan akuisisi data, sistem yang memungkinkan 
perpindahan lokasi dan kemampuan untuk 
memunculkan hasil pemantauan kepada pengguna 

atau operator merupakan hal-hal penting yang 
menjadi pertimbangan utama. 
2. Metode Penelitian  
 

Untuk mewujudkan dan tercapainya 
kesempurnaan dalam membuat penulisan ilmiah 
ini, maka penulis menggunakan beberapa metode-
metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 
2.1 Studi Pustaka  
Yaitu mengambil informasi dari beberapa buku-
buku, majalah-majalah dan referensi lainnya yang 
dapat membantu memperoleh pengetahuan dan 
pokok masalah yang berhubungan dengan materi 
penulisan ini. 
2.2 Analisa Teknologi 
eZ430-Chronos development tool adalah sistem 
pengembang nirkabel yang berbasis CC430F6137 
dari keluarga mikrokontroler MSP 430 buatan 
Texas Instrumen. Ez430 dapat digunakan sebagai 
platform referensi untuk sistem jam tangan, 
personal area network atau sebuah wireless sensor 
node untuk koleksi data secara remote. 
Berbasiskan CC430F6137 sub-1-GHz RF SoC, the 
eZ430-Chronos adalah sebuah sistem pengembang 
lengkap yang memiliki fitur sebagai berikut: 

a) Fully functional sports watch based on 
the CC430F6137, an MSP430™ 
microcontroller with integrated  sub-1-
GHz wireless transceiver. 

b) Watch can be reprogrammed for custom 
wireless applications. 

c) Highly integrated watch includes on-
board three-axis accelerometer, pressure 
sensor, temperature 

d) sensor and battery voltage sensor. 
e) 96-segment LCD display driven directly 

by the CC430 microcontroller 
f) Can be paired wirelessly with heart rate 

monitors, pedometers, or other devices 
based on RF transceivers such as the 
CC430 or CC11xx devices. 

g) Includes an eZ430-RF USB emulator that 
connects the eZ430-Chronos to a PC for 
real-time in-system programming and 
debugging. 

 Pada projek pemantau suhu ruang server 
berbasis eZ430-Chronos fitur yang digunakan 
adalah sensor suhu dan RF transceiver. 
Pengembangan firmware eZ430-Chronos 
dilakukan menggunakan IAR embedded 
workbench IDE. Karena telah disediakan source 
code default eZ430-Chronos maka pengembangan 
firmware dilakukan dengan memodifikasi source 
code yang ada sehingga dapat berfungsi sesuai 
yang diinginkan 
 Merujuk pada eZ430-Chronos user guide 
dan CC430F6137 datasheet didapatkan informasi 
sebagai berikut: 

- Terdapat menu ACC pada eZ430-
Chronos dimana pada mode menyediakan 
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transmisi data akselerasi 3D kontinu  dari 
jam tangan TI's SimpliciTI protocol stack. 

- Sensor suhu telah terintegrasi pada chip 
CC430F6137 

- ADC pada chip CC430F6137 adalah 
ADC 12bit dengan Vref untuk 
pengukuran suhu sebesar 1.5V 

- Sensor suhu dihubungkan pada ADC ch 
10 

Dengan beberapa informasi diatas pengembangan 
firmware dapat dilakukan dengan mengubah mode 
ACC yang menyediakan transmisi  data akselerasi 
3D kontinu menjadi transmisi data temperature. 
Data temperature yang dikirimkan adalah data 
pengukurun 12 bit ADC ch 10 terhadap sensor 
suhu. Tidak dilakukan penghitungan data konversi 
ADC menjadi nilai temperature agar mengurangi 
perhitungan komputasi pada node. Sebagai 
tambahan informasi pada source code yang 
disediakan telah diberikan komentar-komentar 
kegunaan fungsi subrutin program serta rumus 
konversi ADC ke temperature sehingga 
mempermudah pengembangan firmware eZ430 
Chronos. 

 
 
Gambar 1.  Pelabelan pohon T sesuai dengan urutan 

tampilan 
 

Firmware ez430 Chronos untuk pemantauan suhu 
Fungsi temperature.c adalah bagian program yang 
bertugas memantau suhu dan menampilkan pada 
LCD. Dengan mempelajari source code pada 
fungsi ini didapat informasi sebagai berikut: 
a) Untuk melakukan konversi ADC ch 10 

terhadap sensor suhu digunakan perintah 
adc12_single_conversion(REFVSEL_0, 
ADC12SHT0_8, ADC12INCH_10);  
Dimana perintah tersebut akan mengkonversi 
ADC channel 10 kedalam nilai 12 bit dengan 
tegangan referensi sebesar 1500mV 

b) Persamaan matematis yang digunakan untuk 
mengkonversi nilai ADC 12bit  ke 
temperature adalah (A10 - 1855) * (667 / 
4096) dimana A10 adalah nilai ADC ch 10 
dan satuan sudah dalam derajat celcius. 

c) Hasil persamaan matematis tersebut perlu 
digeser nilainya dengan dikurangkan nilai 
offset agar sesuai dengan suhu sebenarnya. 

Untuk mengetahui nilai offset harus dilakukan 
perbandingan dengan thermometer 
terkalibrasi. 

2.3 Perancangan Perangkat 
Hubungan antar perangkat yang membentuk 

sistem pengukuran berbasis web diperlihatkan 
sebagai berikut: 
 

 
 

Gambar 2.  Hubungan Perangkat  pada sistem 
monitoring berbasis web  

 
 

2.3.1. Alur Proses Monitoring Suhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Diagram alir monitoring 
suhu berbasis web 

 
 
 
 
 
2.3.2. Blok Rangkaian sistem kerja pemantau suhu 

berbasis ez430-Chronos di tunjukan pada 
gambar berikut : 

 

Mulai

Monitoring Suhu  dengan 
Ez430 Chronus 

Mengirim Data monitoring 
melalui eZ430‐RF USB 

pada Server 

Data digital dikonversikan 
ke bilangan decimal 

Hasil koversi lansung 
disimpan kedatabase  

Data ditampilkan berbasis 
Web

Selesai
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Gambar 4.  Blok garis besar sistem kerja pemantau 
suhu berbasis ez430-Chronos 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
3.1. Antar muka eZ430 Chronos Temperature 

Monitoring 
 Pada PC, data ADC diterima melalui 
modul transceiver CC1111 kemudian dengan 
menggunakan software yang berbasis Visual 
Basic. Software yang dinamakan ez430 Chronos 
Temperatur Monitoring, data yang diterima 
tersebut diolah sehingga menjadi data temperature 
dan sekaligus menyimpan data suhu tersebut 
kedalam database mySQL. Tampilan dari software 
adalah sebagai berikut: 
 

 
 

Gambar 5.  Tampilan interface conventer 
 

Keterangan: 
a) Port Number adalah COM Port dari 

transceiver CC1111  
b) Raw adalah data mentah yang dikirimkan 

dari ez430 Chronos 
c) Hex adalah data raw dalam bentuk 

hexadicemal 
d) Data0 adalah data 2 digit pertama nilai 

ADC yang dikirimkan dari Chronos 
e) Data1 adalah data 2 digit terakhir nilai 

ADC yang dikirimkan dari Chronos 
f) Data Combine adalah gabungan Data0 

dan Data1 yaitu data utuh ADC ch 10 

g) Raw Temp adalah data temperature 
mentah setelah di konversi menggunakan 
persamaan matematis 

h) Temperature adalah hasil akhir data yang 
berupa suhu dalam satuan derajat celcius, 
data tersebut adalah selisih Raw Temp 
dengan nilai offset. 

Programan penerima data dari eZ430 Chronos ke 
personal komputer dengan visual basic, berikut 
adalah potongan source code dari software eZ430 
Chronos Temperture Monitoring 

 
 Library eZ430chronosnet digunakan agar 
dapat mengkomunikasikan program VB yang 
dikembangkan dengan transceiver RF CC1111. 
Setelah melakukan pengenalan COM port yang 
digunakan maka dengan menggunkan perintah 
ez.GetData(data), data yang dikirimkan dari 
chronos secara nirkabel di simpan didalam 
variable data. LabRawData.Text dan 
LabRawDataHex.Text digunakan untuk 
menampilkan data tersebut dalam program.  

 
 Perintah diatas digunakan untuk 
menyeleksi 2 buah bagian data yang dikirimkan. 
Dua bagian tersebut adalah 2 digit pertama nilai 
ADC dan 2 digit terakhir nilai ADC. Kemudian 
kedua nilai tadi digabungkan dalam perintah 

 
 Suhu1 adalah nilai ADC utuh, yang 
kemudian dikonversikan kedalam nilai suhu 
dengan menggunakan perintah 

 
 Nilai suhu tersebut di jumlahkan dengan 
nilai offset menjadi nilai suhu aktual dan disimpan 
dalam variable suhu. Nilai suhu aktual sekaligus 
disimpan dalam database. 
 
 
3.2. Antarmuka Halaman Web ez430 Chronos 

Temperature Monitoring 
Halaman web yang digunakan untuk 

mengininformasikan hasil pemantau suhu saat 
kondisi suhu berada dikisaran 20 oC -22 oC, serta 
informasi status pada kisaran suhu jika suhu lebih 
kecil dari 20 oC dan kisaran suhu lebih besar dari 
22 oC. 

 

 

 

Temperature 

ADC ch10 Tranceiver
CC1111 

Tranceiver
PC
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Gambar 6.  Tampilan ez430 Chronos Temperature 

Monitoring  
 
Saat kondisi suhu diatas atau dibawah rentang 
20°C sampai dengan 22°C akan menampilkan 
status warning 
 

 
 
Gambar 7.  Tampilan suhu dibatas ketentuan 

ruangan server 
 
Untuk menentukan status informasi suhu pada 
halaman web code yang diguakan sebagai berikut: 

 

 
 

4. Kesimpulan 
 

Dengan melakukan perancangan dan 
pengujian sistem monitoring suhu ruangan 
memanfaatkan Ez430 Chronos berbasis berbasis 
web, dapat ditarik kesimpulan : 

Sistem pemantauan suhu ruang server 
berbasis web memberikan kemudahan user untuk 
dapat memantau suhu dengan jarak jauh dimana 
tidak terbatas ruang dan waktu dengan dukungan 
perangkat internet.  
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Abstrak 
 

Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari 
tentang teknik-teknik mengolah citra. Citra yang dimaksud pada penelitian ini adalah gambar statis 
yang berasal sensor vision (webcam). Secara matematis, citra merupakan fungsi kontinyu dengan 
intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Agar dapat diolah dengan komputer digital, suatu citra 
harus dipresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. Sebuah citra digital dapat diwakili 
oleh sebuah matriks dua dimensi f(x,y) yang terdiri dari M kolom dan N baris. Pada pengolahan 
warna gambar, ada bermacam-macam model salah satunya adalah model HSV. Dengan 
menggunakan model ini, sebuah obyek dengan warna tertentu dapat dideteksi dan mengurangi 
pengaruh intensitas cahaya dari luar. Pengujian yang dilakukan menggunakan 6 jenis warna, yaitu 
coklat, kuning, hijau, biru, hitam dan putih. Berdasarkan pengujian ini warna coklat memiliki error 
paling kecil yaitu 10% setiap 10 pengukuran atau 1 kali kesalahan.  

 

Abstract 

Digital image processing is a discipline that studies image processing techniques. The image 
referred in this research is a static image form vision sensors (webcam). Mathematically, the image 
is a continuous function of light intensity on two-dimensional field. In order to be processed by a 
computer, an image should be presented numerically with discrete values. A digital image can be 
represented by a two-dimensional matrix f (x, y) consisting of M columns and N rows. In color 
image processing, there are various models one of which is the HSV model. Using this model, an 
object with a certain color can be detected and to reduce the influence of light intensity from the 
outside. Tests were performed using six kinds of colors, ie brown, yellow, green, blue, black and 
white. Based on this test has a brown color of the smallest error of 10% every 10 measurements or 1 
times the error. 

Keywords : Citra Digital, Deteksi Obyek, HSV 

 
   
1. Latar Belakang. 

Pengolahan citra digital menggunakan teknologi 
computer vision saat ini banyak digunakan sebagai 
obyek penelitian. Bagian dari pengolahan citra 
adalah dengan menggunakan pengolahan 
berdasarkan warna. Analisa warna dalam 
pengenalan citra digital ini ada beberapa model 
diantaranya, model RGB, CMY, HSI, HSV dan 
normalized RGB[1][2]. Salah satu bentuk aplikasi 
model HSV adalah sebagai pengenalan wajah [3]. 
Menggunakan model ini sebagai pengenalan wajah 
memiliki keuntungan yaitu sederhana dalam 
pemrograman, prosesnya cepat sehingga sangat 

cocok untuk aplikasi real time. Berkembanganya 
penerapan sensor visual dan disiplin ilmu image 
processing (pengolahan citra) telah menginsipirasi 
pihak yang berwenang dalam peningkatan 
pendidikan tinggi yang dalam hal ini adalah 
DIKTI, untuk memasukkan unsur tersebut. Hal ini 
seperti yang terbukti dengan adanya ajang 
kompetisi tentang robot humanoid pemain bola 
yang dapat mengenali bola dan gawang yang 
memiliki warna berbeda [4]. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian awal ini 
akan diarahkan untuk dapat mengenali warna 
dengan model HSV yang kedepannya warna-



T I  | 30 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9        SNTE-2011 
 

warna ini akan merepresentasikan obyek tertentu. 
Harapannya bahwa dengan penelitian ini akan 
mampu membuat dasar konsep pengenalan obyek 
berdasarkan warna yang akan digunakan untuk 
aplikasi robot nantinya. 

2. Pengolahan Citra Digital. 

Pengolahan citra digital (Digital Image 
Processing) adalah sebuah disiplin ilmu yang 
mempelajari tentang teknik-teknik mengolah citra. 
Citra yang dimaksud disini adalah gambar diam 
(foto) maupun gambar bergerak (yang berasal dari 
webcam). Sedangkan digital disini mempunyai 
maksud bahwa pengolahan citra/gambar dilakukan 
secara digital menggunakan komputer [1]. 

Secara matematis, citra merupakan fungsi 
kontinyu (continue) dengan intensitas cahaya pada 
bidang dua dimensi. Agar dapat diolah dengan 
komputer digital, maka suatu citra harus 
dipresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai 
diskrit. Repersentasi dari fungsi kontinyu menjadi 
nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi citra. 

Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah 
matriks dua dimensi f(x,y) yang terdiri dari M 
kolom dan N baris, dimana perpotongan antara 
kolom dan baris disebut piksel (pixel = picture 
element) atau elemen terkecil dari sebuah citra. 
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Suatu citra ƒ(x,y) dalam fungsi matematis dapat 
dituliskan sebagai berikut: 

0 ≤ x ≤ M-1 

0 ≤ y ≤ N-1 

0 ≤ ƒ(x,y) ≤ G-1 

dimana :  M =  jumlah piksel baris (row) pada 
array citra 

 N  = jumlah piksel kolom (column) pada 
array citra 

 G  =  nilai skala keabuan (graylevel) 

Besarnya nilai M, N dan G pada umumnya 
merupakan perpangkatan dari dua. 

M = 2m ; N = 2n; G = 2k   ............................  (2) 

dimana nilai m, n dan k adalah bilangan bulat 
positif. 

 

Gambar 1  Representasi citra digital dalam 
2 dimensi [5]. 

Interval (0,G) disebut skala keabuan (grayscale). 
Besar G tergantung pada proses digitalisasinya. 
Biasanya keabuan 0 (nol) menyatakan intensitas 
hitam dan 1 (satu) menyatakan intensitas putih. 
Untuk citra  8 bit, nilai G sama dengan 28 = 256 
warna (derajat keabuan). 

2.1 Pengolahan Warna. 

Pada pengolahan warna gambar, ada bermacam-
macam model warna. Model RGB (Red Green 
Blue) merupakan model yang banyak digunakan, 
salah satunya adalah monitor. Pada model ini 
untuk merepresentasikan gambar menggunakan 3 
buah komponen warna tersebut. Selain model 
RGB terdapat juga model HSV dimana model ini 
terdapat 3 komponen yaitu, Hue, Saturation dan 
Value. Hue adalah suatu ukuran panjang 
gelombang yang terdapat pada warna dominan 
yang diterima oleh penglihatan sedangkan 
Saturation adalah ukuran banyaknya cahaya putih 
yang bercampur pada hue.  
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2.2 Jenis Citra Digital. 

Pada aplikasi pengolahan citra digital pada 
umumnya, citra digital dapat dibagi menjadi 3, 
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color image, balck and white image dan binary 
image. 

1. Color Image atau RGB (Red, Green, Blue). 

 Pada color image ini masing-masing piksel 
memiliki warna tertentu, warna tersebut adalah 
merah (Red), hijau (Green) dan biru (Blue). 
Jika masing-masing warna memiliki range 0 - 
255, maka totalnya adalah 2553 = 16.581.375 
(16 K) variasi warna berbeda pada gambar, 
dimana variasi warna ini cukup untuk gambar 
apapun. Karena jumlah bit yang diperlukan 
untuk setiap pixel, gambar tersebut juga 
disebut gambar-bit warna. Color image ini 
terdiri dari tiga matriks yang mewakili nilai-
nilai merah, hijau dan biru untuk setiap 
pikselnya. 

 

Gambar 2:  Color Image [6] 

 

2. Black and White. 

 Citra digital black and white (grayscale) setiap 
pikselnya mempunyai warna gradasi mulai dari 
putih sampai hitam. Rentang tersebut berarti 
bahwa setiap piksel dapat diwakili oleh 8 bit, 
atau 1 byte. Rentang warna pada  black and 
white sangat cocok digunakan untuk 
pengolahan file gambar. Salah satu bentuk 
fungsinya digunakan dalam kedokteran (X-
ray). 

Black and white sebenarnya merupakan hasil 
rata-rata dari color image, dengan demikian 
maka persamaannya dapat dituliskan sebagai 
berikut : 

( , ) ( , ) ( , )
( , )

3
R G B

BW

I x y I x y I x y
I x y

 


 .....  (6) 

dimana ( , )RI x y  = nilai piksel Red titik 

( , )x y , ( , )GI x y  = nilai piksel Green titik 

( , )x y , ( , )BI x y  = nilai piksel Blue titik 

( , )x y  sedangkan ( , )BWI x y = nilai piksel 

black and white titik ( , )x y . 

 

Gambar 3:  Black and White (Grayscale) [5]. 

 

3. Binary Image. 

 Setiap piksel hanya terdiri dari warna hitam 
atau putih, karena hanya ada dua warna untuk 
setiap piksel, maka hanya perlu 1 bit per piksel 
(0 dan 1) atau apabila dalam 8 bit ( 0 dan 255), 
sehingga sangat efisien dalam hal 
penyimpanan. Gambar yang direpresentasikan 
dengan biner sangat cocok untuk teks (dicetak 
atau tulisan tangan), sidik jari (finger print), 
atau gambar arsitektur. 

 Binary image merupakan hasil pengolahan dari 
black and white image, dengan menggunakan 
fungsi sebagai berikut : 

0 ( , )
( , )

255 ( , )
BW

Bin
BW

I x y T
I x y

I x y T


    .........  (7) 

dan dalam bentuk floating point  

0 ( , )
( , )

1 ( , )
BW

Bin
BW

I x y T
I x y

I x y T


    ............  (8) 

dimana ( , )BWI x y = nilai piksel Gray titik 

( , )x y , ( , )BinI x y = nilai piksel  

Binary titik ( , )x y , sedangkan T adalah nilai 

threshold. 

 

Gambar 4:  Binary Image [5]. 
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3. Pengolahan Citra menggunakan EmguCV. 

EmguCV adalah cross platform yang terdapat 
dalam .NET untuk library pengolahan citra pada 
Intel OpenCV. EmguCV ini mengikuti fungsi yang 
terdapat pada OpenCV yang diambil dari .NET 
oleh sebab itu compatible dengan bahasa 
pemrograman C#, VB, VC++, IronPython dan 
sebagainya. Program ini bersifat opensource 
sehingga sangat cocok apabila digunakan untuk 
penelitian, salah satunya adalah untuk computer 
vision. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada pengujian untuk menentukan klasifikasi 
warna dengan menggunakan model HSV color ini 
menggunakan program Visual Studio 2008 yang 
telah dilengkapi dengan program pendukung 
EmguCV.  

 

Gambar 5:  Program Pengolahan Citra. 

Sebelum dilakukan klasifikasi warna ini langkah 
pertama yang dilakukan adalah merubah color 
image menjadi HSV image, yang dalam hal ini 
menggunakan fungsi yang terdapat pada EmguCV.  
Kemudian data Hue dan Sat diambil dan 
menentukan area pendeteksian matrix image, yang 
mana dalam hal ini menggunakan area 10x10. 

 

 

 

 

 

Berdasarkan program diatas, dimana untuk  i = 
tinggi image, j = panjang image, HueData =  nilai 
Hue, SatData = nilai Saturation, sum1 = jumlah  
total  data Hue  untuk  ukuran 10x10 dan sum2 = 
jumlah  total  data Sat  untuk  ukuran 10x10. 
Setelah data Hue dan Sat 10x10 didapatkan 
kemudian diambil rata-ratanya. 

 

Gambar 6:  Proses pengambilan data warna. 

Tabel 1:  Hasil pengambilan data warna. 

Warna Hue Sat 

Coklat 4 - 24 126 - 130 

Kuning 30 - 32 78 - 83 

Hijau 60 - 66 41 - 44 

Biru 166 - 175 105 - 107 

Hitam 28 - 54 65 - 145 

Putih 28 - 16 4 - 1 
 
Berdasarkan nilai yang telah didapatkan tersebut 
maka dapat ditentukan nilai threshold, sehingga 
warna-warna ini dapat diinterpretasikan. 

 

Gambar 7 :  Program pada saat mendeteksi warna 
coklat. 

 

Gambar 8 :  Program pada saat 
mendeteksi warna kuning. 

For i = 115 To 124 
          For j = 155 To 164 
          Dim HueData As Integer = ImgHSV.Data(i, j, 0) 
          Dim SatData As Integer = ImgHSV.Data(i, j, 1) 
          sum1 = sum1 + HueData 
          sum2 = sum2 + SatData 
       Next 
     Next 
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Gambar 9 :  Program pada saat mendeteksi warna 
hijau. 

 

Gambar 10:  Program pada saat mendeteksi warna 
biru. 

 

Gambar 11 :  Program pada saat mendeteksi warna 
putih. 

Setelah dilakukan pengujian selama 10 kali untuk 
masing-masing warna, maka didapatkan hasil 
seperti pada tabel 2 berikut ini :  

Tabel 2:  Hasil pengujian. 

Warna Pengujian Error 

Coklat 10 1 

Kuning 10 3 

Hijau 10 2 

Biru 10 3 

Hitam 10 4 

Putih 10 1 

 

6. Kesimpulan. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 
model HSV color ini dapat digunakan sebagai 
untuk menentukan jenis warna secara real time. 
Pada saat pengujian untuk warna coklat, memiliki 
error pengukuran sebesar 10% dari 10 kali 
pengukuran, sehingga dapat dikatakan bahwa 
warna coklat mempunyai respon paling baik 
dibandingkan dengan warna lain pada saat diolah 
menggunakan model HSV color. 
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Abstrak 
 

Permasalahan small fading erat kaitannya dengan sistem komunikasi wireless. Salah satu cara untuk mengatasi 
small fading dengan menggunakan skema modulasi multicarrier. Multicarrier Code Division Multiple Access 
(MC-CDMA) merupakan salah satu sistem komunikasi yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi 
masalah small fading. Pada tulisan ini akan digambarkan mekanisme simulasi sistem MC-CDMA dimana 
kinerjanya dipengaruhi oleh suatu kanal noise dan kanal ricean fading karena sinyal yang sampai di penerima 
merupakan kombinasi dari sinyal Line Of Sight (LOS) dan sinyal multipath. Parameter-parameter lain yang 
dapat mempengaruhi kinerja sistem MC-CDMA diantaranya jumlah subcarrier, ukuran Fast Fourier 
Transform (FFT), K-faktor dan frekuensi Doppler. Matlab versi 7.1 digunakan untuk menganalisa dan 
mensimulasikan perbandingan Bit Error Rate (BER) terhadap Signal to Noise Ratio (SNR) dengan analisis 
kondisi perubahan jumlah subcarrier, ukuran FFT, frekuensi Doppler dan K-faktor. Semakin bertambahnya 
ukuran FFT dan nilai K-faktor maka kinerja sistem MC-CDMA semakin baik. Kinerja sistem memburuk 
seiring bertambahnya jumlah subcarrier dan frekuensi Doppler.  

Kata Kunci : K-faktor, FFT, Frekuensi Doppler, BER, SNR, Subcarrier 

 

PENDAHULUAN 

Fading merupakan fluktuasi amplitudo secara 
cepat dalam periode waktu tertentu yang 
disebabkan diterimanya dua atau lebih sinyal yang 
sama oleh receiver. Receiver menerima dua atau 
lebih sinyal yang sama akibat banyaknya lintasan 
sinyal (multipath). Masalah pertama yang 
diakibatkan oleh fading adalah penurunan sinyal 
dan yang kedua adalah fluktuasi sinyal itu sendiri. 
Fading dapat dikategorikan menjadi large  fading 
dan small fading. Small fading merupakan sinyal 
yang diterima receiver akibat terjadinya multipath. 
Sinyal yang diterima receiver tersebut akan 
mengalami variasi amplitudo dan fasa yang acak 
sepanjang periode waktu yang cukup singkat. Ada 
dua masalah yang diakibatkan oleh Small fading 
yaitu, flat fading dan frequency selective fading. 
Flat fading adalah fluktuasi sinyal hanya pada 
domain waktu dan frequency selective fading 
fluktuasi sinyal yang terjadi pada domain waktu 
serta frekuensi. Salah satu cara mengatasi small 
fading adalah dengan menggunakan modulasi 
multicarrier, dimana setiap data symbol dari suatu 
user akan ditransmisikan pada beberapa 
subcarrier.  

Multicarrier Code-Division Multiple Access (MC-
CDMA) adalah suatu sistem gabungan antara 
teknik Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing (OFDM) dan Code-Division Multiple 
Access (CDMA). Dalam sistem MC-CDMA ini, 
satu deretan data simbol user di-spread 
menggunakan high rate spreading code yang 
selanjutnya dilewatkan pada multicarrier 
modulator. Pada Receiver MC-CDMA, sinyal 
yang diterima digabungkan dalam frequency 
domain. Oleh karena itu, receiver selalu bisa 
berkerja pada semua energi sinyal yang tersebar 
dalam frequency domain dan ini adalah kelebihan 
dari sistem MC-CDMA. Sistem MC-CDMA 
memastikan agar sistem mampu membuat sinyal 
terima seolah-olah melewati kanal yang memiliki 
sifat non-selektif atau flat. 
 
Penggunaan MC-CDMA diharapkan dapat 
mengatasi masalah small fading dan dapat 
memiliki nilai lebih dalam penggunaan efisiensi 
bandwidth. 
 
Code Division Multiple Access (CDMA) 
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Code Division Multiple Access (CDMA) adalah 
teknik akses jamak yang menggunakan teknik 
modulasi spread spectrum (SS) pada pita frekuensi 
yang sama dan dalam waktu yang sama dan 
menggunakan kode-kode unik untuk 
mengidentifikasi masing-masing user. Oleh karena 
itu, CDMA disebut juga dengan Spread Spectrum 
Multiple Access (SSMA). Teknik modulasi spread 
spectrum berarti sinyal yang memiliki bandwidth 
yang lebih sempit ditransmisikan dengan 
menggunakan spektrum frekuensi yang lebar.  

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Sitem Model Transmisi Spread 
Spectrum[1] 

Pada sisi transmitter, sinyal informasi i(t) 
memiliki data rate Ri dan bandwidth Bi akan di-
spread oleh spreading sequence c(t). Spreading 
sequence ini memiliki chip rate Rc. Processing 
gain sistem spread spectrum (G) adalah 
perbandingan antara bandwidth spreading (Bs) 
dan bandwidth informasi (Bi)[1]. 

 

  (2.1) 

  
Sebelum sinyal spread spectrum ditransmisikan 
melalui kanal Radio Frekuensi (RF), sinyal spread 
spectrum akan dimodulasi dengan radio frequency 
carrier (ω

c
). Proses modulasi ini dapat 

menggunakan teknik binary phase shift keying 
(BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK) 
dan sebagainya.  
 
Orthogonal Frequency Divison Multiplexing 
(OFDM) 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
merupakan teknik modulasi multicarrier, dimana 
antar subcarriernya satu dengan yang lain saling 
ortogonal. Karena sifat ortogonalitas ini, maka 
antar subcarrier yang berdekatan bisa dibuat 
overlapping tanpa menimbulkan efek intercarrier 
interference (ICI). Hal ini akan membuat sistem 
OFDM mempunyai efisiensi spektrum yang lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan teknik modulasi 
multicarrier konvensional.  

Konsep dari OFDM adalah membagi data rate 
sinyal informasi wideband menjadi deretan data 
paralel dengan data rate yang lebih rendah 
sehingga akan didapatkan deretan paralel sinyal 
dengan data rate rendah (narrowband), kemudian 
data-data paralel tersebut dimodulasi dengan 

subcarrier yang saling ortogonal. Hal ini 
merupakan salah satu keuntungan dari penggunaan 
OFDM, karena kanal yang semula bersifat 
frequency selective fading akan dirasakan seperti 
kanal flat fading oleh masing-masing subcarrier, 
sehingga distorsi sinyal akibat perlakuan kanal 
multipath fading menjadi berkurang.  

 

Penggunaan discrete fourier transform (DFT) pada 
sistem OFDM akan mengurangi tingkat 
kompleksitas sistem pengirim dan penerima. 
Dengan penggunaan DFT maka tidak diperlukan 
banyak osilator, mixer dan filter untuk masing-
masing subcarrier. DFT digunakan untuk 
menghasilkan subcarrier yang ortogonal, untuk 
mempersingkat waktu komputasi dapat 
diimplementasikan algoritma Fast Fourier 
Transform (FFT).[4] 

Sistem Multicarrier CDMA  

Multicarrier CDMA adalah suatu sistem gabungan 
teknik OFDM dan CDMA. Dalam sistem MC-
CDMA ini, satu deretan data simbol user di-
spread menggunakan high rate spreading code 
yang selanjutnya dilewatkan pada multicarrier 
modulator. Pada skema MC-CDMA deretan data 
asli diberikan spreading code dan selanjutnya 
dimodulasi untuk setiap subcarrier yang berbeda. 

Multicarrier CDMA (MC-CDMA) merupakan 
perluasan dari prinsip dasar OFDM, dimana 
MC-CDMA merupakan bentuk dari CDMA atau 
spektral tersebar. MC-CDMA memodulasi data 
digital dan mentransmisikannnya dengan N buah 
subcarrier narrowband. Untuk N spreading 
code terdapat N subcarrier. Dengan teknik 
multiple access banyak user menggunakan set 
subcarrier yang sama namun dengan 
menggunakan spreading code, yang saling 
orthogonal juga, yang berbeda. Untuk 
mendapatkan bandwidth sinyal yang lebih besar 
dari yang sesungguhnya digunakan spread 
spectrum pada DS-CDMA. Sinyal DS-CDMA 
dibangkitkan dengan mengalikan setiap simbol 
data user dengan deretan spreading code 
berdurasi chip (Tc) = Tb/N. 

 

 
 
 

 

 

Gambar 2 Pengirim MC-CDMA dan spektral 
frekuensinya[8] 
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Pada gambar 2 dimodelkan pengirim sistem MC-
CDMA pada user ke-m dan spektral frekuensi 
dari sinyal kirimnya. GMC menunjukkan 
processing gain, Nc menunjukkan jumlah 
subcarrier yang digunakan dan Cm[t] = [Cm1 + 
Cm2+ ... + CmGMC] menunjukkan kode 
spreading pada user ke-m. 

 

 

 

 

Gambar 3 Penerima MC-CDMA[8] 

Pada penerima MC-CDMA, sinyal terima di-
combine dalam domain frekuensi. Oleh karena itu 
penerima MC-CDMA selalu bisa menerima 
energi sinyal terima yang terhambur dalam 
domain frekuensi. Sinyal yang melalui kanal 
frecquency selective fading akan mengalami 
perbedaan level amplitudo dan perbedaan fasa pada 
semua subcarrier-nya sehingga akan terjadi 
distorsi keortogonalitas dari tiap user. 

Prinsip Serial to Pararel (S/P) 

Data yang akan dikirimkan biasanya masih dalam 
bentuk aliran data serial, sedangkan pada MC-
CDMA data terlebih dahulu dimodulasi dalam 
aliran pararel. Blok serial to pararel berfungsi 
untuk mengubah aliran bit yang berupa data serial 
menjadi pararel. Pengubahan aliran bit menjadi 
paralel bertujuan untuk menghasilkan aliran data 
nantinya akan ditumpangkan dengan frekuensi 
carrier yang berbeda satu sama lain. 

 

 

Gambar 4 Prinsip serial to parallel converter 

Spreading dan Despreading code 

Walsh code merupakan code yang digunakan 
sebagai spreading dan despreading data dalam 
sistem komunikasi MC-CDMA. Sandi ini sangat 
penting untuk menghilangkan interferensi 
sehingga pengguna yang satu tidak akan 
mengganggu pengguna yang lain walaupun 
mereka menggunakan frekuensi yang sama. 
Kemampuan sandi Walsh ini didasarkan pada 
sifatnya yang ortogonal. Suatu sandi dikatakan 
ortogonal dengan sandi yang lain apabila kedua 

sandi itu memiliki korelasi-silang sama dengan 
nol. Korelasi-silang ini diperoleh dengan 
mengalikan runtun bit kedua sandi menggunakan 
logika XOR. Bila XOR dari kedua sandi 
menghasilkan jumlah bit 0 dan bit 1 yang sama 
maka kedua sandi memiliki korelasi-silang nol. 

Walsh code dibentuk dengan menggunakan 
matriks Hadamard yang dibangkitkan oleh operasi 
matriks. Unit dasar matriks (Ho) dari pembangkit 
kode Walsh Hadamard dan bentuk umumnya 
untuk panjang kode Walsh 2n (Hn) adalah: 

 

H o =      H o =  

Matrik Hn dengan ukuran 2n x 2n dibentuk 
menggunakan matrik Hn-1 dengan ukuran 2n-1 x 
2n-1 dengan Hn setiap baris dari matrik Hn 
dapat diuji keorthogonalannya dalam arti inner 
product antara dua kode adalah nol. 

Prinsip FFT dan IFFT 

Sinyal keluaran dari blok mapping berbentuk 
variasi dari amplitudo dan fasa sesuai dengan 
metode modulasi yang digunakan. Sinyal ini masih 
dalam domain frekuensi. Blok IFFT berfungsi 
mentransformasikan sinyal tersebut ke dalam 
fungsi domain waktu. FFT merupakan turunan dari 
persamaan Discrete Fourier Transform (DFT ) 
dimana jumlah perhitungan digital pada DFT 
dapat dikurangi secara dramatis sehingga dengan 
adanya penemuan FFT maka perhitungan digital 
terhadap spektrum-spektrum frekuensi dapat 
diwujudkan dalam prakteknya. 

FFT dapat dituliskan dalam bentuk sinusoida 
sebagai berikut : 
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Dimana : 

X(k) = Output FFT 
N  = jumlah bit yang ditransmisikan 
x(n)  = Bit ke-n 
k  = 0,1,2,3...N 
Invers FFT (IFFT) menghitung kembali 
representasi sinyal waktu diskrit dari sinyal yang 
dinyatakan dengan menggunakan persamaan : 
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Dimana : 
X(k)  = Bit ke-k 
N  = Jumlah bit yang ditransmisikan 
x(n) = Output IFFT 
n  = 0,1,2,3,……N  

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebelum melakukan IFFT maka hal yang harus 
dilakukan adalah menentukan panjang IFFT. IFFT 
ataupun FFT pada sistem MC-CDMA berfungsi 
sama seperti osilator lokal pada modulasi analog. 
Keluaran dari FFT merupakan kumpulan frekuensi 
yang satu sama lain saling ortogonal. Jumlah titik 
IFFT pada implementasi bernilai 2n, dimana n 
merupakan bilangan bulat positif. Jika jumlah 
frekuensi subcarrier yang digunakan kurang dari 
2n , maka diperlukan penambahan zero 
(zeropadding). Pada simulasi ini jumlah 
subcarrier yang digunakan merupakan 2n sehingga 
tidak diperlukan penambahan zero (zero padding). 

Gangguan Sinyal 
Dalam sistem komunikasi bergerak, perambatan 
sinyal antara pemancar dan penerima melalui 
berbagai lintasan yang berbeda-beda (Multipath). 
Lintasan yang berbeda-beda tersebut 
mengakibatkan kuat sinyal penerimaan menjadi 
bervariasi. Sinyal yang diterima oleh penerima 
merupakan superposisi dari keseluruhan sinyal 
yang dipantulkan akibat multipath. Panjang 
lintasan yang berbeda-beda mengakibatkan sinyal-
sinyal multipath sampai pada penerima dengan 
variasi waktu tunda yang disebut delay spread. 
Delay spread ini dapat menimbulkan interferensi 
antar simbol atau biasa disebut dengan Inter 
Symbol Interference (ISI), karena setiap simbol 
akan saling bertumbukan dengan simbol sebelum 
dan sesudahnya. Hal ini penyebab terjadinya 
gangguan sinyal yang menurunkan unjuk kerja 
sistem komunikasi bergerak. Oleh karena itu,  
perlu untuk memahami gangguan sinyal didalam 
komunikasi nirkabel, karena kinerja sistem 
komunikasi nirkabel sangat bergantung pada 
karakteristik kanal itu sendiri. 

Additive White Gaussian Noise (AWGN) 

Additive White Gaussian Noise adalah noise yang 
terjadi pada jaringan wireless manapun, memiliki 
sifat-sifat additive, white, dan Gaussian. Sifat 
additive artinya noise ini dijumlahkan dengan 
sinyal, sifat white artinya noise tidak tergantung 
dari frekuensi operasi sistem dan memiliki rapat 
daya yang konstan serta sifat Gaussian artinya 
besarnya tegangan noise meiliki rapat peluang 
terdistribusi Gaussian.  

Jika didefinisikan sinyal yang dikirimkan, white 
Gaussian noise dan sinyal yang diterima adalah 
berturut-turut s(t), n(t) dan r(t), maka sinyal yang 
diterima adalah: 

r(t) = s(t) +n(t)             (2.4) 

dengan n(t) adalah sample function proses AWGN 
dengan fungsi rapat peluang (pdf) dan rapat 
spectral daya adalah sebagai berikut: 

 (2.5) 

Dan No adalah rapat daya noise dan bernilai 
konstan. 

Gambar berikut menunjukkan ilustrasi proses 
transmisi sinyal pada kanal AWGN dan 
karakteristik AWGN. 

 

 

 

Gambar 5 Kanal AWGN [6] 

Fading  

Fading secara definitif adalah penurunan dan 
fluktuasi daya di penerima. Fading menyebabkan 
suatu kondisi dimana sinyal yang diterima terlalu 
jelek untuk dilakukan pemrosesan sinyal 
selanjutnya, yaitu demodulasi. Masalah akibat 
fading adalah 2 macam, yaitu : pertama adalah 
penurunan sinyal dan yang kedua adalah fluktuasi 
sinyal itu sendiri.[7] 

Fading dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu Large 
Scale Fading dan Small Scale Fading. Large scale 
fading erat kaitannya dengan prediksi pathloss. 
Small scale fading disebabkan karena keadaaan 
kanal propagasi yang bersifat dispersive, dan sifat 
keberubahannya terhadap waktu karena 
pergerakan user. 

Small fading[9] 

Propagasi sinyal dari pengirim menuju ke 
penerima dalam lingkungan wireless, akan 
mengalami berbagai gangguan seperti: pantulan, 
redaman, difraksi, hamburan. Sehingga penerima 
akan menerima sinyal hasil penjumlahan dari 
berbagai lintasan akibat mengalami kondisi diatas. 
Sinyal tersebut akan mengalami variasi amplitudo 
dan fasa yang acak sepanjang periode waktu yang 
cukup singkat. Sinyal yang diterima penerima 
adalah sinyal yang telah mengalami distorsi akibat 
efek kanal atau biasa disebut small scale fading. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Small Fading 
adalah : 
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1. Multipath propagation, adanya objek-
objek pemantul pada kanal 
mengakibatkan disipasi energi sinyal. 
Disipasi energi sinyal itu dapat berupa 
disipasi amplitudo, fasa, dan waktu. Hal 
ini mengakibatkan sinyal yang diterima di 
penerima menjadi dua jenis, yaitu 
langsung (direct) dan tunda (delay), 
dengan variasi amplitudo dan fasa yang 
acak pada tiap komponen multipath. Hal 
ini akan mengakibatkan intersymbol 
interference (ISI). 

2. Kecepatan penerima, pergerakan relatif 
antara pemancar dan penerima 
menghasilkan efek doppler shift, yaitu 
pergeseran frekuensi modulasi yang acak 
pada tiap komponen multipath. Hal ini 
mengakibatkan pelebaran spektral sinyal. 

3. Kecepatan objek-objek lingkungan kanal, 
jika objek-objek pada kanal dalam 
keadaan bergerak, maka akan 
mengakibatkan time varying doppler 
shift. 

4. Bandwidth transmisi sinyal, jika 
bandwidth sinyal yang dikirimkan lebih 
besar dari bandwidth kanal, maka sinyal 
yang diterima akan mengalami distorsi. 
Hal ini berhubungan dengan bandwidth 
koheren dari kanal. 

Pemodelan Simulasi 

Pada bagian ini akan dijelaskan masing-masing 
diagram blok yang digunakan dalam simulasi MC-
CDMA dalam mengatasi small fading. Simulasi 
dalam tulisan ini dapat dilihat pada blok diagram 
yang ditunjukkan Gambar 3.1. Blok diagram ini 
terbagi dalam tiga bagian besar blok sistem, yaitu : 
Blok Pengirim, Blok Kanal Transmisi, Blok 
Penerima. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Blok Pemodelan Simulasi MC-CDMA 

Blok Sistem Pengirim MC-CDMA 

 Input Data 

Input data dalam simulasi tugas akhir ini 
adalah data berupa teks, gambar atau suara. 

Selanjutnya input data menuju blok Analog to 
Digital Pulse Code Modulation. 

 
 Analog to Digital Pulse Code Modulation 

(A/D PCM) 

Keluaran dari input data yang masih berupa 
teks, gambar atau suara selanjutnya diproses 
menjadi menjadi bit-bit data biner dengan 
A/D PCM sehingga sinyal yang keluar dari 
blok diagram ini sudah menjadi sinyal digital. 

 
 Serial To Paralel 

Blok serial ke paralel berfungsi untuk 
mengubah data yang terdiri dari satu baris dan 
beberapa kolom menjadi beberapa baris dan 
beberapa kolom. Pada blok ini data yang 
berbentuk bit-bit biner diubah menjadi data 
bit-bit dengan jumlah baris menyatakan 
jumlah subcarrier yang akan digunakan dan 
jumlah kolom menyatakan jumlah simbol data 
yang dikirimkan pada tiap subcarrier. 
Selanjutnya data yang sudah diubah menjadi 
bentuk data paralel menuju blok CDMA 
encoder. 

 CDMA Encoder 
Data yang sudah berbentuk paralel 
selanjutnya menuju CDMA encoder dan 
diubah menjadi matriks CDMA. Transformasi 
yang digunakan dalam proses CDMA encoder 
menggunakan transformasi Wals-Hadamard. 
Selanjutnya hasil dari CDMA encoder menuju 
ke blok Invers Fast Fourier Transform 
(IFFT). 
 IFFT 

Blok IFFT mengubah data paralel yang 
berbentuk Matriks CDMA dari keluaran blok 
CDMA encoder menjadi inverse dari 
Transformasi Fourier. Misalnya mengatur 4 
buah data sebagai [S0 S1 S2 S3]. Dalam blok 
ini, matriks bit-bit hasil keluaran dari blok 
CDMA encoder kemudian diubah dengan 
menggunakan  inverse Transformasi Fourier 
hingga membentuk suatu domain frekuensi. 
Penggunaan IFFT akan menjamin sifat 
orthogonalitas antar subcarrier.  

 Paralel To Serial 

Blok ini mengubah data paralel keluaran dari 
blok IFFT menjadi bentuk serial untuk 
dikirimkan ke penerima melalui kanal 
transmisi. 

 

Blok Kanal Transmisi 
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Sinyal yang dipancarkan dari transmitter akan 
mengalami noise karena melalui udara bebas. Hal 
ini disebabkan karakteristik dari kanal wireless. 
Pemodelan kanal yang digunakan dalam simulasi 
ini adalah model kanal AWGN dan model kanal 
Rician fading sebagai acuan penelitian terhadap 
masalah small fading. Pada blok ini akan 
disimulasikan gangguan sinyal di udara bebas. 
Sinyal yang telah mengalami gangguan sinyal 
selanjutnya menuju ke penerima untuk selanjutnya 
didemodulasi. 

Blok Sistem Penerima MC-CDMA 
 Serial To Paralel 

Pada blok ini sinyal yang telah melalui kanal 
transimisi dikonversi kembali dari data serial 
ke bentuk data paralel sehingga proses 
simbol-simbol yang diterima dapat diolah 
pada blok-blok operasi selanjutnya. 

 FFT 

Data paralel hasil dari blok serial ke paralel 
disusun kembali ke dalam bentuk seperti 
sinyal masukan IFFT pada transmitter dengan 
menggunakan Transformasi Fourier dari data 
tersebut. Jumlah point FFT pada penerima 
harus sama dengan jumlah point N-IFFT yang 
digunakan. Selanjutnya hasil blok FFT yang 
berbentuk matriks CDMA code menuju ke 
blok CDMA decoder. 

 CDMA Decoder 

Matriks CDMA code yang masih berbentuk 
paralel selanjutnya diubah kembali ke dalam 
bentuk bit-bit data biner yang masih 
berbentuk paralel seperti hasil keluaran dari 
proses serial ke paralel di transmitter. Bit-bit 
data biner yang masih berbentuk paralel hasil 
CDMA decoder selanjutnya menuju ke blok 
paralel ke serial. 

 Paralel To Serial 

Bit-bit data biner yang masih berbentuk 
paralel hasil CDMA decoder selanjtutnya 
disusun kembali ke dalam bentuk serial. Cara-
cara yang digunakan di blok ini seperti blok 
Serial  to  Paralel  di transmitter tetapi dibuat 
sebagai decode-nya. Kemudian bit-bit data 
biner yang sudah berbentuk serial 
selanjutnya menuju ke blok D/A PCM. 

 D/A PCM 

Digital-to-Analog Pulse Code Modulation 
(D/A PCM) mengubah data digital ke dalam 
data asli yang dikirimkan. Data bit-bit biner 
hasil dari blok paralel ke serial diubah 

menjadi data berupa teks, gambar atau suara  
seperti sinyal awal sebelum masuk blok A/D 
PCM. 

 Data Output 

Blok ini berisi data asli yang dikirimkan 
berupa teks, gambar atau suara. 

Skenario Simulasi 
Ada dua skenario yang akan dijalankan dalam 
simulasi MC-CDMA yaitu sebagai berikut :  

1. pengaruh input pada sistem. 
2. pengaruh parameter pada kanal. 

 
 
 
 

Tabel 1 Parameter input pada sistem 
 

 
 
 
 
 

Tabel 2 Parameter pada kanal 
 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN ANALISA 

Jumlah Subcarrier 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Grafik BER terhadap SNR dengan 
parameter jumlah subcarrier 
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Berdasarkan gambar 7 maka dapat dianalisa 
dengan hasil sebagai berikut: 
a. Berdasarkan gambar 4.4 memberikan hasil 

bahwa semakin besar tingkat Signal to Noise 
Ratio (SNR), Bit Error Rate (BER) menjadi 
semakin kecil. Hal ini berarti bahwa nilai SNR 
yang semakin kecil memberikan tingkat noise 
yang semakin besar. 

b. Semakin besar jumlah subcarrier memberikan 
hasil semakin besar nilai Bit Error Rate. Hal 
ini berarti semakin banyaknya subcarrier, 
tingkat kesalahan data juga akan semakin 
besar. 

 
FFT Size 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Grafik BER terhadap SNR dengan 
parameter perubahan Ukuran FFT 

 
Berdasarkan gambar 6 maka dapat dianalisa 
dengan hasil sebagai berikut: 
a. Berdasarkan gambar 4.5 memberikan hasil 

bahwa bahwa semakin besar tingkat Signal to 
Noise Ratio (SNR), Bit Error Rate (BER) 
menjadi semakin kecil. Hal ini berarti bahwa 
nilai SNR yang semakin kecil memberikan 
tingkat noise yang semakin besar. 

b. Semakin besar ukuran FFT memberikan hasil 
semakin kecil nilai Bit Error Rate. Hal ini 
berarti semakin besar ukuran FFT, tingkat 
kesalahan data juga akan semakin kecil. 
 

Frekuensi Doppler 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Grafik BER terhadap SNR dengan 
parameter frekuensi Doppler 

 

Berdasarkan gambar 8 maka dapat dianalisa 
dengan hasil sebagai berikut: 
a. Besarnya nilai frekuensi Doppler mempunyai 

pengaruh terhadap simulasi sistem Multicarrier 
CDMA, yang artinya tingkat perubahan atau 
pergerakan receiver memberikan pengaruh 
yang cukup besar. 

b. Semakin besar nilai frekuensi Doppler 
memberikan hasil semakin besar juga nilai Bit 
Error Rate. Hal ini berarti semakin banyaknya 
pergerakan pada user atau receiver, tingkat 
kesalahan data juga akan semakin besar. 

K-faktor 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Grafik BER terhadap SNR dengan 
parameter perubahan K-faktor 
 
Berdasarkan gambar 9 menunjukkan adanya 
trenline atau kecenderungan, yang dapat dianalisa 
dengan hasil sebagai berikut: 
a. Grafik dari semua k-faktor memberikan hasil 

bahwa semakin besar tingkat Signal to Noise 
Ratio (SNR), Bit Error Rate (BER) menjadi 
semakin kecil. Hal ini berarti bahwa nilai SNR 
yang semakin kecil memberikan tingkat noise 
yang semakin besar. 

b. Nilai k-faktor yang semakin besar memberikan 
trenline Bit Error Rate yang semakin kecil. Hal 
ini berarti bahwa semakin besar K-faktor 
menunjukkan bahwa semakin didominasi oleh 
sinyal yang dominan atau LOS path yang 
ditunjukkan dengan Bit Error Rate yang 
semakin kecil. 

 
Ringkasan Analisa 
Dari keseluruhan hasil analisa simulasi sistem 
MC-CDMA yang telah dilakukan menunjukkan 
hasil sebagai berikut: 

1. Grafik dari keseluruhan hasil analisa 
menunjukkan semakin besar nilai SNR, 
nilai Bit Error Rate (BER) menjadi 
semakin kecil. 

2. Semakin besar jumlah subcarrier 
memberikan hasil semakin besar nilai Bit 
Error Rate. Hal ini berarti semakin 
banyaknya subcarrier, tingkat kesalahan 
data juga akan semakin besar. 
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3. Semakin besar ukuran FFT memberikan 
hasil semakin kecil nilai Bit Error Rate. 
Hal ini berarti semakin besar ukuran FFT, 
tingkat kesalahan data juga akan semakin 
kecil. 

4. Semakin besar nilai frekuensi Doppler 
memberikan hasil semakin besar juga 
nilai Bit Error Rate. Hal ini berarti 
semakin banyaknya pergerakan pada user 
atau receiver, tingkat kesalahan data juga 
akan semakin besar. 

5. Nilai k-faktor yang semakin besar 
memberikan trenline Bit Error Rate yang 
semakin kecil. Hal ini berarti bahwa 
semakin besar K-faktor menunjukkan 
bahwa semakin didominasi oleh sinyal 
yang dominan atau LOS path yang 
ditunjukkan dengan Bit Error Rate yang 
semakin kecil. 
 

KESIMPULAN 

1. Penggunaan jumlah subcarrier dalam 
percobaan cukup mempengaruhi kinerja 
sistem. Hal ini ditunjukkan dengan BER 
sistem Multicarrier CDMA semakin 
besar dengan meningkatnya jumlah 
subcarrier yang digunakan. 

2. BER sistem Multicarrier CDMA semakin 
rendah dengan meningkatnya ukuran FFT 
yang digunakan. 

3. Semakin besar nilai frekuensi Doppler 
membuat kinerja sistem semakin buruk 
dengan semakin besarnya nilai BER. 

4. Semakin besar nilai K-faktor maka 
semakin baik kinerja sistemnya 
berdasarkan grafik menunjukkan nilai 
BER yang cenderung membaik. 
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Abstrak 

Sistem Informasi Pengiriman Nilai Mata kuliah dengan SMS. Mendayagunakan SMS atau pesan teks 
untuk menginformasikan nilai satu mata kuliah yang mendapatkan nilai dibawah C. Pengiriman nilai 
dilakukan dengan menghubungkan komputer dengan modem GSM. Pengiriman SMS ke segala arah 
(broadcast) dengan aplikasi SMS Broadcaster yang terkoneksi dengan database. Dengan adanya aplikasi SMS 
Broadcaster ini dapat digunakan institusi pendidikan untuk memberikan informasi nilai dengan cepat dan 
terarah. Pada aplikasi SMS Broadcaster terdapat pilihan untuk mengirimkan pesan ke mahasiswa saja, orang 
tua saja, atau mahasiswa dan orang tua sekaligus. Dengan kapasitas isi pesan SMS hanya berukuran 160 
karakter, sehingga informasi yang ditulis harus tepat dan padat. 

 

Abstract 

Delivery Information Systems for the Value course by SMS. Utilize SMS or text messaging to inform the 
value of one subject who scored below the C Sending is done by connecting the computer with a GSM 
modem. Sending SMS to all directions (broadcast) by SMS Broadcaster application connected with the 
database. With the SMS Broadcaster application can be used for institutions to provide information quickly 
and targeted values. In SMS Broadcaster application there is the option to send a message to students only, 
parents only, or students and parents as well. With a capacity of only measuring the content of SMS messages 
to 160 characters, so that written information must be precise and concise.  

Keywords: Boadcast SMS, SMS. 

1. Pendahuluan 
 

Komunikasi berkembang sangat pesat untuk 
berbagai kebutuhan informasi. terutama bagi 
pengguna layanan SMS. Dengan semakin 
berkembangnya Teknologi Informasi  dan semakin 
meningkatnya kebutuhan komunikasi global, 
sehingga diperlukan pengetahuan tentang 
teknologi Informasi itu. Inovasi dalam teknologi 
telekomunikasi berkembang dengan cepat dan 
selaras dengan perkembangan karakteristik 
masyarakat modern yang memiliki mobilitas 
tinggi, mencari layanan yang fleksibel, serba 
mudah dan memuaskan dan mengejar efisiensi di 
segala aspek  

Layanan SMS merupakan sebuah layana yang 
bersifat nonreal time dimana sebuah short message 
dapat di-submit ke suatu tujuan, tidak peduli 
apakah tujuan tersebut aktif maupun tidak. Bila 
terdeteksi bahwa tujuan tidak aktif, maka sistem 
akan menunda pengiriman ke tujuan hingga tujuan 
aktif kembali. Pada dasarnya sistem SMS akan 

menjamin delivery dari short message hingga 
sampai ke tujuan. 

Karakteristik utama SMS adalah SMS merupakan 
sebuah sistem pengiriman data dalam paket yang 
bersifat out-of-band dengan bandwidth kecil. 
Dengan karakteristik ini,pengiriman suatu burst 
data yang pendek dapat dilakukan dengan efisiensi 
yang sangat tinggi. SMS pada awalnya didesain 
untuk penukaran message yang berukuran kecil, 
terutama digunakan untuk keperluan notifikasi dan 
paging baik numberik maupun alphanumerik. 
Akan tetapi, dengan perkembangan pesat SMS, 
kemudian bermunculan berbagai jenis aplikasi 
yang memanfaatkan fasilitas SMS.  

2. Eksperimental 
 

Adapun metode eksperimental adalah sebagai 
berikut : 
1. Studi Literatur 
2. Diskusi kepada orang-orang yang 

berkompeten. 
3. Pembuatan aplikasi alat. 
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4. Try and Error 
5. Uji coba 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1 Prinsip Kerja System 
 
Program aplikasi ini terdiri dari sebuah aplikasi 
SMS CASTER. Aplikasi ini berperan sebagai 
pengolah informasi, yang mana informasi tersebut 
dikemas dalam bentuk SMS, informasi yang 
disajikan sesuai dengan nilai yang diperoleh 
mahasiswa. Proses hasil nilai ini dapat dilakukan 
dengan mengirimkan SMS atau menggunakan 
aplikasi pendukung lainnya. 

 

Gambar 3.1 Aplikasi SMS 
 

Implementasi pembuatan SMS Caster digunakan 
untuk pemberitahuan kepada Orang Tua 
Mahasiswa jika Mahasiswa tersebut mendapatkan 
nilai rendah pada mata kuliah tertentu. Sistem ini 
memiliki cara kerja seperti berikut, sebuah PC 
yang difungsikan sebagai server yang terhubung 
dengan modem digunakan untuk mengirimkan 
SMS ke nomer tujuan tertentu. 
 
3.2 Tahapan Pembuatan 
 
Perancangan program dengan diagram alir dibuat 
untuk menggambarkan suatu sistem agar mudah 
dimengerti. Pada tugas akhir ini akan 
menggambarkan pembuatan PC sebagai server dan 
Visual Basic sebagai aplikasi pengiriman 
SMS.[1,2] 
 

 
 

Gambar 3.2 Flowchart Tahapan Pembuatan 
Program 
 
3.3 UML Use Case 
 
Sebuah use case menggambarkan urutan interaksi 
antara satu atau lebih actor dan sistem, dalam fase 
requirement model use case menggambarkan 
sistem sebagai kotak hitam dan interaksi antara 
actor dan sistem dalam suatu bentuk naratif, yang 
terdiri dari input user dan respon sistem. Setiap 
use case menggambarkan perilaku sebuah aspek 
sistem, tanpa mengurangi struktur internalnya. 
Selama pembuatan model use case secara parallel 
juga harus ditetapkan sebagai objek yang terlibat 
dalam setiap use case.[3,4] 

a)  Menu File  
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.3 Use case Menu File 
 

b) Menu pengiriman 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Use Case Menu Pengiriman SMS  

Login

Log Out

Broadcast & Server

Log 



T I  | 44 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9        SNTE-2011 
 

 
 

Pertama instalasi windows terlebih dahulu, setelah 
selesai terinstal dengan benar kemudian instalasi 
XAMPP pada PC sampai selesai, selanjutnya 
instalasi Visual Basic ke dalam computer 
 
3.7  Pembuatan Aplikasi Dekstop  

Pertama instalasi instalasi XAMPP pada PC 
sampai selesai, selanjutnya instalasi Visual Basic 
ke dalam komputer. Pertama dibuat form login 
untuk dapat masuk ke dalam aplikasi tersebut, agar 
tidak semua orang dapat menggunakan aplikasi ini 
maka dibuat form login. 

 

Gambar 3.5 Form Login 

 

 

 

Jika dalam memasukkan pasword pada aplikasi ini 
salah, maka akan muncul pemberitahuan sebagai 
berikut “maaf pasword salah” (gambar 3.6) 

 

Gambar 3.6 Form Error Login 

Setelah pembuatan form login selesai dilanjutkan 
dengan pembuatan background seperti gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 Form Background 

Form pilihan, di dalam form pilihan ini terdapat tiga 
menu pilihan yaitu sms caster, data diri dan exit, 
mempunyai fungsi berbeda-beda seperti gambar 3.8 

 

Gambar 3.8 Form Pilihan 

Form sms caster ini terdapat beberapa pilihan 
pengiriman. Pengiriman sms ke orang tua saja, 
mahasiswasaja dan orang tua dan mahasiswa. Isi 
pesan dapat diisi atau di edit secara bebas oleh 
operator/admin., seperti gambar 3.9 

  

Gambar 3.9 Form SMS Caster 

 

Form (halaman yang dituju).Show 
Me.Hide 
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Dalam form SMS Caster, untuk mengkoneksikan 
modem GSM dengan komputer diperlukan 
perintah : 

 

 

 

 

Perintah untuk mengambil data nama mahasiswa 
dan nomor telepon selulernya adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengirimkan banyak nomor, hasilnya 
adalah : 

 

Gambar 3.10 Konfirmasi Pengiriman SMS 

Data diri di sini sendiri adalah untuk 
memberitahukan data dari  pembuat tampilan 
dekstop, di dalam form ini ada tool-tool yang 
digunakan seperti gambar di bawah ini 

 

Gambar 3.11 Form Data Diri 

3.8 Koneksi Visual Basic ke dalam My SQL 

Agar database dapat berjalan pada visual basic 
sebelumnya diinstal terlebih dulu ADODB. 
Setelah instalasi selesai langkah selanjutnya 
adalah pilih project lalu pilih module, di dalam 
module masukkan Public Conn As New 
ADODB.Connection, ini berguna untuk membuka 
koneksi database dan isikan data ke dalamnya 
sampai selesai, untuk menutup koneksi ketikkan 
Public Sub tutup_koneksi() [4,9], seperti contoh 
pada gambar 3.12 di bawah ini.  

 

Gambar 3.12 Module Koneksi 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap 
permasalahan dan penyelesaian yang telah dibuat, 
maka dapat ditarik kesimpulan yang diperlukan 
untuk pengembangan system ketahap yang lebih 
komplek. 

Dari hasil analisa terhadap masalah dan aplikasi 
yang dikembangkan, maka dapat ditarik 
kesimpulan antara lain: 
1. Komputer yang telah dikonfigurasikan kini 
telah dapat difungsikan sebagai pengirim sms 
dengan pengiriman pesan ke banyak nomor. 
2. Dengan adanya aplikasi sms caster ini dapat 

With MSComm1 

MSComm1.ComPort = 4 

MSComm1.Settings = “115200,N,8,1”

Dim rs As New ADODB.Recordset 

Dim daftar_id_mahasiswa As New Collection 

Dim daftar_nomor As New Collection 

query = "SELECT * FROM nilai where 
nilai_uas <= '60'" 

rs.CursorLocation = adUseClient 

rs.Open query, Conn, adOpenStatic, 
adLockReadOnly
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digunakan institusi untuk memberikan informasi 
nilai dengan cepat dan terarah. 
3. Dengan pemberian password untuk masuk ke 
dalam aplikasi maka akan lebih aman karena tidak 
semua orang dapat menggunakan aplikasi ini. 
4. Pada tampilan form sms terdapat pilihan 
mahasiswa, orang tua, mahasiswa & orang tua 
untuk memilih pengiriman yang akan dituju. 
5. Pesan SMS  hanya berukuran 160 karakter, 
sehingga informasi yang di tulis harus padat. 
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Abstract 
 

The use of unified Internet-Protocol (IP) Based, mix the transmission of signalling with other internet based 
service within the same infrastructure. UDP as a default signaling transport protocol brings an issue of call 
drop possibilities during network congestion, leads to impossibility to realize reachibility of service. The paper 
aims to present the idea of using Datagaram Congestion Control Protocol as signaling transport protocol for 
SIP based call control protocol to overcome the issue of call drop regarding to network congestion. It assumed 
that DCCP has a solution to detect network congestion that leads the upper layer protocol from being sent an 
application traffic when the congestion occurs.  To proof the concept the simulation study was performed 
using NS2 and independently developed SIP module. The obtained result indicate that DCCP has more 
reliable regarding the avoidance of call drop event due to network congestion compared to UDP. In the other 
hand UDP as a transport signalling protocol still have better performance regarding to SIP call setup delay 
than DCCP.  

  
Keywords: congestion, DCCP, NS2, Signalling, TCP, transport protocol and UDP 

 

1. Introduction 
 

The roadmap of telecommunication service 
defines to move from Switched Circuit Network 
(SCN) based infrastructure to Packet Switch 
Network which based on IP transport technology. 
Adopting the future multimedia services, the next 
genertation of fixed and mobile network evolving 
from Next Generation (NGN) and IP Multimedia 
Subsytem (IMS) framework to Evolved Packet 
System (EPS) as meeting point of NGNs. SIP has 
a significant role as a main signalling and call 
control protocol on all next generation 
frameworks[1]. Till now UDP is agreed as an 
optimal IP transport protocol for SIP. The 
unreliable characteristics of UDP bring an issue 
regarding the possibilites of call drop caused by 
the congestion on the network, leading to 
imposibility to implement reachibilty of 
telecommunication service.  

The selection of UDP as signalling transport 
protocol for SIP due to its has the lowest call setup 
delay. But the problem rise when the network has 
a congestion, it increase the posibility of 
unsuccessfull call setup if one of packet contain 
SIP message droped by the network devices such 
us router, because UDP donot have a congestion 
detection and packet retransmission mechanism. 

 

In this paper we propose an idea of using 
Datagaram Congestion Control Protocol as 
signaling transport protocol for SIP based call 
control protocol.  We focus on analyzing the 
packet drop rate and call setup delay of SIP 
signalling on top of both UDP and DCCP transport 
signalling protocol. 

2. Background 
 

NGN Protocol Classification 

Next Generation Network (NGN) uses several 
protocols for interconnection between existing 
communication components, hardware or user 
alike. Generally, these protocols are grouped into 
Signalling Transport Protocol, Bearer Control 
Protocol, and Call Control Protocol.  Signalling 
Transport Protocol serves transport layer signaling 
while serving higher level services. Bearer Control 
Protocol controls NGN media gateways. Call 
Control Protocol is used to control call setup. 

Session Initiation Protocol 

Session Initiation Protocol is a Call Control 
Protocol that used for builds, modify and tear 
down one or more participant session [2].  SIP is 
IETF main protocol for multimedia anda data 
control signaling framework. 
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Figure 1. Protocol on NGN 

Within SIP defines the following  entities[3][4]: 
 Location Service 
 Proxy Server 
 Redirect Server 
 Registrar 
 User Agent (Client and Server)  

 
Datagram Congestion Control Protocol 

DCCP has two basic functions: one is to establish, 
maintain, and tear down unreliable connections, 
and the other is to utilize the congestion-control 
mechanism for unreliable connections. DCCP 
main characteristics are as follows[5]: 
 Unreliable data transfer — DCCP doesn’t 

retransmit lost data packets during 
transmission. 

 Reliable connection establishment and feature 
negotiation — during connection 
establishment, tear down, and feature 
negotiation, 

 DCCP uses a reliable transmission that keeps 
retransmitting control packets until one side 
gets a response from the other. 

 Adequate packet options — DCCP offers 
many packet options. Ack vector options, for 
example, record the receiver’s receiving 
status, and data dropped options record the 
cause of a packet drop. 

 Dynamic choice of congestion control — 
DCCP currently offers two congestion- 
control mechanisms. Congestion control ID 2 
(CCID 2) is TCP-like, and CCID 3 uses 
TCPFriendly Rate Control (TFRC). A 
connection can dynamically select a proper 
congestion control according to its demand. 
 

 

Figure 2. Communication between Domains with SIP 

 

 Dynamic adjustment of acknowledgment rate 
— the sender can dynamically adjust how 
quickly the receiver sends acknowledgments 
according to the degree of congestion in the 
return path. 
 

Prevention of SYN flooding attack — upon 
connection establishment, DCCP uses cookies to 
avoid the SYN flooding attack from which TCP 
often suffers[Yuan08]. 

3. Simulation 
 

System Service Overview 

The System consist of : 
 Two SIP Proxy  (send and receive SIP 

message) 
 One EXP sorce node, one destination node 

(SINK) 
 Four node act as a router node 
 
Performance Metrices 
 Average  call setup delay of SIP Signalling 

flow 
 Call drop rate of SIP signalling flow 
 
System and Workload Parameter 
 Type of transport layer protocol (UDP,  

DCCP): Provides a comparison of 
performance and behaviour of variour 
transport layer protocols for SIP Signalling 

 Number of SIP invite packet initiation per 
second: Provides a comparison of signalling 
transport protocol impact  on  call drop 
avoidance and call setup delay 

 
Factor and Values 
 Transport layer protocol: UDP, DCCP 
 Link Capacity: 155ms 
 Propagation delay: 0, 5, 20 ms 
 EXP  

o packet size: 160 
o EXP rate: 64k 

 EXP bust time: 1ms  
 SIP  

o Number of call per second: 5, 10, 20, 40 
 
Evaluation Techniques 
We use constant 3 second SIP call time, with 577 
byte packets, and 10 minute simulation time.  We 
vary the call rate (N) in this experiment to see the 
impact of call rate and the drop rate, and find out 
whether DCCP has better drop rate than UDP. 
 
This experiment is carried out with assigning 5, 
10, 20, 40 call/second to call rate (N). Because 
there is no retransmission on DCCP based 
implementation, additional tries using 70 and 80 
call/second are carried out on DCCP. Because 
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UDP has dropped calls on 40 call/second, 
indicated by retransmision messages, those tries 
are not carried out on UDP. 
 
Experimental Design 
 

 
 

Figure 3. Simulation Topology for Experiment 
 

4. Discussion 
 
We note the result of experiment in Table 1 for 
call setup retransmission, for 10 minute simulated 
times for DCCP and UDP. Call rate 70 and 80 
call/sec simulations use 5 minute simulated time, 
yielding INVITE count 110969 and 125386, 
respectively, with not retransmission. This result 
may indicates that the congestion control at DCCP 
affect this signalling transport protocol to trasnmit  
SIP messages in case of link congestion.  In case 
of UDP, the simulation shows that at 20 call/sec, 
INVITE messages retransmission occures. This 
indicate that there is a link congestion and UDP do 
not have any mechanism to detect and deal with it, 
and continuesly send the SIP message which leads 
to call drop. 

Table 1. Simulation Result on SIP call setup 
retransmission over UDP and DCCP 

N/s 
DCCP UDP 

call retrans call Retrans 
5 

10 
15 
20 

18036 
35130 
69246 

134089 

0 
0 
0 
0 

12038 
23512 
45889 
93038 

0 
0 
0 

3325 
 

Tabel 2. Simulation Result on SIP call setup delay 
over UDP and DCCP 

Call 
rate 

DCCP UDP 
Average Std 

Dev 
Average Std 

Dev 
5 0.18424 0.01173 0.17583 0.01439 

10 0.18488 0.01174 0.17664 0.01444 
20 0.18642 0.01196 0.17807 0.01450 
40 0.18980 0.01242 0.18064 0.01481 
70 0.18908 0.01238 - - 
80 0.19285 0.01779 - - 

 

 

Figure 4. Comparison of call setup delay between 
UDP and DCCP 

 

The result from Table 2 indicates that UDP has, in 
average, less call setup delay than DCCP. But 
DCCP has lower deviation giving better 
predictability. This and the fact that SIP on DCCP 
has strong call drop resistance make SIP on DCCP 
able to give higher quality of service. 

Further work still has to be done to get a more 
realistic result and comprehensive analysis by 
adding for call per second (N)  values and 
repetation of simulation on each N. Another 
comparasion also can be simulate for different 
types of DCCP. 

5. Conclusion 

SIP has became the signaling protocol standard on 
IP based telecommunication services.  In this 
paper we have shown that DCCP has strong 
characteristics that make it preferrable as transport 
medium for SIP to UDP. The characteristics 
shown here are very low drop rate and lower 
performance variation. We can not see packet drop 
even in 80 call/second, twice the rate where UDP 
drops. 

References 

1. Eun-Chul Cha, Hyoung-Kee Choi, Sung-Jae 
Cho, Evaluation of Security Protocols for the 
Session Initiation Protocol, IEEE, 2007. 

2. JoongMan Kim, SeokUng Yoon, HyunCheol 
Jeong, YooJae Won, Implementation and 
Evaluation of SIP-based Secure VoIP 
Communication System Protocol, IEEE, 2008. 

3. Andre L. Alexander, Alexander L. 
Wijesinha, Ramesh Karne, An Evaluation of 



T I  | 50 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9        SNTE-2011 
 

Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) 
Performance for VoIP, IEEE, 2009. 

4. Samer EL SAWDA  , Pascal URIEN, Rami 
EL SAWDA, Ibrahim HAJJEH, Non 
Repudiation for SIP Protocol SIP SIGN, IEEE, 
2010. 

5. Yuan-Cheng Lai, “DCCP: Transport Protocol 
with Congestion Control and Unreliability”, 
IEEE INTERNET COMPUTING 
STANDARD 2008 

 



E M  | 1 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9               SNTE-2011 
 

PENGARUH KONSENTRASI KATALIS BASA DALAM 
PREPARASI PEMBUATAN BIODIESEL MELALUI PROSES 

TRANSESTERIFIKASI MINYAK JELANTAH DENGAN 
GELOMBANG MIKRO 

 
Niken W1, Febry F2, Satwiko S2 

 
1Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Pemuda No. 10 Rawamangun, Jakarta, 13220, 

Indonesia 
2Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Pemuda No. 10 Rawamangun, Jakarta, 13220, 

Indonesia 
 

E-mail: widiyanti.niken@yahoo.com 
 
 

Abstrak 
 

Telah dilakukan penelitian mengenai sintesis biodiesel berbahan dasar minyak jelantah dengan 
memanfaatkan gelombang mikro dan menggunakan katalis basa berupa NaOH dalam proses 
transesterifikasi. Pembuatan biodiesel dari minyak jelantah dengan penggunaan gelombang mikro dapat 
mempercepat laju reaksi dengan cara pemanasan yang lebih homogen. Penggunaan katalis basa juga 
dimaksudkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Variasi dilakukan 
pada konsentrasi NaOH yaitu sebesar 0,5%; 1%; 1,5% dan 2% dari berat minyak jelantah. Dan didapatkan 
hasil berupa volume konversi biodiesel terbanyak pada penggunaan konsentrasi NaOH sebesar 1%. 
Kelebihan dan kekurangan konsentrasi NaOH sebagai katalis akan mengganggu proses sintesis biodiesel. 

 
 

Abstact 
 

The effect of base catalyst concentration in preparation of making biodiesel with transesterification 
process of waste cooking oil using microwave. The research on the synthesis of biodiesel made from 
waste cooking oil by utilizing the microwave and using a base catalyst in the form of NaOH in the process 
of transesterification has been studied. Making biodiesel from waste cooking oil using microwave to 
accelerate the reaction rate with a more homogenous heating. The use of base catalysts are also intended 
to accelerate the reaction rate by lowering the activation energy. Variations performed on the NaOH 
concentration of 0.5%, 1%, 1.5% and 2% of the weight of waste cooking oil. And the results shown that 
the largest volume of biodiesel conversion to the use of 1% NaOH concentration. Less and over of the 
NaOH concentration as a catalyst would interfere with the synthesis of biodiesel. 
 
Keywords: biodiesel, microwave, base catayst concentration, transesterification 
 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Penelitian dalam bidang energi terbarukan 
sebagai alternatif energi sedang berkembang 
pesat. Dengan bertujuan agar dapat menggantikan 
sumber daya alam yang tidak dapat

 diperbaharui, serta harga dapat terjangkau 
dengan efisiensi yang semaksimal mungkin. 
 
Kelangkaan energi adalah salah satu tantangan 
yang kita hadapi pada abad 21 ini [1]. Masalah 
terbesar ini akan dihadapi manusia pada 50 tahun 
mendatang, Cadangan sumber energi berasal dari 
fosil di seluruh dunia terhitung sejak 2002 yaitu 

40 tahun untuk minyak, 60 tahun untuk gas alam, 
serta 200 tahun untuk batu bara. 
 
Dengan keadaan yang semakin menipisnya 
sumber energi fosil tersebut, di dunia 
menyebabkan terjadi pergeseran dari penggunaan 
sumber energi tak terbaharukan menuju sumber 
energi terbaharukan. Energi surya, energi angin, 
adalah salah satu jenis energi terbaharukan. 
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Bentuk energi yang dapat mensubstitusi bahan 
bakar yang berasal dari minyak bumi adalah 
biodiesel. 
 
Bahan bakar biodiesel berharga lebih mahal 
dibandingkan bahan bakar solar. Harga biodiesel 
yang tinggi disebabkan mahalnya bahan baku 
berupa minyak kelapa sawit mentah (crude palm 
oil/CPO). Bahan baku memberikan 60-70% dari 
harga produk. Maka, dikembangkanlah biodiesel 
dengan bahan baku yang lebih murah yaitu 
minyak jelantah. Penggunaan minyak jelantah 
sebagai bahan baku biodiesel tidak hanya dapat 
menekan harga produk namun juga dapat 
mengurangi pencemaran lingkungan dimana 
minyak jelantah yang biasanya dibuang dan 
menjadi limbah dapat menjadi produk yang 
bermanfaat. Menurut penelitian di jurusan kimia 
lingkungan Universitas Stocholm, Swedia, 
minyak goreng bekas atau minyak jelantah 
ditengarai mengandung senyawa akrilamida yang 
bersifat karsinogenik sehingga dapat 
menyebabkan kanker. 
 
Biodiesel adalah senyawa alkil ester yang 
diproduksi melalui proses alkoholisis 
(transesterifikasi) antara trigliserida dengan 
metanol atau etanol dengan bantuan katalis basa 
menjadi alkil ester dan gliserol atau esterifikasi 
asam-asam lemak (bebas) dengan metanol atau 
etanol dengan bantuan katalis basa menjadi 
senyawa alkil ester dan air. Pembuatan biodiesel 
dari minyak jelantah dilakukan melalui proses 
transesterifikasi. Proses transesterifikasi adalah 
tahap konversi dari trigliserida menjadi alkil 
ester, melalui reaksi dengan alkohol dan 
menghasilkan produk samping berupa gliserol. 
 
Tabel 1. Perbandingan biodiesel dan minyak diesel 

[2] 
 

 
 
 

 
 

Gambar 1. Reaksi Transesterifikasi 
Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi 
dengan menurunkan energi aktivasi reaksi 
namun tidak menggeser letak kesetimbangan. 
Tanpa katalis rekasi transesterifikasi baru dapat 
berjalan pada suhu sekitar 250°C. Penambahan 
katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan 
menurunkan kondisi operasi. Katalis yang dapat 
digunakan adalah katalis asam, katalis basa 
ataupun penukar ion. Dengan katalis basa reaksi 
dapat berjalan pada suhu kamar sedangkan 
katalis asam pada umumnya memerlukan suhu 
reaksi diatas 100°C. Katalis basa (KOH, NaOH) 
lebih efisien dibanding dengan katalis asam pada 
reaksi tansesterifikasi. Transmetillasi terjadi 
kira-kiara 4000 kali lebih cepat dibandingkan 
dengan katalis asam dengan jumlah yang sama. 
Konsentrasi katalis basa divariasikan antara (0,5 
– 1,5)% dari massa minyak [3]. 
 
Transesterifikasi secara konvensional dengan 
pengaduk mekanis relatif lama dengan waktu 4-8 
jam dengan pemisahan hasil bisa mencapai 24 
jam. Alternatif pemecahan lain untuk 
mengatasinya, yaitu reaksi pembuatan biodiesel 
dengan katalis basa dengan radiasi gelombang 
mikro. Karena gelombang mikro mampu 
mempercepat reaksi dengan cara menggetarkan 
molekul reaktan dengan cepat sehingga reaksi 
pembuatan biodiesel dengan katalis basa dapat 
dilakukan dalam waktu yang singkat, dan dapat 
menghasilkan konversi biodiesel yang optimum 
[4]. Selain itu, penggunaan microwave oven 
dapat mempercepat laju reaksi serta proses 
pemanasan minyak jelantah yang dihasilkan 
lebih homogen [5]. 
 
2. Metode Penelitian 

 
Bentuk penelitian ini adalah eksperimen yang 
dilakukan dalam skala laboratorium. Alat dan 
bahan yang digunakan dipaparkan dibawah ini. 
 
Bahan 
Bahan yang digunakan adalah minyak jelantah, 
metanol, dan NaOH. 

Peralatan 
Alat yang diperlukan adalah microwave, 
thermogun, batang pengaduk, dan peralatan gelas 
yaitu gelas kimia, gelas ukur, dan botol ukur 
kaca. 
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3. Eksperimental 

 
Proses trans-esterifikasi dengan microwave 
Minyak jelantah yang telah dipanaskan dengan 
microwave direaksikan dengan  larutan natrium 
metoksida dimana massa NaOH divariasikan 
yaitu sebesar 0,5%; 1%; 1,5% dan 2% dari berat 
minyak jelantah. Pengemulsian kedua larutan 
tersebut dilakukan secara mekanik (mixing).  
 
Proses Reheating untuk transesterifikasi 
minyak jelantah 
Minyak jelantah yang telah direaksikan dalam 
proses transesterifikasi dengan microwave 
dipanaskan kembali dengan microwave pada 
daya dan waktu tertentu kemudian. didiamkan 
hingga terjadi proses pemisahan.  
 
Pengamatan 
Dilakukan pengamatan berupa volume biodiesel 
yang dihasilkan dari berbagai variasi massa 
NaOH. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil sintesis biodiesel 
Sintesis biodiesel dengan minyak jelantah 
dilakukan melalui proses transesterifikasi. Hasil 
tahapan ini terbentuk tiga lapisan. Lapisan bawah 
berwarna coklat kehitaman yang merupakan 
lapisan gliserol, sedangkan lapisan tengah 
berwarna kuning yang merupakan lapisan 
biodiesel dan lapisan atas merupakan sabun.  
 
Pengaruh konsentrasi katalis 
Konsentrasi katalis yang digunakan sebaiknya 
tepat karena konsentrasi katalis yang berlebih 
menyebabkan pemborosan, dan akan timbul 
masalah yaitu kesulitan dalam pemisahan hasil 
[6]. Sebaliknya jika konsentrasi kurang 
mengakibatkan reaksi transesterifikasi tidak 
berjalan sempurna sehingga kadar asam lemak 
bebas akhir masih tinggi. Konsentrasi NaOH 
yang dicobakan adalah 0,5%; 1%; 1,5% dan 2% 
dari berat minyak jelantah. 
Dari 200 mL minyak jelantah yang diolah, 
diperoleh biodiesel seperti terlihat dalam tabel 
dibawah ini. 
 

Tabel 2. Volume Biodiesel yang dihasilkan 
 

Konsentrasi 
NaOH 

Volume Biodiesel (mL) 

0,5% 
1% 

1,5% 
2% 

- 
58,5 
50,2 
42,2 

 

 
 
Gambar 2. Grafik hubungan konsentrasi NaOH 

dan persentase hasil sintesis biodiesel 
 

 

 
 

Gambar 3. Biodiesel dengan konsentrasi NaOH 
0,5% 

 
 

 
 
Gambar 4. Biodiesel dengan konsentrasi NaOH 1% 
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Gambar 5. Biodiesel dengan konsentrasi NaOH 
1,5% 

 
 

 
 

Gambar 6. Biodiesel dengan konsentrasi NaOH  2% 
 
 
Suhu transesterifikasi, waktu transesterifikasi dan 
kecepatan pengadukan ditetapkan sama untuk 
seluruh perlakuan berdasarkan hasil penelitian 
sebelumnya [7]. Biodiesel dengan konsentrasi 
NaOH 0,5% menghasilkan proses 
transesterifikasi yang tidak sempurna dimana 
energi aktivasi reaksi belum sepenuhnya 
terlampaui. Hal ini ditunjukan dengan hasil yang 
kembali ke produk awal (minyak jelantah). Hasil 
produk transesterifikasi dengan konsentrasi 
NaOH 1,5% dan 2% menghasilkan produk 
saponifikasi yang berlebih sehingga produk 
biodiesel menjadi berkurang dan sulit dipisahkan. 
Hasil biodiesel dengan volume terbanyak adalah 
dengan menggunakan konsentrasi NaOH sebesar 
1% hal ini sesuai dengan saran untuk proses 
transesterifikasi menggunakan katalis NaOH 
yaitu juga sebesar 1% [8],[9]. 
 
 
5. Kesimpulan 

 

Konsentrasi NaOH yang digunakan dalam proses 
transesterifikasi pembuatan biodiesel dengan 
memanfaatkan gelombang mikro berpengaruh 
terhadap persentase biodiesel yang dihasilkan. 
Kelebihan dan kekurangan konsentrasi NaOH 
akan mengganggu proses sintesis biodiesel. 
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Abstrak 
 

Posisi penempatan pahat pada proses bubut umumnya berada pada posisi horizontal terhadap sumbu 
bendakerja. Perubahan batas stabilitas proses bubut dapat dipengaruhi oleh orientasi penempatan pahat 
terhadap bendakerja. Studi ini bertujuan untuk mengamati pengaruh penempatan orientasi antara pahat dan 
bendakerja terhadap batas stabilitas (chatter). Untuk eksperimen dilakukan proses pemesinan bendakerja Ø 
38 mm dengan panjang bebas dari rahang 150 mm dan tanpa penumpu tailstock. Pahat yang digunakan 
adalah jenis HSS dengan sudut potong utama κr = 45o dan benda kerja baja karbon ST41. Hasil eksperimen 
menunjukkan terdapat perbedaan batas stabilitas pada masing-masing sudut orientasi. Stabilitas tertinggi 
dicapai pada sudut orientasi 135o dengan batas lebar geram blim 7,425 mm (alim = 5,25 mm). Stabilitas 
terendah dicapai pada sudut orientasi 60o dengan blim 0,354 mm (alim = 0,25 mm). Jadi, batas stabilitas pada 
sudut orientasi 135o, tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudut orientasi 0o (blim = 2,475 mm) atau 21 
kali lebih tinggi dibandingkan dengan sudut orientasi 60o.   
 
Kata kunci: batas stabilitas, chatter, sudut orientasi, proses bubut  
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Proses pemesinan adalah interaksi antara pahat 
dan bendakerja yang menimbulkan gaya potong 
sehingga terjadilah pembuangan geram dan 
sebagai eksitasi getaran. Salah satu getaran yang 
timbul selama proses pemesinan adalah getaran 
eksitasi diri (self excited vibration) yang lazim 
disebut chatter. Chatter ini adalah getaran 
eksitasi diri yang memasuki daerah tidak stabil 
selama proses pemotongan.  
 
Pada kondisi chatter terjadi getaran dengan 
lonjakan amplitudo yang besar. Kondisi inilah 
yang mengindikasikan pemesinan dalam keadaan 
tidak stabil atau chatter. Dampak yang 
ditimbulkannya adalah umur pahat yang semakin 
berkurang, kualitas pemotongan yang buruk, 
permukaan benda kerja kasar, serta dapat 
memperbesar ongkos produksi. Topik chatter 
menarik perhatian para peneliti untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
chatter serta dampak yang ditimbulkannya. [1-5].  
 
Penelitian mengenai batas stabilitas chatter telah 
banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, 
seperti yang dilakukan oleh Rahman dan Matin 
[6] yang melakukan pengamatan pengaruh dari 
radius pojok pahat bubut terhadap batas stabilitas 
chatter. Suhardjono [7] menganalisa pengaruh 

kecepatan potong pada proses bubut terhadap 
batas stabilitas chatter. Knight [3], mengamati 
dampak dari geometri pahat dan kondisi 
pemotongan untuk mengetahui stabilitas proses 
pemesinan. 
 
Penelitian terdahulu banyak melakukan 
pengamatan batas stabilitas proses bubut terhadap 
parameter kondisi pemotongan dengan 
menggunakan pahat yang ditempatkan pada 
posisi horizontal terhadap sumbu bendakerja. 
Posisi penempatan pahat ini merupakan bentuk 
umum pada saat proses pemotongan berlangsung. 
Perlu dilakukan pengamatan terhadap 
kemungkinan terjadinya perubahan stabilitas 
proses pemotongan dengan melakukan perubahan 
arah orientasi antara  pahat dan bendakerja [2]. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengamati pengaruh 
penempatan sudut orientasi antara pahat dan 
bendakerja terhadap batas stabilitas proses bubut 
untuk arah putaran searah jarum jam (clockwise) 
dilihat dari headstock. 

 

2. Metode Penelitian 
 
Eksperimen dilakukan dengan melakukan variasi 
sudut orientasi antara pahat dan bendakerja 
dengan sudut orientasi 0o, 15o, 30o, 45o, 60o, 75o, 
90o, 105o, 120o, 135o, 150o,165o dan 180o di atas 
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sumbu horizontal bendakerja dengan arah putaran 
bendakerja searah jarum jam (clockwise). Proses 
bubut dilakukan pada material baja karbon ST41 
dengan dimensi: Ø = 38 mm x 200 mm dengan 
panjang bebas dari chuck  150 mm tanpa 
pendukung tailstock, sudut potong utama κr = 
45o. Depth of cut dimulai dari 0,25 mm dan 
dinaikkan 0,25 mm untuk proses pemotongan 
berikutnya hingga diperoleh kondisi chatter, 
feeding  0,056 mm/putaran, putaran bendakerja n 
= 260 rpm. Skema eksperimen ditunjukkan pada 
gambar 1. Untuk memudahkan penempatan tool 
post, maka dibuatlah alat bantu tool position 
setter sehingga sudut orientasi pahat dapat 
divariasikan sesuai dengan sudut orientasi yang 
diinginkan. 
 

Sedangkan analisa teoritis menggunakaan sistem 
getaran dengan satu derajat kebebasan (single 
degree of freedom). 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
Contoh hasil eksperimen dalam bentuk grafik 
amplitudo getaran selama proses bubut 
ditunjukkan pada grafik waterfall  gambar 1 
sampai gambar 2. Dari grafik waterfall terlihat 
tahapan pemotongan dengan depth of cut yang 
ditambahkan secara bertahap hingga diperoleh 
kondisi chatter. 
 

 
 

Gambar 1. Set‐up proses bubut 
 
 

  
 

Gambar 2. Respon domain frekuensi untuk sudut 
orientasi 0o 
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Gambar 3. Respon domain frekuensi untuk sudut 
orientasi 60o 
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Gambar 4. Respon domain frekuensi untuk  
sudut orientasi 135o 

 
 

 
 

Gambar 5. Contoh hasil bubut saat terjadi chatter 
dengan 

                    sudut orientasi 120o 

 
 
Grafik respon getaran sudut orientasi 0o 
(gambar 2)  merupakan posisi penempatan 
pahat dalam bentuk umum yang berada pada 
posisi horizontal terhadap sumbu bendakerja. 
Grafik respon getaran sudut orientasi 60o 
(gambar 3) merupakan sudut orientasi pahat 
dengan tingkat stabilitas terendah. Sedangkan 
tingkat stabilitas tertinggi dengan sudut 
orientasi 135o ditampilkan pada gambar 4. 
 
Pada saat chatter terjadi amplitudo getaran akibat 
pemotongan melonjak secara eksponensial 
dibandingkan dengan amplitudo getaran pada 
kondisi pemotongan sebelumnya. Dengan kata 
lain, chatter terjadi ketika amplitudo getaran 
akibat pemotongan tidak lagi proporsional atau 
linear terhadap perubahan kedalaman potong. 
Selama proses pemotongan kondisi ini terlihat 
secara visual pada permukaan bendakerja yang 
bergelombang.Diagram waterfall (gambar 2 
sampai gambar 4) merupakan contoh hasil 
pengukuran getaran yang menunjukkan grafik 
amplitudo getaran yang terjadi selama proses 

bubut berlangsung pada sudut orientasi 0o, 60o 
dan 135o.  
Dari grafik waterfall tersebut meng-isyaratkan 
bahwa kondisi chatter pada masing-masing 
sudut orientasi pahat terjadi pada kedalaman 
potong yang berbeda pula. Gambar 5 berikut ini 
merupakan salah satu bentuk chatter yang terjadi 
pada proses bubut. 
 
Tabel 1 berikut menunjukkan data kondisi 
pemotongan dari eksperimen yang telah 
dilakukan. Nilai a adalah kedalaman potong dan 
nilai b adalah lebar geram. Penambahan 
kedalaman potong bertahap sebesar 0,25 mm 
untuk pemotongan selanjutnya hingga diperoleh 
kondisi chatter. 

 
Tabel 1. Tabulasi data pemotongan 
 

sudut 

a (mm)  b (mm) 

amplitudo 

orientasi, α  (m/s2) 

0o 
  

0.25 0.354 0.182 

0.5 0.707 0.208 

0.75 1061 0.463 

1 1414 0.617 

1.25 1768 0.717 

1.5 2121 0.733 

1.75 2475 0.757 

2 2828 3.741 

15o 

0.25 0.354 0.125 

0.5 0.707 0.171 

0.75 1.061 7.262 

30o 

0.25 0.354 0.169 

0.5 0.707 1.507 

0.75 1.061 21.288 

45o 

0.25 0.354 0.279 

0.5 0.707 1.311 

0.75 1.061 14.228 

60o 
0.25 0.354 1.134 

0.5 0.707 12.593 

75o 

0.25 0.354 0.228 

0.5 0.707 0.241 

0.75 1.061 0.372 

1 1.414 0.394 

1.25 1.768 0.335 

1.5 2.121 0.591 

1.75 2.475 5.324 

90o 
0.25 0.354 0.17 

0.5 0.707 0.176 
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90o 

0.75 1.061 0.189 

1 1.414 0.217 

1.25 1.768 0.268 

1.5 2.121 0.294 

1.75 2.475 0.484 

2 2.828 0.656 

2.25 3.182 1.165 

2.5 3.536 6.91 

105o 

0.25 0.354 0.16 

0.5 0.707 0.252 

0.75 1.061 0.382 

1 1.414 0.494 

1.25 1.768 0.737 

1.5 2.121 0.599 

1.75 2.475 1.485 

2 2.828 6.165 

120o 

0.25 0.354 0.084 

0.5 0.707 0.129 

0.75 1.061 0.266 

1 1.414 0.493 

1.25 1.768 0.379 

1.5 2.121 0.397 

1.75 2.475 0.627 

2 2.828 2.989 

135o 

0.25 0.354 0.12 

0.5 0.707 0.165 

0.75 1.061 0.176 

1 1.414 0.198 

1.25 1.768 0.259 

1.5 2.121 0.242 

1.75 2.475 0.283 

2 2.828 0.358 

2.25 3.182 0.308 

2.5 3.536 0.349 

2.75 3.889 0.361 

3 4.243 0.391 

3.25 4.596 0.395 

3.5 4.95 0.413 

3.75 5.303 0.416 

4 5.657 0.529 

4.25 6.01 0.575 

135o 
4.5 6.364 0.573 

4.75 6.718 0.594 

5 7.071 0.733 

5.25 7.425 0.918 

5.5 7.778 26.16 

150o 

0.25 0.354 0.233 

0.5 0.707 0.335 

0.75 1.061 0.331 

1 1.414 0.38 

1.25 1.768 0.301 

1.5 2.121 0.401 

1.75 2.475 0.421 

2 2.828 0.455 

2.25 3.182 0.462 

2.5 3.536 0.427 

2.75 3.889 0.476 

3 4.243 0.526 

3.25 4.596 0.532 

3.5 4.95 0.574 

3.75 5.303 13.391 

165o 

0.25 0.354 0.125 

0.5 0.707 0.107 

0.75 1.061 0.135 

1 1.414 0.184 

1.25 1.768 0.212 

1.5 2.121 0.221 

1.75 2.475 1.011 

2 2.828 0.735 

2.25 3.182 0.764 

2.5 3.536 0.803 

2.75 3.889 1.582 

3 4.243 7.754 

180o 

0.25 0.354 0.087 

0.5 0.707 0.112 

0.75 1.061 0.141 

1 1.414 0.152 

1.25 1.768 0.18 

1.5 2.121 0.225 

1.75 2.475 0.282 

2 2.828 0.301 

2.25 3.182 0.335 

180o 

2.5 3.536 0.34 

2.75 3.889 0.38 

3 4.243 0.526 

3.25 4.596 5.972 
 
 
 

Batas stabil
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Gambar 6. Grafik amplitudo getaran sebagai 

fungsi  kedalaman potong 
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Gambar 7.  Grafik polar batas stabilitas blim 
untuk arah  

putaran  bendakerja  searah  jarum  jam    
(clockwise) 

 
 
Dari informasi pada tabel 1 terlihat bahwa 
dengan menambah kedalaman potong cenderung 
akan meningkatkan amplitudo getaran. Pada 
kondisi pemotongan stabil lonjakan amplitudo 
getaran tidak terlalu signifikan atau masih dalam 
keadaan proporsional (linear). Ketika amplitudo 
getaran sudah tidak proporsional lagi sehingga 
lonjakannya naik secara tidak proporsional, 
maka kondisi tersebut merupakan batas chatter 
dan proses pemesinan dalam keadaan tidak 
stabil. 
 
Gambar 6 merupakan representasi dari tabel 1 
hasil eksperimen dan hasil analisa menurut teori 
yang memperlihatkan amplitudo getaran 
pemotongan sebagai fungsi dari kedalaman 

potong. Untuk informasi lebih lengkap dapat 
dilihat pada tabel 1, di mana pada baris yang 
diarsir merupakan kondisi batas stabil, karena di 
atas batas tersebut sudah terjadi chatter.  
 

Grafik polar pada gambar 7 menunjukkan bahwa 
batas stabilitas blim tertinggi terjadi pada 
penempatan sudut orientasi pahat di sudut 135o 
terhadap sumbu horizontal bendakerja. 
Sedangkan pada posisi sudut orientasi pahat 15o, 
30o, 45o, 60o merupakan kelompok posisi pahat 
dengan batas stabilitas blim yang rendah. Hal ini 
membuktikan bahwa dengan memposisikan pahat 
pada sudut orientasi 135o terhadap sumbu 
horizontal bendakerja memberikan stabilitas 
proses pemesinan yang lebih baik bila 
dibandingkan dengan sudut orientasi lainnya. 
Sedangkan penempatan posisi pahat secara 
horizontal (0o) yang merupakan posisi standard 
mesin bubut manual justru memiliki stabilitas 
pemesinan yang kurang baik. 

 

4. Kesimpulan 
 

Dari hasil analisa dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa perubahan orientasi 
penempatan pahat berpengaruh terhadap batas 
stabilitas proses bubut, sehingga terjadi 
perbedaan batas stabilitas pada masing-masing 
sudut orientasi. Kondisi sudut orientasi posisi 
pahat-bendakerja dengan batas stabilitas tertinggi 
berada pada sudut orientasi 135o dengan 
kedalaman potong kritis alim 5,25 mm. Sedangkan 
batas stabilitas terendah berada pada sudut 
orientasi pahat 60o dengan kedalaman potong 
kritis alim 0,25 mm. Sudut orientasi 135o memiliki 
batas stabil blim tiga kali lebih tinggi 
dibandingkan dengan sudut orientasi 0o atau 21 
kali dibandingkan dengan sudut orientasi 60o. 
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Abstrak 
 
Chatter merupakan getaran eksitasi diri, dimana amplitudo getaran tidak lagi linier terhadap kenaikan 
kedalaman potong, melainkan amplitudo naik secara eksponensial pada saat proses pemesinan. Chatter 
harus dihindari pada saat proses pemotongan logam, diantaranya dengan meningkatkan stabilitas proses 
pemotongan. Eksperimen yang dilakukan menggunakan alat bantu berupa tool post dan tool positioning 
agar sudut orientasi antara pahat dan benda kerja dapat divariasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat perubahan yang signifikan pada batas stabilitas (chatter), frekuensi, dan kedalaman potong kritis 
untuk setiap sudut orientasi pada proses bubut arah putaran spindle counter clockwise (ccw), dimana 
stabilitas tertinggi terdapat pada sudut orientasi 30o dan terendah pada 150o, sehingga terjadi peningkatan 
batas stabilitas sebesar 21 kali antara batas stabilitas tertinggi dan terendah. Perubahan sudut orientasi dari 
proses bubut konvensional (sudut orientasi 0o) menjadi 30o dapat meningkatkan stabilitas proses 
pemotongan menjadi 4.25 kali. 
 
 

Abstract 
 
Chatter is self excitation vibration, where vibration amplitude not again linear to increase depth of cut, but 
amplitude rises according to exponential on machining process. Chatter must be avoided on metal cutting 
process, among others with increase stability of cutting stability. Experiment that done to use medium 
shaped tool post and tool positioning so that orientation angel between tool and workpiece can be 
variation. The experimental result shows that found change significant in limit stability (chatter), 
frequency, and critical depth of cut for every orientation angel on turning process for counter clockwise 
(ccw) direction of spindle rotation, where highest stability in 30o and lower in 150o of orientation angel, so 
that happen stability limit enhanced as big as 21 times between highest and bottommost stability. The 
change of orientation angel from conventional turning process (0o of orientation angel) be 30o can be 
increased cutting stability 4.25 time. 
 
Keywords:  chatter, orientation agel, counter clockwise, turning. 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Getaran dalam bidang dinamika mesin perkakas 
dapat dibagi menjadi tiga jenis, getaran bebas 
(free vibration), getaran paksa (forced vibration), 
dan getaran terekstitasi diri (self-excited 
vibration) dimana self-excited vibration juga 
disebut chatter [1]. Chatter adalah getaran yang 
amplitudonya naik secara ekponensial pada saat 
proses pemotongan dengan kedalaman tertentu 
dan terjadi pada daerah tidak stabil. 

Chatter tidak boleh terjadi dan pada saat proses 
pemotongan sedang berlangsung harus dalam 
keadaan stabil [2], karena chatter bersifat 
merugikan, diantaranya menurunkan kualitas 
permukaan, mengurangi tingkat kepresisian 
dimensi benda kerja, menyebabkan pahat mudah 
aus bahkan terjadi patah dini, dan dapat 
mengakibatkan kerusakan mesin atau poros [3], 
oleh karena itu perlu diketahui batas stabilitas 
chatter sehingga dapat digunakan untuk 
memprediksi dan menghindari terjadinya 
chatter. 
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Koenigsberger dan Tlusty [2] mengungkapkan 
teori bahwa tingkat kestabilan yang tinggi pada 
saat proses bubut juga ditentukan oleh sudut 
orientasi antara pahat dan benda kerja dalam arti 
penempatan relatif pahat pada tool post mesin 
bubut terhadap benda kerja yang dicekam. 
 
2. Metode Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan alat bantu yang akan 
ditempatkan pada mesin bubut. Hal ini dilakukan 
agar sesuai dengan tujuan eksperimen. Alat 
bantu tersebut adalah tool post yang berguna 
untuk mencekam pahat. Tool post akan diikat 
pada dinding penempat posisi tool post (disebut 
tool positioning), sehingga sudut orientasi antara 
pahat dan benda kerja dapat divariasikan dari 0˚ 
hingga 180˚ dengan step 15˚ untuk arah putaran 
spindle counter clockwise (ccw) dilihat dari head 
stock.  
 

  
 

Gambar 1. (a) Tool post dan (b) tool positioning 
 
 

 
 

Gambar 2. Tipe proses bubut normal 
 
 

 
 

Gambar 3. Tipe proses bubut pada eksperimen 
 
 
 
 
 

Proses bubut seperti yang terlihat pada Gambar 2 
menunjukkan proses bubut normal 
(konvensional) dimana pahat tidak mengalami 
perubahan posisi, dan Gambar 3 merupakan 
proses bubut yang dilakukan pada eksperimen 
dimana terlihat bahwa pahat yang terpasang pada 
tool post berubah posisi sesuai dengan variasi 
sudut orientasi pada tool positioning. 
 
Eksperimen dilakukan dengan rangkaian 
peralatan seperti pada Gambar 4. Mesin bubut 
yang digunakan adalah Emco Maximat V13 di 
Laboratorium ITS dan parameter pemesinan 
yang digunakan tertera pada Tabel 1.  
 
Proses bubut dilakukan dengan penambahan 
kedalaman potong 0.25 mm secara konstan 
hingga terjadi chatter.   

 
Tabel 1. Parameter pemesinan 

 
Variabel Set-up 

Benda kerja Mildstell ST 41  
Ø 38.1 mm (1.5 inchi) 
Panjang bebas pencekaman 
150 mm 
Panjang pencekaman 50 mm 

Pahat potong HSS, κr 45o, γ = 15 o 
Putaran spindle  260 rpm 
Feeding 0.056 mm/putaran 
Kedalaman potong Dinaikkan dengan step 0.25 

mm hingga terjadi chatter 
Arah putaran spindle counter clockwise (ccw) 
Kondisi pemotongan Pemotongan tanpa coolant (dry 

machining) 
Tipe proses bubut Proses bubut lurus (straight 

turning) 
 
 

 
 

Gambar 4. Rangkaian peralatan eksperimen 
 

a b
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3. Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil pengukuran getaran pada domain frekuensi 
diplot pada diagram waterfall sebanyak 13 
diagram, akan tetapi ditampilkan 3 diagram 
untuk mewakili, seperti terlihat pada Gambar 6 
untuk sudut orientasi 0˚, Gambar 7 untuk sudut 
orientasi 30˚, dan Gambar 8 untuk sudut 
orientasi 150˚.  
 
Diagram waterfall tersebut secara umum 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kestabilan pada setiap sudut orientasi 
pemotongan. Pada daerah pemotongan stabil, 
amplitudo getaran linier terhadap kenaikan 
kedalaman potong, hal ini disebabkan oleh 
sistem mesin perkakas masih mampu meredam 
getaran yang timbul, namun mulai memasuki 
daerah tidak stabil terjadilah lonjakan amplitudo 
getaran secara tiba-tiba, kondisi inilah yang 
disebut dengan chatter. 
 
Gambar 6 menunjukkan bahwa, pada kedalaman 
potong 0.25 sampai 1 mm proses pemotongan 
masih stabil, dimana amplitudo getaran masih 
linier terhadap kenaikan kedalaman potong, akan 
tetapi pada saat kedalaman potong 1.25 mm 
terjadi ketidakstabilan (unstable) proses 
pemotongan dimana terjadi kenaikan amplitudo 
getaran secara tiba-tiba sebesar 3.4 kali dari 
amplitudo sebelumnya dengan frekuensi 260 Hz. 
Gambar 9, pada kedalaman potong 0.25 sampai 
4.25 mm proses pemotongan masih dalam 
keadaaan stabil, akan tetapi pada saat kedalaman 
potong 4.25 mm terjadi ketidakstabilan dimana 
terjadi loncatan amplitudo 75 kali lipat dari 
amplitudo sebelumnya dengan frekuensi 338 Hz. 
Data proses pemotongan selengkapnya pada 
Tabel 2, serta diperlihatkan salah-satu foto hasil 
eksperimen karena terjadi chatter. 
 
Tabel 2. Data pemotongan pengaruh kedalaman 

potong terhadap stabilitas chatter 
 
Sudut Kedalaman 

Potong (mm) 
Amplitudo 

(mm/s2) 
Frekuensi 
Chatter 

(Hz) 

0˚ 

0.25 0.0463  
0.5 0.1286  

0.75 0.1538  
1 0.1756  

1.25 4.1431 260 

15˚ 

0.25 0.0633  
0.5 0.0747  

0.75 0.1789  
1 0.2207  

1.25 0.4305  
1.5 4.0886 228 

30˚ 
0.25 0.0737  
0.5 0.1143  

0.75 0.1661  
1 0.1787  

1.25 0.1896  
1.5 0.1977  

1.75 0.1986  
2 0.2062  

2.25 0.2071  
2.5 0.2123  

2.75 0.2137  
3 0.2176  

3.25 0.2219  
3.5 0.2453  

3.75 0.2468  
4 0.2573  

4.25 0.2597  
4.5 19.25 338 

45˚ 

0.25 0.1055  
0.5 0.1257  

0.75 0.1359  
1 0.2121  

1.25 0.2368  
1.5 0.2435  

1.75 3.6398  
2 19.51 311 

60˚ 

0.25 0.0932  
0.5 0.1432  

0.75 0.1673  
1 0.1682  

1.25 0.2651  
1.5 0.2947  

 1.75 11.447 282 

75˚ 

0.25 0.0319  
0.5 0.1217  

0.75 0.1506  
1 0.1603  

1.25 0.2544  
1.5 0.2651  

1.75 4.9391 234 

90˚ 

0.25 0.0262  
0.5 0.1539  

0.75 0.1904  
1 0.2011  

1.25 0.2177  
1.5 0.3279  

1.75 0.3711  
2 0.3746  

2.25 0.4947  
2.5 0.6741  

2.75 16.36 298 

105˚ 

0.25 0.02598  
0.5 0.04628  

0.75 0.2264  
1 0.3124  

1.25 0.3383  
1.5 12.35 251 

120˚ 
0.25 0.0431  
0.5 0.0462  
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0.75 0.1951  
1 0.5882  

1.25 13.18 282 

135˚ 
0.25 0.1271  
0.5 13.49 250 

150˚ 
0.1 0.0374  
0.2 0.0966  

0.25 8.665 236 

165˚ 

0.05 0.03704  
0.1 0.05541  

0.25 0.1358  
0.5 4.183 234 

180˚ 

0.25 0.0298  
0.5 0.0727  

0.75 0.0987  
1 6.91 260 

Keterangan 
 : Batas stabilitas chatter 

 
 

 
 

Gambar 5. Variasi amplitudo getaran akibat 
variasi kedalaman potong pada sudut 
orientasi 0˚ 

 
 

 
 

Gambar 6. Variasi amplitudo getaran akibat 
variasi kedalaman potong pada sudut 
orientasi 30˚ 

 

 
Gambar 7. Variasi amplitudo getaran akibat 

variasi kedalaman potong pada sudut 
orientasi 150˚ 

 
 

 
 

Gambar 8. Bagian benda kerja yang mengalami 
chatter 

 
Data yang diarsir adalah batas kedalaman potong 
(alim) dimana setelah kedalaman potong yang 
diarsir amplitudo getaran naik secara tiba-tiba 
dari pemotongan sebelumnya serta dinyatakan 
bahwa proses pemotongan dalam kondisi tidak 
stabil (terjadi chatter).  
 
Berdasarkan data hasil eksperimen kenaikan, 
kedalaman potong yang sama yaitu 0.25 mm dari 
batas stabil, ternyata orientasi posisi pahat dan 
benda kerja berpengaruh pada karakteristik 
loncatan amplitudo. Batas kedalaman potong 
kritis pada sudut orientasi 0o, 15o, 30o, 45o, 60o, 
75o, 90o, 105o, 120o, 135o, 150o, 165o, dan 180o 
masing-masing adalah 1, 1.25, 4.25, 1.75, 1.5, 
1.5, 2.5, 1.25, 1, 0.25, 0.2, 0.25 dan 0,75 mm. 
 
Terjadinya perbedaan stabilitas (chatter) tersebut 
karena pergeseran posisi pahat sejauh α. Hal ini 
karena pergeseran sudut menyebabkan arah 
modus getar pahat sebagai sistem yang 
mengeksitasi benda kerja berubah sehingga 
merubah nilai blim. 
 

Perubahan modus getar akibat pergeseran pahat 
dijelaskan oleh Koenigsberger dan Tlusty [2] 
sebagai berikut ini. 

 

 
 

Gambar 9. Perubahan modus getar akibat 
perubahan sudut orientasi pahat 

 
 

Mengalami chatter 
Tidak terjadi 
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Berdasarkan Gambar 9. nampak bahwa pada 
sudut 30o sudut modus getar α1 yang terbentuk 
antara bidang normal Y dan arah modus getar (X) 
berubah ketika sudut orientasi menjadi 120o. 
Perubahan besarnya modus getar yang ditandai 
dengan perubahan besarnya sudut dari α1 
menjadi α2 tersebut disebut oleh peneliti 
sebelumnya, seperti Koenigsberger, dan Tlusly 
sebagai faktor arah atau directional factor (u).  
 
Besarnya directional factor dijelaskan 
Koenigsberger dan Tlusty, pada kondisi 
pemotongan clockwise (cw) sebagai berikut. 

)cos(.cos  u  (11) 

dimana β = κr = 45o.  
 
Sedangkan nilai real (Re{G(ω)}) dari fungsi 
transfer getaran yang juga menentukan nilai blim 
dicari menggunakan bantuan software Mathcad, 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 10. 
 
Berdasarkan persamaan (11) dan mengetahui 
nilai Re{G(ω)} maka nilai blim secara teoritis 
dapat ditentukan dan hasilnya diperlihatkan pada 
tabel 3. 
 

 
 

Gambar 10. Grafik Re{G(ω)} untuk sudut 
orientasi 0o 

 
 
Tabel 3. Perhitungan nilai blimit 
 

Sudut 
orientasi 

u.R{G(ω)} 
arah ccw 

blim 
(arah ccw) 

0o 3.5723.10-4 1.3330 
15o 3.0623. 10-4 1.5550 
30o 1.8637. 10-4 2.5550 
45o 3.5723. 10-4 6.0000 
60o 2.2557. 10-4 2.1111 
75o 2.5555. 10-4 2.1112 
90o 3.5723. 10-4 5.0000 

105o 2.8582. 10-4 1.6660 
120o 3.5723.10-4 1.3330 
135o 3.9318. 10-4 1.2112 
150o 4.7619. 10-4 1.0000 
165o 3.8968. 10-4 1.2220 
180o 2.7827. 10-4 1.7112 
 
 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dibuat 
grafik diagram polar teoritis proses pemotongan 

untuk sudut orientasi 0o-180o seperti pada 
gambar 11 (kurva berwarna merah). 
 
Grafik teoritis ini sebagai validasi grafik hasil 
eksperimen yang telah dianalisa menggunakan 
software Mathcad 14 dan Sigmaplot. Grafik hasil 
eksperimen ditunjukkan pada Gambar 11 (kurva 
berwarna hitam). 
 

 

 
 
Gambar 11. Grafik perbandingan stabilitas teoritis 

dan hasil eksperimen pada sudut 
orientasi 0˚-180˚ 

 
Pada umumnya grafik perbandingan mirip, akan 
tetapi terdapat perbedaan tingkat stabilitas, yaitu 
secara teoritis tingkat kestabilan terbaik adalah 
pada sudut orientasi 45o dan 90o, akan tetapi 
hasil eksperimen menunjukkan tingkat stabilitas 
terbaik yaitu pada sudut orientasi 30o dan 90o. 
 
Perbedaan grafik tersebut disebabkan 
karakteristik mesin bubut Emco Maximat V13, 
karena setiap setiap mesin perkakas mempunyai 
karakteristik tersendiri yang akan mempengaruhi 
kestabilan proses pemotongan.  
 
Temuan yang cukup penting adalah stabilitas 
hasil eksperimen untuk pemotongan arah spindle 
ccw terbesar pada sudut 30o yaitu pada 
kedalaman potong kritis 4.25 mm dan batas 
stabilitas terendah terletak pada sudut orientasi 
150o yaitu pada kedalaman potong kritis 0.2 mm, 
sehingga terjadi perbedaan batas stabilitas 
sebesar 21 kali. Jika sudut orientasi 30o 
dibandingkan dengan proses bubut normal 
(konvensional) yaitu pada sudut 0o maka tingkat 
stabilitas proses pemotongan akan meningkat 
menjadi 4.25 kali. 
 
4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa: 
a. Terdapat perbedaan stabilitas chatter, 

frekuensi chatter, dan kedalaman potong kritis 
untuk setiap perubahan sudut orientasi pada 
proses bubut arah putaran counter clockwise, 
dimana stabilitas tertinggi terdapat pada sudut 
orientasi 30o dan terendah pada 150o, jadi 
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terjadi peningkatan batas stabilitas sebesar 21 
kali. 

b. Perubahan sudut orientasi proses bubut dari 
proses bubut konvensional (sudut orientasi  
0o) menjadi 30o dapat meningkatkan stabilitas 
proses pemotongan menjadi 4.25 kali. 
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ABSTRAK 
 

Kurva karakteristik Arus - Tegangan sel surya memberikan informasi tentang efisiensi sel surya untuk 
mengkonversi cahaya matahari secara langsung menjadi energi listrik. Pengaruh temperatur, tingkat 
iradiasi, serta bahan dasar pembuatnya akan menyebabkan berubahnya kurva karakteristik tersebut. Sun 
simulator sederhana digunakan sebagai pengganti fungsi matahari serta sebagai sumber iradiasi digunakan 
lampu halogen sebagai sumber cahaya dan difokuskan di dalam box yang seluruh sisinya menggunakan 
cermin datar sebagai reflektor. Dengan menvariasikan jarak penyinaran serta besarnya iradiasi yang jatuh 
pada sel surya, dilakukan karakterisasi sel surya. Diperoleh kesesuaian output hasil pengukuran 
karakteristik sel surya berupa Isc, Voc, Pmax, Imax, dan Vmax dengan produk spesifikasi pabrik. Dari 
hasil diperoleh Voc sebesar 19.99 Volt, dan Isc sebesar 3.48 Ampere pada sumber cahaya 4000 Watt. 
Selanjutnya pengecekan dilakukan  menggunakan software MATLAB, menggunakan curve fitting antara 
kurva hasil output dengan sun simulator, dan kurva teoritikal model. Diperoleh kesamaan antara kurva 
hasil sun simulator dibandingkan dengan kurva model sel surya sederhana.  
  
 

ABSTRACT 
 

I-V measurements using simple sun simulator. Characteristic Current-Volt curve of solar cell give 
information about solar cell’s efficiency to directly convert sun light to become current. temperature, 
iradiance level, and maker material’s influence cause changeable of following current. Simple sun 
simulator utilized as substitution of solar function and as source of irradiation use halogen lamp as light 
source and is focused in the box which all side used flat mirror as reflector. By variated lighting distance 
and irradiance level that falls at solar cell, get characteristic of solar cell. It result appropriating output of 
solar cell measurement as Isc, Voc, Pmax, Imax, and Vmax with manufacturing specification. Of  result 
was gottenVoc 19.99 Volt, and Isc 3.48 Ampere by 4000 Watt lighting source. Next, examination using 
MATLAB, by curve vitting among output measurement result with sun simulator, and theoretical model 
curve. Result is an agreement with output measurement from sun simulator compared by theoretical 
model curve of solar cell. 
 
Keyword: Solar cell, Sun simulator, model’s curve of solar cell. 

 
 
 

1. Pendahuluan 
 
Sel surya merupakan perangkat semikonduktor 
yang mengkonvesi cahaya matahari menjadi 
energi listrik. Pemanfaatan sel surya di Indonesia 
merupakan hal menarik karena Indonesia terletak 
pada daerah khatulistiwa. Permasalahan yang 
ada yaitu harga sel surya masih mahal 
dibandingkan dengan pembangkit energi dari 
sumber energi lain. Usaha untuk menurunkan 
harga panel surya dapat dilakukan dengan 
menaikkan efisiensi sel tersebut. 

Sel surya dapat dimodelkan sebagai sumber arus 
yang diparalelkan dengan dioda. Ketika sel surya 
disoroti cahaya, akan menghasilkan arus  IL. 
Ketika sel surya dalam kondisi gelap, sel surya 
hanya berfungsi sebagai dioda sambungan P-N 
dan tidak dapat memproduksi energi listrik. 
Ketika dihubungkan dengan tegangan dari luar, 
sel akan memproduksi arus ID yang disebut arus 
dioda dalam kondisi gelap [1]. 
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Gambar 1. Diagram arus sel surya [2] 
 
 

 
 

Gambar 2. Kurva karakteristik model sel surya 
 
 

Sel surya bekerja maksimum pada tingkat 
iradiasi tertentu dari suatu sumber cahaya untuk 
bisa diubah menjadi keluaran berupa arus listrik 
dan tegangan. Bentuk kurva karakteristik I-V 
berbeda-beda pada intensitas, dan temperatur 
tertentu. Karakteristik I-V sel surya ketika 
disinari pada sembarang iradiasi dan temperatur 
T ditunjukkan pada gambar 2. 
 
Arus keseluruhan yang didapat merupakan 
selisih antara arus fotolistrik IL dan arus dioda ID, 
dirumuskan dengan: 
 

   (1) 

 
dengan IL adalah arus saat sel surya disinari 
(Ampere), I0 adalah arus saturasi diode 
(Ampere), q adalah muatan elektron sebesar 
1,602 x 10-19 C, V adalah tegangan keluaran 
(Volt), I adalah arus keluaran (Ampere), Rs 
adalah hambatan seri sel (Ω), Rsh adalah 
hambatan paralel sel (Ω), n adalah faktor ideal 
dioda (antara 1 sampai 2), k adalah konstanta 
Boltzman sebesar 1.38 x 10-23 J/K, dan T adalah 
temperature sel (Kelvin) [3]. 
 
Karakteristik I-V sel surya berubah sepanjang 
perubahan besar iradiasi cahaya yang mengenai 
permukaan modul surya. Semakin besar iradiasi 
yang terkena modul, semakin besar pula daya 
dan efisiensinya. Hal tersebut ditunjukkan pada 
gambar 3.  
 

 
 

Gambar 3.  Kurva karakteristik I-V terhadap 
perubahan iradiasi [4] 

 
 

 
 

Gambar 4.  Kurva karakteristik I-V terhadap 
perubahan temperature [4] 

 
 
Suhu sel surya mempengaruhi fill factor 
dikarenakan ketika suhu di sekitar sel surya 
meningkat di atas suhu normal 25 0C, tegangan 
akan berkurang. Selain fill factor, efisiensinya 
juga turun beberapa persen. Sebaliknya ketika 
suhu meningkat, besarnya arus juga akan 
meningkat. 
 
Untuk mensimulasikan cahaya yang akan 
mengenai permukaan modul sehingga diketahui 
efisiensi maksimal suatu modul, maka dapat 
digunakan sebuah simulasi matahari buatan (sun 
simulator) dengan menggunakan lampu halogen 
untuk mendapatkan karakteristik sel surya 
khususnya I-V. Lampu halogen tersebut disusun 
didalam box reflektor dimana di setiap sisi box 
tersebut merupakan cermin. Ruang reflektor ini 
berfungsi mengurangi cahaya untuk keluar 
sehingga tidak ada cahaya loss, dan tepat 
mengenai modul surya. Modul surya 
ditempatkan dibagian atas box reflektor tepat 
mengarah langsung kepada lampu halogen. 
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Gambar 5. Sisi dalam sun simulator 
 
 

Keuntungan penggunaan sun simulator yaitu 
untuk bisa memodelkan iradiasi matahari kepada 
sel surya tanpa dipengaruhi cuaca dan temperatur 
sekitar. Selain itu karakteristik sel surya lebih 
akurat mendekati model jika menggunakan sun 
simulator dibanding dengan iradiasi langsung ke 
matahari dikarenakan menghindari panas yang 
berlebihan akibat iradiasi secara kontinu [5]. 
 
2. Metode Penelitian 
 
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Modul surya polycrystalline Si tipe 
SX 50 U, Lampu halogen 500 dan 1.000 Watt, 
Cermin datar, Resistor box, Sensor arus DCS-01, 
Sensor suhu LM-35, Rangkaian pembagi 
tegangan, Mikrokontroler ATmega 8535, dan 
Laptop. 
 
Pengambilan data dilakukan dengan 
menembakkan cahaya dari lampu halogen 
langsung terhadap modul surya dan dilakukan di 
dalam box reflektor. Intensitas cahaya yang 
masuk diserap modul surya dan dikonversi 
menjadi keluaran berupa arus dan tegangan. 
Arus yang dihasilkan melewati sensor arus dan 
rangkaian pembagi tegangan yang nantinya akan 
masuk ke dalam mikrokontroller. 
Mikrokontroller dibuat pemrograman agar data 
yang didapat langsung interface ke laptop. 
Dengan mengubah-ubah nilai resistansinya, 
makan didapat kurva karakteristik I-V sel surya 
tersebut. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil pengukuran karakteristik I-V pada iradiasi 
dan jarak yang berbeda menunjukkan perubahan 
efisiensi yang saling berhubungan. Ketika 
iradiasi oleh lampu halogen sebesar 4000 Watt 
dengan jarak yang diubah-ubah antara 80 cm, 70 
cm dan 60 cm, menunjukkan bahwa semakin 
besar jarak penyinarannya, Isc dan daya yang 
dihasilkan akan semakin kecil. Hal ini 

dikarenakan ketika sel surya didekatkan dengan 
lampu halogen, intensitas iradiasi yang diterima 
oleh sel surya menjadi lebih besar.  

 

 
 

Gambar 6.  Hasil penelitian pengukuran 
karakteristik sel surya menggunakan 
sun simulator pada sumber iradiasi 
4000 Watt dengan variasi jarak 

 
 

Tabel 1. Karakteristik sel surya hasil penelitian 
 

 
Voc 

(Volt) 
Isc 

(Ampere) 
Pmax 
(Watt) 

Spesifikasi 
pabrik 

21 3.23 50 

4000 Watt, 
jarak 60 cm 

20.03 3.64 55.9784 

4000 Watt, 
jarak 70 cm 

20.01 3.56 49.29 

4000 Watt, 
jarak 80 cm 

19.99 3.48 48.7527 

 
 
Sel surya SX50U yang dilakukan pengukuran 
memiliki spesifikasi Voc sebesar 21 Volt, Isc 
sebesar 3.23 Ampere, dan Pmax sebesar 50 Watt 
pada sumber iradiasi 1 sun (1000 Watt/m2). Hasil 
penelitian pengukuran karakteristik sel surya 
SX50U menggunakan Sun simulator pada 
sumber iradiasi 4000 Watt, ditunjukkan pada 
tabel 1.  
 
Dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran 
karakteristik sel surya ketika sumber iradiasi 
4000 Watt pada jarak 80 cm mendekati 
spesifikasi pabrik ketika sumber iradiasi sebesar 
1 sun (1000  Watt/m2). Sehingga sun simulator 
sederhana telah teruji dan dapat digunakan untuk 
mengetahui karakteristik sel surya unknown 
dengan menggunakan sumber iradiasi 4000 Watt 
pada jarak 80 cm. 
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4. Kesimpulan 
Sun simulator sederhana menunjukkan 
semakin besar jarak penyinarannya, Isc 
dan daya yang dihasilkan akan semakin 
kecil. Hal ini dikarenakan ketika sel 
surya didekatkan dengan lampu halogen, 
intensitas iradiasi yang diterima oleh sel 
surya menjadi lebih besar. Pengukuran 
karakteristik sel surya SX50U ketika 
sumber iradiasi 4000 Watt pada jarak 80 
cm mendekati spesifikasi pabrik ketika 
sumber iradiasi sebesar 1 sun (1000  
Watt/m2). Sehingga sun simulator 
sederhana telah teruji dan dapat 
digunakan untuk mengetahui 
karakteristik sel surya unknown dengan 
menggunakan sumber iradiasi 4000 Watt 
pada jarak 80 cm. 
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Abstrak 
 

Simulasi aliran menggunakan software CFD – Fluent 6.3, terhadap kondisi aliran di dalam steam ejector, 
yang merupakan perangkat sistem ekstraksi NCG, dilakukan pada variasi kondisi operasional tekanan 
inlet nozzle.  Dari simulasi, diketahui bahwa pada variasi tekanan inlet yang semakin tinggi, diperoleh 
kondisi tekanan kritis outlet ejector, CBP, yang semakin tinggi.  Adapun kapasitas hisap ejector, 
mengalami kenaikan dengan bertambah tingginya tekanan inlet nozzle sampai pada nilai 12.5 Barg.  Pada 
peningkatan tekanan inlet lebih jauh, sampai 15 Barg, kapasitas hisap ejector menurun.  Hal ini diyakini 
sebagai pengaruh terjadinya blockage aliran, pada tekanan inlet nozzle lebih besar dari 12.5 Barg.  
Demikian pula halnya dengan tingkat ke-vacuum-an ejector, yang identik dengan kapasitas hisapnya, 
sebagai pengaruh variasi tekanan inlet nozzle. 
 
 

Abstract 
 

The CFD Simulation in Variation of Ejector Inlet Nozzle Pressure Against Vacuum Level of Steam 
Ejector at PLTP Kamojang Unit IV.  Simulation of fluid flow use CFD software – Fluent 6.3, to flow 
condition inside steam ejector, which device of NCG extraction system, done on variation of inlet nozzle 
pressure.  The simulation results, known that in a variation of the higher inlet pressure, it is acquired 
higher critical outlet pressure, CBP.  The mass flow rate of suction, which shows the ejector suction 
capacity, increased with the increasing of inlet nozzle pressure to 12.5 Barg. At the inlet pressure 
increased further, to 15 Barg, ejector suction capacity decreases.  This is believed as the influence of flow 
blockage occurrence in inlet nozzle pressure bigger than 12.5 Barg.  The level of the vacuum's ejector are 
identic with it’s suction capacity, in the influence of variations of the same nozzle inlet pressure. 
 
Keywords: steam ejector, NCG, inlet nozzle pressure, vacuum's suction, simulation software CFD – 
Fluent 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Sumber enenrgi panas bumi merupakan sumber 
energi terbarukan, yang sekarang ini sedang giat 
diusahakan pemanfaatannya.  Pada 
pembangkitan listrik tenaga panas bumi, sumber 
energi pemutar turbin berasal dari uap 
bertekanan tinggi yang dihasilkan sumber energi 
panas bumi.  Salah satu karakteristik uap dari 
sumber panas bumi, yaitu terkandungnya 
kandungan gas yang tidak dapat 
dikondensasikan, non-condensable gas – NCG, 
di dalam uap.  Oleh sebab itu, pada waktu proses 
kondensasi uap keluaran turbin, NCG terkumpul 
di kondensor sehingga mengakibatkan tekanan 

kondensasi meningkat.  Peningkatan tekanan 
kondensasi tersebut, berarti akan mengurangi 
daya yang dihasilkan turbin.  Penumpukan NCG 
lebih jauh, dapat mengakibatkan siklus 
pembangkitan terganggu, bahkan berhenti.  
Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan 
adanya mekanisme pengeluar NCG dari dalam 
kondensor. 
 
Pada unit pembangkitan listrik tenaga panas 
bumi, mekanisme pengeluar NCG tersebut biasa 
dikenal dengan sistem ekstraksi NCG, yang 
desainnya tergantung dari besarnya kandungan 
NCG dalam uap di sebuah lapangan panas bumi.  
Uap yang dihasilkan lapangan panas bumi di 
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Indonesia, rata-rata mengandung 1% sampai 
dengan 2% NCG.  Berdasarkan studi ekonomis 
[1], dengan kandungan NCG seperti tersebut di 
atas, maka pembangkit listrik tenaga panas bumi 
di Indonesia, akan ekonomis menggunakan 
sistem hybrid pada sistem ekstraksi NCG.  
Sistem ini menggabungkan perangkat steam jet 
ejector pada tahap pertama ekstraksi, dilanjutkan 
dengan perangkat liquid ring vacuum pump pada 
tahap kedua. 
 
Steam ejector merupakan perangkat yang dapat 
digunakan untuk memindahkan fluida beban, 
sekaligus mengkondisikan tekanan fluida 
menjadi tekanan fluida campuran di tingkat 
keadaan outlet ejector. Sebagai perangkat sistem 
ekstraksi tahap pertama di dalam daur 
pembangkitan listrik tenaga panas bumi, steam 
ejector digunakan untuk mengeluarkan NCG dari 
kondensor, sehingga ke-vacuum-an kondensor 
terjaga.  Selain itu, diharapkan fluida campuran 
keluaran ejector, memiliki tekanan yang nilainya 
di atas tekanan atmosfir, sehingga NCG dapat 
dibuang ke udara bebas. 
 
Peningkatan tekanan inlet nozzle ejector, 
diyakini dapat menaikan kapasitas hisap dan 
tingkat ke-vacuum-an ejector serta menaikan 
tekanan kritis outlet ejector, CBP, seperti pada 
penelitian [2].  Oleh karenanya, melalui simulasi 
CFD menggunkan software Fluent 6.3, 
dilakukan variasi tekanan inlet nozzle terhadap 
steam ejector objek penelitian.  Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui fenomena aliran di dalam 
ejector dan tingkat keadaan di bagian-bagian 
ejector yang terjadi sebagai pengaruh variasi 
tekanan inlet nozzle ejector. 
 
2. Metode Penelitian 
  
Proses aliran di dalam steam ejector terjadi 
sebagai akibat terjadinya perubahan energi 
tekanan tinggi steam yang memasuki convergen 
divergen nozzle, menjadi energi kinetik aliran 
supersonik bertekanan statik sangat rendah pada 
keluaran nozzle.  Aliran supersonik bertekanan 
statik rendah mengakibatkan efek hisapan 
terhadap fluida di bagian suction ejector, 
sehingga gas CO2, yang mewakili NCG, 
mengalami percepatan dan mengalir searah 
aliran steam keluaran nozzle.  Memasuki daerah 
mixing chamber, aliran steam bercampur dengan 
gas CO2 dan selanjutnya memasuki daerah throat 
ejector, aliran campuran tersebut mengalmi 
shock, sehingga kecepatan aliran campuran 
menurun dan diikuti kenaikan tekanan.  Di 
bagian subsonik difuser, aliran campuran 
mengalami kenaikan tekanan sampai tingkat 
keadaan di outlet ejector. 
 

Daerah kerja di dalam ejector, seperti telah 
diuraikan  yaitu sebagai berikut. 
1. Convergen Divergen Nozzle 
2. Suction Chamber 
3. Mixing Chamber 
4. Throat Ejector 
5. Subsonic Diffuser 
 
Daerah-daerah kerja bagian dalam steam ejector 
tersebut, tampak pada Gambar 2.1 berikut. 

 
 
 

 
 
Gambar 2.1 Steam ejector (atas).  Daerah kerja 

bagian-bagian dalam steam ejector 
(bawah). 

       
 
Simulasi aliran menggunakan CFD telah banyak 
dilkaukan.  Pada penelitian [3], simulasi terhadap 
ejector objek penelitian menggunakan software 
CFD – Fluent, digunakan metode penelitian 
dengan model axisymmetric, yang hasil 
simulasinya identik dengan hasil simulasi CFD 
dengan model 3D.  Seperti ditunjukan pada 
Gambar 2.2. 
 

 
 
Gambar 2.2 Distribusi tekanan statik pada dinding 

ejector, hasil model axisymmetric 
dengan 3D, [3]. 
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Berdasarkan kesimetrian arah aliran dan 
geometri steam ejector objek penelitian, serta 
metode dan hasil simulasi pada penelitian [3], 
selanjutnya simulasi aliran pada steam ejector 
objek penelitian, dilakukan dengan 
menggunakan pilihan metode model 
axisymmetric.  Gambar 2.3 berikut adalah 
domain steam ejector objek penelitian, yang 
kemudian dibagi dalam elemen meshing, 
menggunakan meshing bidang quadrilateral tipe 
map. 
 

 
 
Gambar 2.3 Dimensi ukuran steam ejector 65% 

duty, objek penelitian (A).  Asumsi 
kesimetrian geometri dan arah aliran 
(B).  Domain axisymmetric ejector 
objek penelitian (C). 

 
 
Adapun variasi tekanan inlet nozzle ejector, 
terlihat pada Tabel 2.1 berikut. 
 
Tabel 2.1 Variasi tekanan inlet nozzle dan tekanan 

outlet ejector pada tekanan suction 0.11 
Bara.  

 

 
 
 
Pada simulasi yang dilakukan, pilihan 
pendefinisian kondisi batas pada software fluent 
6.3 seperti ditunjukan pada Tabel 2.2, berikut. 
 
Tabel 2.2 Variasi tekanan inlet nozzle dan tekanan 

outlet ejector pada tekanan suction 0.11 
Bara.  

 

 
 
 
Adapun input properti material fluida kerja dan 
pendefinisian kondisi batas aliran fluida masuk 
dan keluar steam ejector objek penelitian, seperti 
contoh pada Tabel 2.3 berikut, yang menunjukan 
inputan simulasi untuk tekanan inlet nozzle 10.4 
Barg. 
 
Tabel 2.3 Inputan simulasi fluent, untuk simulasi 

dengan tekanan inlet nozzle 10.4 Barg 
pada tekanan suction 0.11 Bara.  

 
Pilihan Inputan Inlet Nozzle Suction Outlet 
Kondisi Batas 
Fluida ideal 
Kap. panas, Cp 
Ratio Kap. panas, γ 
Viskositas din, μ  
Tekanan stag. (pag) 
Tekanan stat. (pag) 
Temperatur stag.(K) 
Turbulence methode 
Dia. Hidrolis (mm) 
Turbl Intencity 
Turb. Kin. Energy 
Turb. Disapation 
CO2 mass fraction 

Pressure inlet 
Steam (H2O) 

2786.19 j/kg-K 
1.1985  

1. 52e-05 kg/ms 
1049179 
1040000 
459.4632 

Intencity & Dh 
3.156 

2.671846 
- 
- 
0 

Pressure inlet 
CO2 (NCG) 

856.99 j/kg-K 
1.2828 

1.37e-05 kg/ms 
-90325 
-90325 
310.25 

K and Epsilon 
- 
- 

1 (default) 
1 (default) 

1 

Pressure outlet 
Mixing Fluid 

Mixing law 
Mixing law 
Mixing law 

- 
diVariasikan 
300 (default) 

K and Epsilon 
- 
- 

1 (default) 
1 (default) 

0 

 
 
3. Fenomena Aliran di Dalam Ejector 

pada Variasi Tekanan Inlet Nozzle 
 
Proses mengalirnya gas CO2 dari bagian suction, 
dikarenakan kondisi bagian suction ejector 
memiliki nilai tekanan statik yang lebih tinggi 
dibanding bagian mixing chamber.  Kondisi 
tekanan di bagian suction yang lebih tinggi, 
mengakibatkan efek kompresi pada aliran 
keluaran nozzle, sehingga mempengaruhi 
besarnya inti semburan aliran yang keluar dari 
nozzle.  Pada kondisi tekanan suction yang 
dipertahankan sama untuk semua variasi, sebesar 
0.11 Bara, peningkatan tekanan inlet nozzle 
mengakibatkan inti aliran yang terbentuk 
semakin besar.  Hal ini dikarenakan, pengaruh 
under expanded kondisi aliran keluaran nozzle, 
memiliki kecepatan yang semakin supersonik, 
dengan kondisi fluktuasi tekanan statik yang 
lebih besar. 
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Gambar 3.1 Kontur bilangan Mach, pada variasi 

tekanan inlet nozzle ejector. 
 
 
Gambar 3.1, memperlihatkan kontur bilangan 
Mach.  Inti aliran yang terbentuk ditunjukan 
dengan bentuk core di daerah keluaran nozzle, 
yang bernilai bilangan Mach tinggi dengan 
warna aliran merah kekuningan. 
 
Pengaruh lain dari kondisi besarnya tekanan 
suction yang dipertahankan sama untuk semua 
variasi tekanan inlet nozzle, yaitu mengakibatkan 
tekanan statik pada saat mulai terjadi 
pencampuran berlangsung pada nilai tekanan 
yang relatif sama pada setiap variasi, sehingga 
kenaikan tekanan statik aliran sepanjang bagian 
convergen ejector berlangsung dengan kondisi 
yang hampir sama.  Pada Gambar 3.2 terlihat, 
proses pencampuran aliran steam dengan gas 
CO2 di dalam ejector, berlangsung pada posisi 
antara 1250  sampai 3250. 
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Gambar 3.2 Distribusi tekanan statik sepanjang 

axis ejector, pada variasi tekanan 
inlet nozzle. 

 
 
Memasuki bagian throat ejector, aliran dengan 
tekanan inlet nozzle yang lebih tinggi, memiliki 
momentum aliran yang lebih besar sehingga 
lebih mampu melewati efek perubahan geometri 
dari bagian convergen ke bagian throat ejector.  
Oleh karenanya, kenaikan tekanan pengaruh 
bagian convergen ejector masih berlanjut di 

awal-awal daerah throat ejector, dan 
menghasilkan tekanan statik yang lebih tinggi di 
sepanjang throat ejector.  
 
Pengaruh variasi tekanan inlet nozzle yang 
semakin tinggi, mengakibatkan nilai tekanan 
statik aliran selama proses pencampuran di 
bagian throat ejector lebih tinggi.  Pada kondisi 
tersebut, aliran lebih tahan terhadap fenomena 
chocking di daerah throat ejector.  Oleh 
karenanya, shock terjadi lebih terlambat dengan 
posisi lebih downstream. 
 
Pada posisi tertentu di daerah throat ejector, 
aliran campuran mengalami normal shock, 
dengan kondisi aliran campuran yang tekanan 
inlet nozzle lebih tinggi, mengalami 
keterlambatan.  Terjadinya  normal shock pada 
aliran, merubah kecepatan supersonik aliran 
menjadi subsonik, yang pada saat bersamaan 
tekanan statik aliran mengalami peningkatan 
drastis.  Aliran yang nilai tekanan statiknya lebih 
tinggi pada kondisi saat sebelum shock, memiliki 
kenaikan tekanan statik lebih tinggi pada kondisi 
setelah shock.  Selanjutnya aliran memasuki 
subsonik diffuser, mengalami kenaikan tekanan 
statik sampai kondisi di outlet ejector. 
 
Perbedaan nilai tekanan statik aliran campuran, 
sebagai pengaruh variasi tekanan inlet nozzle, 
tampak pada Gambar 3.3.  Aliran dengan 
tekanan inlet nozzle lebih tinggi, kontur tekanan 
statik di daerah throat ejector, warnanya lebih 
biru terang.  Terlihat juga posisi terjadinya shock 
yang ditunjukan perubahan warna drastis dari 
biru menjadi hijau kekuningan di downstream 
throat ejector. 
 

 
 
Gambar 3.3 Kontur tekanan statik aliran di dalam 

nozzle.  Perubahan CBP sebagai 
pengaruh variasi tekanan inlet 
nozzle.  

 
 
Pada kondisi aliran dengan tekanan inlet nozzle 
9 Barg dan 10.4 Barg, shock aliran terjadi pada 
posisi yang hampir sama, akan tetapi aliran 
dengan tekanan inlet nozzle 10.4 Barg 

Inlet 
Suc

Outlet 
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menghasilkan tekanan outlet ejector yang lebih 
tinggi.  Hal ini lebih dikarenakan pengaruh 
besarnya momentum aliran, yaitu pada aliran 
dengan tekanan inlet nozzle lebih tinggi 
memiliki laju aliran massa steam yang lebih 
besar, sehingga momentum alirannya lebih 
besar. 
 
4. Kapasitas Hisap dan Ke-vacuum-an 
  
Pada dasarnya, semua variasi yang akan 
dilakukan adalah mencari kondisi aliran dengan 
tekanan outlet pada kondisi kritisnya, critical 
back pressure – CBP.  Hal itu dikarenakan 
kondisi pada tekanan kritis outlet ejector, 
merupakan kondisi yang mewakili performa 
sebuah ejector. 
 
Oleh karena itu, pada simulasi terlebih dahulu 
dilakukan mencari titik CBP. Titik CBP 
merupakan titik dengan nilai tekanan outlet 
ejector pada saat kondisi aliran tepat sebelum 
terjadi penurunan laju aliran massa dari bagian 
suction, jika kondisi tekanan outlet ejector terus 
dinaikan.  Pada suatu nilai tekanan outlet yang 
terus dinaikan, tidak ada lagi laju aliran massa 
dari suction, bahkan pada peningkatan lebih 
lanjut, terjadi aliran balik, reversed flow, yaitu 
aliran mengalir ke bagian suction.  Dengan 
demikian, pada kondisi operasional dengan 
tekanan inlet nozzle berbeda, akan memiliki titik 
kritis CBP tersendiri, seperti Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Nilai CBP dan laju alir massa suction 

pada beberapa kondisi tekanan inlet 
nozzle, dan tekanan suction 0.11 
Bara. 

 
 
Pengaruh variasi tekanan inlet nozzle trhadap 
nilai CBP, menunjukan peningkatan nilai CBP 
pada tekanan inlet nozzle yang semakin tinggi.  
Akan tetapi, pada simulasi dengan inputan 
tekanan outlet yang lebih kecil dari nilai CBP, 
besarnya laju aliran massa dari suction tidak 
berubah.   Dengan kata lain, tiap kondisi 
operasional dengan tekanan inlet nozzle yang 
berbeda, memiliki nilai CBP tersendiri.  Pada 

variasi tekanan inlet semakin tinggi, 
menghasilakan CBP yang lebih tinggi. 
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Gambar 4.2 Nilai CBP pengaruh variasi tekanan 

inlet nozzle. 
 
 
Nilai CBP yang terjadi sebagai pengaruh variasi 
tekanan inlet nozzle, terlihat pada Gambar 4.2.  
Besarnya nilai CBP outlet ejector yang terjadi, 
yaitu mulai dari tekanan outlet ejector 0.41825 
Bara pada tekanan inlet nozzle 9 Barg, 0.46825 
Bara pada 10.4 Barg, 0.54025 Bara pada 12.5 
Barg, dan 0.61825 Bara pada 15 Barg tekanan 
inlet ejector.  Selanjutnya semua simulasi dengan 
variasi yang telah direncanakan, pembahasannya 
dilakukan pada kondisi operasional dengan nilai 
tekanan outlet adalah nilai titik CBP masing-
masing kondisi variasi. 
 
Simulasi dengan variasi tekanan inlet nozzle, 
selain berpengaruh terhadap nilai CBP outlet 
ejector, juga mempengaruhi besarnya kapasitas 
laju aliran massa gas CO2 dari suction ejector 
yang dapat dihisap.  Seperti pada Gambar 3.3 
yang menunjukan tekanan statik pada variasi 
tekanan inlet nozzle, dengan kondisi tekanan 
suction ejector dipertahankan 0.11 Bara.  
Perbedaan tekanan yaitu tekanan fluida gas CO2 
di daerah suction yang lebih tinggi dibanding 
tekanan aliran di daerah mixing chamber, 
mengakibatkan fluida gas CO2 mengalir ke 
daerah mixing chamber searah pancaran aliran 
yang keluar dari nozzle.  Dengan semakin 
besarnya perbedaan tekanan, pengaruh semakin 
tingginya tekanan inlet nozzle, mengakibatkan 
percepatan pada gas CO2 yang semakin tinggi.  
Besarnya percepatan yang terjadi, menentukan 
besarnya kecepatan gas CO2 di bagian suction 
ejector.  Adapun kecepatan aliran merupakan 
komponen pembentuk besarnya laju aliran massa 
gas CO2.  Pada kondisi ideal, semakin tinggi 
tekanan inlet nozzle, akan mengakibatkan 
pengaruh hisapan dengan laju aliran massa gas 
CO2 yang lebih besar. 
 
Variasi tekanan inlet nozzle pada tekanan suction 
ejector ditetapkan 0.11 Bara, mempengaruhi 
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besarnya laju aliran gas CO2 dengan nilai 
masing-masing yaitu sebesar 1.025416 kg/s pada 
tekanan inlet nozzle 9 Barg, 1.052916 kg/s pada 
10.4 Barg, 1.069816 kg/s pada 12.5 Barg, dan 
turun menjadi 1.049762 kg/s pada tekanan inlet 
nozzle 15 Barg.dengan nilai, seperti pada gambar 
4.3 berkut. 
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Gambar 4.3 Besarnya laju aliran massa gas CO2, 

pengaruh variasi tekanan inlet 
nozzle. 

 
Gambar 4.3 memperlihatkan, pada tekanan inlet 
nozzle mulai 9 Barg samapai 12.5 Barg, laju 
aliran massa gas CO2 di daerah suction nilainya 
semakin membesar.  Akan tetapi pada 
peningkatan tekanan inlet nozzle lebih jauh 
samapi pada nilai 15 Barg, laju aliran massa 
menjadi lebih kecil dibanding pada kondisi aliran 
dengan tekanan inlet nozzle 12.5 Barg.  
Penurunan kapasitas hisap laju aliran massa gas 
CO2, disebabkan oleh semakin besarnya inti 
semburan aliran keluaran nozzle pada aliran 
dengan tekanan inlet nozzle yang lebih tinggi, 
sehingga mengakibatkan efek blockage, seperti 
pada Gambar 4.4, yang memperlihatkan 
perbedaan luasan annulus antara kondisi aliran 
dengan tekanan inlet 10.4 Barg sampai 15 Barg, 
yang ditunjukan dengan adanya selisih panjang 
anak panah merah penunjuk luasan annulus.    

 
 
Gambar 4.4 Luasan penampang laluan gas CO2, 

pada tekanan inlet nozzle 10.4 Barg, 
12.5 Barg, dan 15 Barg, dengan p2 = 
0.11 Bara. 

Pada simulasi dengan variasi tekanan inlet 
nozzle dan tekanan stagnasi aliran di suction 
ejector yang dipertahankan sebesar 0.11 Bara, 
hasil simulasi menunjukan perubahan besarnya 
tekanan statik gas CO2 di daerah suction yaitu 
sebesar 0.1091 Bara pada tekanan inlet nozzle 9 
Barg, 0.1090 Bara pada 10.4 Barg, dan tekanan 
suction sebesar  0.1089 Bara pada tekanan inlet 
nozzle sebesar 12.5 Barg.  Adapun pada tekanan 
inlet nozzle 15 Barg, tekanan static suction yang 
terjadi kembali naik pada nilai 0.1090 Bara. 
 
Kondisi tersebut dikarenakan peningkatan 
tekanan inlet nozzle menghasilkan aliran 
keluaran nozzle semakin supersonik dengan 
tekanan statik yang semakin rendah., sehingga 
perbedaan tekanan antara daerah mixing 
chamber dengan daerah suction yang tekanan 
stagnasinya dipertahankan 0.11 Bara, semakin 
besar.  Kondisi tersebut, mengakibatkan gas CO2 
mengalir ke daerah mixing chanber.  Terjadinya 
aliran tersebut di konversikan sebagai besarnya 
tekanan dinamis gas CO2.  Dengan demikian 
semakin besar perbedaan tekanan statik yang 
terjadi sebagai pengaruh semakin besarnya 
tekanan inlet nozzle, pada simulasi dengan input 
tekanan stagnasi yang sama, tekanan statik di 
suction ejector akan semakin rendah.  Dengan 
kata lain variasi tekanan inlet nozzle yang 
semakin tinggi meningkatkan tingkat ke-
vacuum-an daerah suction ejector.  
 
Sampai pada suatu nilai tekanan inlet nozzle 
tertentu, pembesaran inti aliran keluaran nozzle 
menimbulkan efek blockage terhadap aliran gas 
CO2 dari suction.  Terjadinya hambatan aliran 
menurunkan kecepatan aliran gas CO2, sehingga 
tekanan dinamisnya menjadi lebih kecil.  Oleh 
karena itu, untuk input tekanan stagnasi yang 
sama, variasi dengan nilai tekanan inlet nozzle 
lebih besar dari 12.5 Barg, tekanan statik daerah 
suction lebih besar.  Hasil simulasi pengaruh 
varisi tekanan inlet nozzle terhadap tingkat 
kevacuum-an suction, tampak pada Gambar 4.5 
berikut. 
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Gambar 4.5 Nilai tekanan statik suction pengaruh 

variasi tekanan inlet nozzle. 
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5. Kesimpulan 
 
Pada variasi nilai tekanan inlet nozzle ejector 
yang semakin tinggi, menghasilkan nilai tekanan 
CBP yang semakin tinggi.  Peiningkatan tekanan 
inlet nozzle ejector, mulai dari 9Barg sampai 
12.5 Barg, menghasilkan kapasitas hisap ejector 
semakin besar, yaitu pada tekanan inlet nozzle 9 
Barg kapasitas hisap ejector sebesar 1.0254 kg/s 
meningkat sampai 1.0698 kg/s pada tekanan inlet 
nozzle 12.5 Barg.  Adapun peningkatan tekanan 
inlet nozzle lebih jauh, sampai nilai 15 Barg, 
kapasitas hisap ejector menurun menjadi 1.0498 
kg/s.  Penurunan kapasitas hisap tersebut 
dikarenakan terjadinya pengaruh blockage aliran, 
pada tekanan inlet nozzle yang semakin tinggi.  
Demikian pula halnya terhadap tingkat ke-
vacuum-an suction, yang ditunjukan besarnya 
tekanan statik suction sebasar 0.1091 Bara pada 
tekanan inlet nozzle  9 Barg, turun menjadi 
0.1089 Bara pada tekanan inlet nozzle 12.5 Barg.  
Peningkatan nilai tekanan inlet nozzle lebih jauh, 
sampai 15 Barg, mengakibatkan tingkat ke-
vacuum-an bagian suction ejector  mengalami 
penurunan, menjadi 0.1090 Bara.   
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kecelakaan dan cedera yang dialami oleh pekerja serta 
faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja di industri telekomunikasi. Hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk membuat buku ajar mata kuliah Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif.. Pendekatan kuantitatif dilaksanakan dengan penyebaran angket kepada 
responden Dari angket yang disebarkan diperoleh jawaban sebagai berikut: bahwa kondisi tempat kerja 
responden sebagian besar (92%) tidak berisiko terjadinya kecelakaan kerja.  Tetapi untuk gangguan 
kesehatan/penyakit akibat kerja 81% responden menyatakan mengalami gangguan. Jenis kecelakaan kerja 
yang dialami yaitu 81% disebabkan karena kontak dengan suhu rendah, 54% kontak dengan listrik dan 
42% kontak dengan bahan yang dapat menimbulkan radiasi.  Penerapan SMK3 dilakukan dengan 
melibatkan semua unsur yang ada untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
sehingga tempat kerja aman, efisien dan produktif untuk mencapai tingkat kecelakaan kerja nihil (zero 
accident). Telkom menerima “Penghargaan Kecelakaan Nihil atau Zero Accident Award “(ZAA) dan 
“SMK3” (Golden Flag)” Rabu, 12 Maret 2008. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di industri 
telekomunikasi (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk) kecelakaan kerja jarang terjadi tetapi mempunyai 
resiko terhadap gangguan kesehatan/penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor mesin/alat yang 
digunakan dan faktor lingkungan.   
 
Kata kunci: kesehatan kerja, radiasi, SMK3, zero acccident  
 
1. Pendahuluan 
 
Saat ini pemerintah Indonesia sangat 
memperhatikan pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja di industri. Hal ini dapat dilihat 
dari penghargaan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang 
diberikan kepada industri-industri 

yang manajemen keselamatan dan kesehatan 
kerjanya baik dan penghargaan kecelakaan nihil 
(zero accident) untuk industri yang tingkat 
kecelakaan kerjanya rendah. 

 
Pemerintah sangat mendorong industri-industri 
untuk semakin peduli terhadap keselamatan dan 
kesehatan kerja karena pada akhirnya akan 
meningkatkan produktivitas kerja dan 
meningkatkan kesejahteraan pekerja.  

 
Industri mempunyai aktifitas yang melibatkan 
tenaga kerja, alat, metode, biaya dan material 
serta waktu yang cukup besar. Kondisi 
sedemikian itu memiliki kemungkinan terjadinya 
bahaya maupun kecelakaan dalam pelaksanaan 
kegiatan ataupun aktifitasnya. Kecelakaan kerja 
yang terjadi tidak saja merugikan bagi tenaga 
kerja, tetapi juga akan berpengaruh terhadap 
proses produksi dalam industri tersebut. 
Kecelakaan yang terjadi akan berimplikasi pada 

biaya yang mesti dikeluarkan sebagai biaya 
tambahan serta kualitas yang dihasilkan 
kemungkinan akan berbeda dengan kualitas yang 
diinginkan. 

 
Salah satu industri yang mempunyai 
kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja adalah 
industri telekomunikasi. Pada industri 
telekomunikasi proses produksi dilakukan di 
dalam dan di luar tempat kerja. Proses produksi 
di dalam tempat kerja lebih banyak berhadapan 
dengan personal komputer dan alat-alat yang 
membutuhkan temperature rendah (±10oC). 
Sedangkan proses produksi di luar tempat kerja 
adalah mendirikan tower antena hingga 
ketinggian 125 m. Untuk menempatkan antena di 
ketinggian itu jelas merupakan kerja riil 
menggunakan prosedur, alat pengaman, dan 
sedikit keberanian. Bekerja di ketinggian adalah 
suatu kegiatan yang sangat vital dalam industri 
telekomunikasi.. Kegiatan bekerja di ketinggian 
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jelas sangat berbeda dengan kegiatan di bidang 
datar, banyak faktor yang sangat sensitif dapat 
mempengaruhi kegiatan yang dilakukan di 
ketinggian seperti: psikologis, fisik, dan kondisi 
alam seperti hembusan angin, paparan sinar 
matahari, perubahan cuaca, sambaran petir, dan 
gangguan binatang.  

 
Dengan kondisi kerja , alat-alat yang digunakan 
dan proses kerja yang ada maka perlu dilakukan 
penelitian untuk mengidentifikasi jenis 
kecelakaan dan cedera yang dialami oleh pekerja 
serta faktor risiko yang berhubungan dengan 
kejadian kecelakaan kerja di industri 
telekomunikasi. 
 
2. Metode Penelitian 

 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini dibagi 
dalam beberapa tahap, yaitu : 
Tempat dan waktu penelitian. 
Adapun yang menjadi tempat penelitian ini 
adalah PT. Telekomunikasi Indonesia yang 
berada di Jakarta. Sedangkan waktu pelaksanaan 
penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, 
untuk persiapan pembuatan angket, pelaksanaan 
penyebaran angket serta pengolahan data dan 
analisa data.  
 
Metode pendekatan 
Metode pendekatan yang dipakai adalah dengan 
mengumpulkan data tidak saja dari kepustakaan 
tetapi juga di lapangan dan penelitian lapangan 
berarti berkomunikasi dengan pekerja dalam hal 
ini melalui pengawas keselamatan kerja yang 
penentuannya atas dasar pengamatan terhadap 
kegiatan-kegiatan yang mempunyai resiko 
terhadap terjadinya kecelakaan kerja. 
 
Spesifikasi penelitian 
Didalam penelitian ini peneliti berusaha 
menggambarkan bagaimana system manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja di industsri 
telekomunikasi. Oleh sebab itu penelitian ini 
bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 
sifat karakteristik suatu kejadian yang ada dalam 
industri, kemudian peristiwa tersebut ditarik 
kesimpulan-kesimpulan khusus untuk mencapai 
kesimpulan umum melalui proses abstraksi 
terhadap kenyataan.  
Metode pengumpulan data 
Dalam mendapatkan data yang bersifat kualitatif  
akan diadakan penelitian lapangan langsung pada 
obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. Sebagai sumber 
informasi akan digali informasi yang terpercaya 
juga penelitian kepustakaan guna mendapatkan 
landasan teoritis berupa pendapat-pendapat 
pihak-pihak lain yang berwenang.  

Alat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah wawancara, angket dan data yang 
diperoleh dari instansi yang terkait.  
Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan 
cara : 
Interview : wawancara dengan menggunakan 
pedoman wawancara yang tidak berstruktur. Hal 
ini dimaksudkan agar peneliti secara leluasa dapat 
mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terhadap 
informan dan dapat dibangun suatu suasana 
wawancara yang tidak formal sifatnya.  
 
Metode analisa data 
Metode analisa yang digunakan adalah analisa 
deskriptif yaitu metode analisa dengan 
menjabarkan data-data yang diperoleh. Metode 
ini menggunakan teknik statistik deskriptif yakni 
bagian statistika mengenai pengumpulan data, 
penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, 
pembuatan diagram atau gambar mengenai 
sesuatu hal, disini data yang disajikan dalam 
bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca. 
Data-data tersebut akan ditampilkan dalam 
bentuk jumlah untuk setiap pertanyaan kuisioner. 
Analisa data dilakukan dari jumlah jawaban yang 
ada dan disajikan dalam bentuk grafik.  
 
 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
3.1 Hasil Penelitian 
Sekilas tentang PT Telekomunikasi Indonesia 
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk atau sering 
disebut PT. TELKOM adalah perusahaan 
informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan 
jaringan telekomunikasi secara lengkap di 
Indonesia. Dalam menjalankan operasi 
perusahaan, Telkom  mengelompokkan unit-unit 
yang ada dalam organisasi ke dalam bentuk 
divisi-divisi. Telkom mempunyai 9 divisi yaitu 
divisi regional, divisi network, divisi multimedia, 
divisi sistem informasi, divisi riset teknologi dan 
informasi, divisi properti, divisi atelir, divisi 
pelatihan dan divisi pembangunan.  
 
Dari kuesioner yang disampaikan kepada 
responden dapat terkumpul sebanyak  dua puluh 
enam jawaban dari berbagai divisi. Pertanyaan 
yang disampaikan kepada para responden 
sebanyak 6 pertanyaan yang terdiri dari berbagai 
pilihan. Pertanyaan kuisioner beserta hasil 
jawabannya  adalah sebagai berikut : 
 
1. Kondisi tempat kerja  
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2. Jenis Kecelakaan kerja/gangguan kesehatan 

kerja yang pernah dialami dalam melakukan 
pekerjaan, 
 
 

Jenis kecelakaan 
Ya Tidak 

Jml % Jml % 
1. Jatuh 2 8% 24 92% 
2. Tertimpa 

benda jatuh 0 0% 26 100% 

3. Terjepit 0 0% 26 100% 
4. Kontak suhu 

tinggi 5 19% 21 81% 

5. Kontak suhu 
rendah 21 81% 5 19% 

6. Kontak dengan 
listrik 14 54% 12 46% 

7. Kontak dengan 
bahan 
berbahaya/radi
asi 

11 42% 15 58% 

 
3. Berdasarkan hasil survey diperoleh data 

bahwa  penyebab terjadinya kecelakaan 
bervariasi sebagai berikut (untuk pertanyaan 
ini responden bisa  memilih jawaban lebih 
dari satu) : 
a. Mesin/peralatan kerja, jawaban dipilih  17 

responden 
b. Alat angkut & alat angkat, jawaban dipilih 

oleh 4 responden 
c. Bahan substansi & radiasi, jawaban dipilih 

oleh 13 responden 

d. Lingkungan kerja, jawaban dipilih oleh 19 
responden 

e. Penyebab lain( psikologis, fisik, dan 
kondisi alam seperti hembusan angin, 
paparan sinar matahari, perubahan cuaca, 
sambaran petir) : jawaban dipilih oleh 7 
responden  

4. Dari kecelakaan kerja atau gangguan 
kesehatan kerja, bagian tubuh yang 
mengalami cedera : 
a. Kepala , jawaban dipilih oleh 17 

responden  
b. Leher,  jawaban dipilih oleh 19 responden 
c. Badan  , jawaban dipilih oleh 23 

responden 
d. Anggota gerak atas, jawaban dipilih oleh 

13 responden 
e. Anggota gerak bawah, jawaban dipilih 

oleh 11 responden 
5. Dari kegiatan yang dilakukan dalam bekerja , 

sifat cedera atau gangguan kesehatan yang  
dialami adalah : 
a. Patah tulang/memar/Keseleo , jawaban 

diberikan oleh 4 responden 
b. Gangguan mata/mata perih, jawaban 

diberikan oleh 20 responden 
c. Kerusakan warna pigmen kulit, jawaban 

diberikan oleh 6 responden  
6. Usaha pencegahan kecelakaan kerja yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah :  
 

a. Pengawasan , 22 dari 26 responden 
menjawab ya  

b. Pendidikan,  23 dari 26 responden 
menjawab ya 

c. Pelatihan, 21 responden menjawab ya 
d. Asuransi , 26 responden menjawab ya

  
e. Alat Perlindungan Diri , 26 responden 

menjawab ya 
 

3.2 Pembahasan 
Berdasarkan hasil kuisioner yang telah terkumpul 
maka didapatkan bahwa kondisi tempat kerja 
responden sebagian besar (92%) tidak berisiko 
terjadinya kecelakaan kerja seperti yang 
ditunjukkan pada gambar V.1.  Tetapi untuk 
gangguan kesehatan/penyakit akibat kerja 81% 
responden menyatakan mengalami gangguan. 
 

Kondisi tempat kerja  
Ya  Tidak  

Jml % Jml % 
1. Apakah ruang kerja 

anda berisiko 
terjadinya kecelakaan 
kerja  ?  

2 8% 24 92% 

2. Apakah ruang kerja 
anda berisiko 
terjadinya gangguan 
kesehatan/penyakit 
akibat kerja  ? 

21 81% 5 19% 

3. Apakah ruang kerja 
anda bising ( >85 dB) 
?  

0 0% 26 100%

4. Apakah ruang kerja 
anda terlalu panas 
(>320C) ?  

5 19% 21 81% 

5. Apakah ruang kerja 
anda terlalu dingin  
(≤160C)?  

20 77% 6 23% 

6. Apakah ruang kerja 
anda pengap  ?  

5 19% 21 81% 
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Gambar 3.1  Grafik risiko mengalami kecelakaan 

kerja  
 
 

 
Gambar 3.2   Grafik  risiko mengalami gangguan 

kesehatan/penyakit akibat kerja 
 
Jika dilihat dari jawaban responden tentang jenis 
kecelakaan kerja/gangguan kesehatan  yang 
dialami yaitu 81% disebabkan karena kontak 
dengan suhu rendah, 54% kontak dengan listrik 
dan 42% kontak dengan bahan yang dapat 
menimbulkan radiasi, tentunya hal ini akan 
berdampak pada kesehatan kerja dimana ancaman 
kesehatan kerja umumnya membutuhkan periode 
lama untuk menjalankan pengaruhnya, dengan 
merusak kesehatan mengakibatkan timbulnya  
penyakit akibat kerja. Hal ini berbeda dengan 
dampak kecelakaan kerja yang ancamannya biasa 
terjadi secara mendadak dan langsung 
mengakibatkan kerugian nyata . 
 
Faktor terbesar penyebab terjadinya kecelakaan 
kerja di perusahaan ini adalah faktor mesin/alat 
yang digunakan dan faktor lingkungan.  
 
Jenis gangguan kesehatan kerja yang dirasakan 
oleh responden  pada divisi network yaitu divisi 
yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi 
jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian 
transmisi jalur utama nasional (terdiri dari 
multimedia, catu daya, dan transmisi ) adalah : 

 Pada divisi multimedia : 
- Mata perih akibat terlalu lama berada di 

depan PC 
- Terkena aliran listrik berdaya rendah 

 Pada divisi catu daya : 
- Terkena aliran listrik berdaya tinggi 
- Kerusakan warna pigmen kulit 

 Pada divisi transmisi : 
- Divisi ini paling sedikit peluang terjadinya 

kecelakaan kerja, walaupun ada hampir 
sama dengan yang terjadi pada divisi 
multimedia. 

 
Tahap penanggulangan yang dilakukan : 
a. Tiap pekerjaan yang berlangsung diawasi 

untuk memastikan dilaksanakannya pekerjaan 
aman dan mengikuti instruksi dan pedoman 
kerja yang telah ditentukan. 

b. Pemasangan rambu-rambu peringatan K3 dan 
tanda-tanda daerah terlarang dipasang sesuai 
instruksi kerja 

c. Tempat-tempat kerja yang memerlukan 
pembatas ijin harus dikendalikan 

d. Lingkungan kerja harus dinilai untuk 
mengetahui daerah mana yang membutuhkan 
pembatasan ijin masuk 

e. Pengujian keadaaan darurat meliputi: 
- Pengujian sistem alarm, emergency lamp, 

tanda keluar dan pintu darurat 
- Peralatan P3K 
- Fasilitas komunikasi internal dan eksternal 
- Tempat evakuasi dan peralatan pemadam 

f. Menyediakan perlengkapan Alat Perlindungan 
Diri 

g. Pengecekan alat dan sistem keadaan darurat 
secara berkala 

h. Melakukan pelatihan  
- Fire Fighting 
- Pemakaian SCBA dan Rescue 
- P3K 
- Penanggulangan keadaan darurat dan 

evakuasi  
 

Pelaksanaan SMK3 di PT. Telkom Indonesia 
1. Penerapan SMK3 Di PT Telkom berdasarkan 

pada  
- Keputusan Direksi 18 tahun 2004 tentang 

manajemen K3 Telkom yaitu  
- KR 16 tahun 2005 tentang pedoman 

Implementasi Manajemen K3 Telkom 
- KR 27 tahun 2005 tentang petunjuk 

Pelaksanaan K3 
- Kebijakan EGM DIVRE II  C.Tel 

08/UM410/D02-K2000000/2007 tentang 
kebijakan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja 

 
2. Sasaran Penerapan SMK3 di PT Telkom  
Penerapan SMK3 dilakukan dengan melibatkan 
semua unsur yang ada yaitu pihak manajemen, 
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tenaga kerja, kondisi lingkungan serta mitra kerja 
untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja sehingga tempat kerja 
aman, efisien dan produktif untuk mencapai 
tingkat kecelakaan kerja nihil (zero accident). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Telkom menerima “Penghargaan Kecelakaan 
Nihil atau Zero Accident Award “(ZAA) dan 
“SMK3” (Golden Flag)” Rabu, 12 Maret 2008. 
Penghargaan diberikan karena keberhasilan 
Telkom mengimplentasikan program 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) . 
Penghargaan ini diberikan menyusul prestasi 
yang telah diraih Divisi Enterprise sebelumnya 
karena keberhasilannya mendapatkan sertifikat 
ISO 9001-2000 dan ISO 9004-2000. 
 
 Daftar Divisi Regional TELKOM yang  
menerima Penghargaan Zero Accident & Golden 
Flag (SMK 3): 
 

No 
DIVISI REGIONAL (DIVRE) 

ZERO ACCIDENT SMK3 (Golden 
Flag) 

Jumlah 
Award 

1 
DIVRE 1 Sumatera Seluruh DATEL 
& K. DIVRE 1, kecuali Datel 
Sumbar 

8 

2 
DVRE 2 Jakarta K. DIVRE 2 K. 
DIVRE 2 

2 

3 
DIVRE 3 Jabar-Banten Seluruh Datel 
dan K. DIVRE 3 

6 

4 
DIVRE 4 Jateng dan DIY K. DIVRE 
4 K. DIVRE 4 

2 

5 
DIVRE 5 Jatim Datel Pasuruan, 
Jember, Mojokerto Sudah menerima 
tahun 2005 

3 

6 
DIVRE 6 Kalimantan DIVRE 6 
Datel KALTENG 

2 

7 
Gedung Kantor Pusat Bandung GKP 
Japati 

1 

 TOTAL 24 
 

 
Tanggung jawab PT TELKOM terhadap SMK3. 
- Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, 

kemampuan fisik tenaga kerja baru 
- Pemeriksaan kerja secara berkala 
- Menunjukkan dan menjelaskan sumber 

bahaya dan cara serta sikap kerja yang aman 
- Mempekerjakan tenaga kerja yang aman 
- Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja 
- Memenuhi dan mentaati syarat keselamatan 

dan kesehatan kerja 
- Laporan kecelakaan 
- Memasang UU K3 dan poster K3 
- Menyediakan APD 
- Membentuk P2K3 
- Menerapkan SMK3 
 
PT TELKOM memberikan layanan kesehatan 
dan kesejahteraan bagi karyawannya melalui : 
- Yayasan Kesehatan (Yakes) 
- Imbalan Kerja 

a. Pensiun dan Imbalan Kesehatan Pasca 
Kerja 

b. Pensiun Dini (Pendi) 
c. Masa Persiapan Pensiun  (MPP) 
d. Imbalan Pasca Kerja lainnya 

 
4. Kesimpulkan dan Saran 

 
4.1 Kesimpulan 
Pada industri telekomunikasi (PT. TELKOM) 
kecelakaan kerja jarang terjadi . Hal ini 
disebabkan kondisi tempat kerja yang tidak 
berisiko terjadinya kecelakaan kerja. Tetapi 
mempunyai resiko terhadap gangguan 
kesehatan/penyakit akibat kerja yang disebabkan 

Cegah & kurangi kecelakaan  
dan Penyakit akibat kerja 

Tempat kerja, aman, efisien & 
produktif

Terciptanya sistem K3 dengan melibatkan 
unsur  

- Manajemen 
- Tenaga kerja 
- Kondisi lingkungan kerja
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oleh faktor mesin/alat yang digunakan dan faktor 
lingkungan.  Walaupun kecelakaan kerja yang 
terjadi kurang begitu berbahaya PT TELKOM 
telah menerapkan sistem K3 sebelumnya, 
mengingat tetap adanya faktor kecelakaan yang 
mungkin akan terjadi .  
 
Dalam penerapan dan pelaksanaan K3 di PT 
Telkom khususnya pada upaya pengendalian 
bahaya dan resiko sudah sangat bagus, hal ini 
bisa dilihat dari beberapa penghargaan yang 
didapat dalam hal K3. 
 
4.2 Saran 
Sebagai perusahaan besar, PT Telekomunikasi 
Indonesia  Tbk telah memiliki SMK3 yang cukup 
bagus. Namun demikian, perusahaan tetap perlu 
melakukan audit secara berkala sehingga dapat 
menjaring aspek mana saja yang  ternyata tidak 
efektif atau bahkan menyulitkan dalam penerapan 
SMK3.   
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Abstract 
 

This research deals with the technical vocabularies studied by students of Electronics Department 
majoring  in Industrial Electronics. The objective of the research was to acknowledge the frequency of 
technical vocabulary usages studied by the 4th semester students of Electronics Department in The State 
Polytechnics of Jakarta. They were asked to fill out the questionnaires based on the technical materials 
given by the English lecturer. According to the syllabus in semester 4, the students are given technical 
English in order to meet the link and match. In Polytechnics, the percentages of  practices in the workshop 
are more than the theory studied in the classroom. The questionnaires were designed to gain data of which 
technical vocabularies are frequently used by the students. The data was analyzed by descriptive analysis 
and then put in the tables using percentages. The result showed that the vocabularies of tools and 
instruments were frequently used by them. It means that these vocabularies are familiar to them since they 
actively deal with the tools and instruments.  
 
Keywords: Technical English vocabularies, frequency, ESP 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Politeknik 
Negeri Jakarta (PNJ) wajib mengetahui 
terminology atau istilah teknik dalam bahasa 
Inggris. Hal ini tentu saja dikarenakan 
banyaknya buku-buku manual teknik yang 
ditulis dalam bahasa Inggris. Sebagai pengajar 
bahasa Inggris di jurusan teknik, terutama 
Teknik Elektro, tentu wajib pula mengajarkan 
kepada mahasiswa terminology khusus yang 
biasa digunakan dalam pengajaran teknik atau 
buku manual yang digunakan baik untuk 
keperluan bengkel (workshop) maupun 
laboratorium. 
 
Derasnya perkembangan teknologi tentu saja 
harus diimbangi dengan ketrampilan dan 
pemahaman yang memadai. Untuk itu sudah 
menjadi tugas mahasiswa dan dosen untuk 
mengikuti perkembangan tersebut agar tidak 
tertinggal jauh. Oleh karena itu, bahasa Inggris 
yang diajarkan di jurusan Teknik Elektro tentu 
saja harus berkaitan dengan tujuan yang ingin 
dicapai, yaitu bahasa Inggris teknik (Technical 
English). Hal ini sangat membantu mahasiswa 

untuk memahami buku-buku teknik pada mata 
kuliah wajib. 
 
Dalam mempelajari bahasa Inggris diperlukan 4 
(empat) macam ketrampilan yaitu: Listening, 
Speaking, Reading, dan Writing. Keempat 
ketrampilan tersebut perlu dikembangkan yang 
berdasarkan pada kurikulum Politeknik, 
khususnya bidang rekayasa. Menurut Louis 
Tremble (1985), bahan/materi untuk English for 
Science & Technology (EST) meliputi hal-hal 
yang berkaitan dengan bidang akademis, 
pekerjaan dan vokasi termasuk juga bahan 
bacaan yang terdapat dalam buku manual dan 
jurnal ilmiah yang berhubungan dengan 
keteknikan. Kemampuan membaca bahasa 
Inggris teknik sangat dibutuhkan mahasiswa, 
baik untuk kepentingan sendiri untuk menambah 
pengatahuan maupun mengerjakan tugas-tugas 
mereka. 
 
Untuk dapat memiliki kemampuan membaca 
yang baik,perlu mengetahui kosakata. Oleh 
sebab itu pengajar bahasa Inggris harus 
menyeleksi bahan pengajaran/materi pengajaran 
bahasa Inggris dan sebaiknya berkaitan dengan 
bidang keteknikan. 
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2. Metode Penelitian 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa  
Teknik Elektronika Industri semester 4. Sampel 
diambil dari seluruh kelas yaitu 110 orang tapi 
hanya 100 mahasiswa yang mengembalikan 
angket. Responden telah mendapatkan mata 
kuliah bahasa Inggris teknik di semester 3 dan 
semester 4 (sedang berjalan). 
 
Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik 
angket (questionnaires). Data yang dijaring 
dianalisis dan dideskriptifkan dengan metode 
deskriptif. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
Data yang dikumpulkan melalui angket 
mencakup profil diri, Situasi Kini dan Situasi 
Sasaran yang mempengaruhi mahasiswa 
mempelajari kosakata bahasa Inggris teknik. 
Dari hasil analisis dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

1. Profil Diri Responden 
Mahasiswa rata-rata merupakan lulusan 
Sekolah Menengah di Jakarta, angkatan 
2008. 
 

2. Situasi Kini 
Mahasiswa rata-rata pernah kursus 
bahasa Inggris (59%), mereka kursus 
rata-rata selama 1-2 tahun (25%), dan 
kebanyakan hanya sampai tingkat dasar 
(basic) sebanyak 23 %. Sementara itu 
rata-rata mahasiswa pernah mengikuti 
kursus TOEFL (66%) dan nilai TOEFL 
mereka rata-rata berkisar dibawah 400 
(25%). Kebanyakan dari mereka belum 
pernah ke luar negeri (91%). Sementara 
dalam keluarga mereka tidak ada yang 
berbahasa Inggris (53%), jika ada mereka 
berbahasa Inggris pasif (63%) walaupun 
kebanyakan dari ayah mereka merupakan 
lulusan dari universitas/akademi (47%) 
dan kebanyakan ibu lulusan SMA (63%). 
 
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat 
disimpulkan bahwa: 
a. Sebagian besar pernah mengikuti 

Kursus bahasa Inggris dan pernah 
mengikuti kursus TOEFL tapi nilai 
TOEFL mereka masih dibawah 
standar politeknik yang berkisar 
antara 450-500. 

b. Walaupun salah satu orang tua 
mereka lulusan akademi atau 
universitas, mahasiswa tidak pernah 

berbicara secara aktif menggunakan 
bahasa Inggris dengan mereka. 
 

3. Situasi Sasaran 
Mahasiswa rata-rata menjawab bahwa 
menulis dan membaca bahasa Inggris itu 
penting (90%). Oleh karena itu mereka 
membutuhkan banyak latihan untuk 
ketrampilan tersebut (64%). Hal lain 
dalam memahami bacaan manual dalam 
bahasa Inggris adalah mengetahui 
kosakata bahasa Inggris teknik (96%). 
Alasan yang dikemukan mahasiswa 
mengapa mengetahui kosakata bahasa 
Inggris itu penting adalah mereka dapat 
menggunakannya di dunia industry (55%) 
dan selebihnya menjawab untuk 
menambah pengetahuan bahasa Inggris. 
Jumlah kosakata bahasa Inggris teknik 
yang mereka kuasai rata-rata kurang dari 
100 (70%) dan kosakata bahasa Inggris 
teknik yang sering mereka gunakan 
adalah kosakata yang berhubungan 
dengan Tools and Instruments (74%). 
Mereka merasa cukup berlatih dalam 
mengucapkan dan menggunakan kosakata 
(52%) dan hamper separuh responden 
berpendapat bahwa waktu belajar bahasa 
Inggris yang dialokasikan sangat kurang 
(75%). 
 
Dari hasil analisis diatas, dapat dikatakan 
bahwa kosakata yang sering mahasiswa 
gunakan adalah kosakata yang 
berhubungan dengan bengkel (workshop) 
dimana presentase belajar di bengkel 
lebih tinggi dibandingkan dengan jam 
belajar di kelas (teori). Dengan alokasi 
belajar yang hanya 2x45 menit, 
mahasiswa merasa sangat kurang waktu 
untuk berlatih mengucapkan, 
menggunakan secara lisan maupun 
tulisan. Ini juga dapat dilihat dari jumlah 
kosakata yang mereka kuasai jumlahnya 
hanya dibawah 100 buah. Idealnya 
jumlah kosakata yang dikuasai oleh 
seseorang yang belajar bahasa Inggris 
selama beberapa tahun adalah berkisar 
antara 250-400 kosakata.  
 

4. Pertanyaan Terbuka  
a. Faktor Pendukung dan Penghambat 
 Mahasiswa menyatakan bahwa factor 

pendukung yang paling utama dalam 
belajar kosakata adalah dosen yang 
menyenangkan (34%) dan seringnya 
berlatih (33%). Sedangkan factor 
penghambat yang paling besar adalah 
faktor alokasi waktu yang sangat 
kurang (49%) dan factor penghambat 
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terbesar kedua adalah factor sarana 
belajar (33%). 

b. Saran dari mahasiswa 
Saran-saran yang diberikan 
mahasiswa antara lain adalah alokasi 
waktu yang ditambah (45%), 
perbanyak latihan bahasa Inggris 
(28%), sarana dan prasarana yang 
diperbaiki (22%) dan sisanya 
menyatakan bahwa perlu diadakan 
event berbahasa Inggris. 

   
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa factor pendukung memegang 
peranan penting dalam belajar kosakata 
bahasa Inggris teknik tetapi tetap perlu 
memperhatikan factor penghambat agar 
fakor pendukung dapat berjalan dengan 
sempurna. 

 
4. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kosakata bahasa Inggris teknik yang 
sering muncul akibat sering 
digunakannya koakata tersebut. Ini berarti 
semakin seringnya mahasiswa 
menggunakan suatu kosakata maka 
ingatan mereka akan bertahan dalam 
benak mereka, 

2. Kemampuan mahasiswa dalam 
memahami atau mengahfal kosakata 
bahasa Inggris teknik tidak bergantung 
pada nilai TOEFL mereka tetapi 
bergantung pada berapa 

3. seringnya mereka berlatih menggunakan 
4. kosakata tersebut, 
5. Buku teks bahasa Inggris atau hand-out 

memegang peranan sangat penting 
mahasiswa dapat membaca ulang dan 
menghafal kosakata yang diajarkan akan 
tertinggal di benak mereka dalam waktu 
yang cukup lama. 
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Freedom of expressing opinions in public (the rally) is guaranteed by law, but it is unfortunately not rare 
to end with anarchy and chaos. Likewise in case of demonstrations, students, as the agent of changes, are 
the enlightened citizens who shall create brain strategies, such as known in the history of national 
movement. Students’ action often interferes with the political realm, as happened in 1978 and 1998. The 
study entitled Students’ Understanding on the Law on Freedom in Delivering Opinion in Public was 
carried out to know the extent of understanding of students on the Law No. 9 of 1998 and its 
implementation, and to formulate strategies for the empowerment of student demonstrations in learning 
democracy. This study utilized a questionnaire and SPSS data processing. Students’ understanding on the 
background of national movement was normative, students' understanding on the Law No. 9 / 1998 was 
good, the implementation of the Law No. 9 / 1998 in the student demonstrations was very good, and 
understanding of their role in various national  activities in and in the state life is fairly good. Strategies 
are offered through socialization and localizing of mass movement. 
 
Keywords: Human Rights, protests, student demonstrations, collective violence, anarchism 
 
 
PENDAHULUAN 

Aksi mahasiswa merupakan wujud 
dari kemerdekaan menyampaikan pendapat 
di muka umum, dan telah menjadi bentuk 
baku bagi pergerakan mahasiswa. 
Pergerakan mahasiswa selalu menjadi awal 
perubahan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, sehingga  mahasiswa 
menyandang agent of change. Menurut 
Anhar Gonggong (2007:17); perubahan 
kehidupan berbangsa dan bernegara di 
Indonesia dipelopori oleh generasi (pelajar 
dan mahasiswa) yang tercerahkan. Dimulai 
pada abad ke-20 dalam bentuk strategi 
perlawanan terhadap penjajah di berbagai 
wilayah kepulauan Nederlandshindie. Pada 
abad 17, 18, 19 perlawanan menggunakan 
strategi otot secara fisik dan sporadis 
mengalami kegagalan, di awal abad 20, 
warga yang tercerahkan menciptakan 
strategi otak dengan menggunakan 
organisasi, media massa, dan dialog. 
Strategi otak ini, dalam sejarah Indonesia 
disebut pergerakan nasional. 

Pembatasan gerakan mahasiswa 
pernah dilakukan semasa orde baru, melalui: 

Pertama, SK Kopkamtib (21 Januari 1978) 
tentang pembubaran Dewan Mahasiswa 
(DM) dan pengambilalihan kampus oleh 
militer. Kedua; Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (saat itu Daoed Yoesoef), 
mengeluarkan instruksi Nomor 1/U/1978 
dan SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang pembubaran DM dan 
pembatasan aktivitas mahasiswa. Aktivitas 
mahasiswa dibatasi hanya di bidang 
kesejahteraan, rekreasi, dan akademik. 
Ketiga, SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 0156/U/1978 tentang 
Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). 
Keempat, SK Dirjen Dikti Nomor 
002/DK/Inst/1978 yang menempatkan 
semua aktivitas mahasiswa di bawah 
Pembantu Rektor III dibantu Dekan III. 
Kelima, SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 037/U/1979 tentang 
Pembentukan Badan Koordinasi 
Kemahasiswaan (BKK). Keenam, SK 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 0124/U/1979 tentang Sistem Kredit 
Semester (SKS).  
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Tetapi, gerakan mahasiswa 
berkembang cepat karena didukung oleh 
gerakan demokrasi di Indonesia. Peristiwa 
27 Juli 1996 yang nampaknya memukul 
gerakan pro-demokrasi malah menimbulkan 
radikalisasi di kalangan masyarakat, 
memasuki tahun 1997 terjadi 154 
demonstrasi yang mengangkat isu 
internasional, nasional, daerah. Ketika krisis 
ekonomi terjadi tahun 1997 terjadi 
ketidakpuasan pada pemerintah orde baru 
dari berbagai kalangan, khususnya 
mahasiswa sehingga baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama mahasiswa menolak 
Suharto untuk dicalonkan sebagai presiden 
1998-2003. Pada puncaknya pergerakan 
mahasiswa terjadi pada Mei 1998 yang 
berhasil menurunkan Suharto mundur 
sebagai presiden. 

Gerakan pro-demokrasi di 
Indonesia salah satunya melahirkan 
Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum. Penelitian 
berjudul Pemahaman Mahasiswa Terhadap 
Undang-undang Tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 
untuk  mengetahui pemahaman dan sejauh 
mana menggunakan Undang-undang Nomor 
9 tahun 1998, serta merumuskan strategi 
pemberdayaan aksi mahasiswa sebagai 
pembelajaran dalam berdemokrasi.  

Aksi mahasiswa merupakan salah 
satu wujud dari demokrasi, yang dijamin 
oleh Deklarasi Universal Hak Azazi 
Manusia (DU HAM) dan UUD 1945, yang 
berbunyi; 
“Kemerdekaan setiap warga negara untuk 
menyampaikan pendapat di muka umum 
merupakan perwujudan demokrasi dalam 
tatanan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara”. Undang-undang 
nomor 39/1999 tentang Hak Azazi Manusia,  
pada pasal 14 dan 15, merupakan 
penjabaran dari hak kebebasan, yang salah 
satunya dalam menyuarakan pendapat, 
yaitu: “Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi 
yang diperlukan untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosial. Setiap orang 
berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis sarana yang 
tersedia. Setiap orang berhak untuk 

memperjuangkan hak pengembangan 
dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 
negaranya”. 

Latar belakang tersebut merupakan 
dasar bagi Undang-undang nomor 9/1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum. UU ini dibuat 
dengan mengingat UUD RI pasal 5 ayat 1, 
pasal 20 ayat 1; khususnya pasal 28, yang 
berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dalam undang-undang”. Dijelaskan dalam 
ketentuan umum bahwa kemerdekaan  
menyampaikan pendapat adalah hak setiap 
warga negara secara bebas dan bertanggung 
jawab. Sedangkan unjuk rasa atau 
demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau kelompok orang untuk 
mengeluarkan pikiran secara demonstratif di 
muka umum. Unjuk rasa dapat berbentuk 
pawai, rapat, mimbar bebas. 

Unjuk rasa harus dilaksanakan 
dengan penuh tanggung jawab, sejalan 
dengan ketentuan, yang antara lain 
menetapkan: 

1) Setiap orang memiliki kewajiban 
terhadap masyarakat yang 
memungkinkan pengembangan 
kepribadiannya secara bebas dan 
penuh. 

2) Dalam pelaksanaan hak dan 
kebebasannya, setiap orang harus 
tunduk semata-mata pada 
pembatasan yang ditentukan oleh 
undang-undang dengan maksud 
untuk menjamin pengakuan dan 
penghargaan terhadap hak serta 
kebebasan orang lain, dan untuk 
memenuhi syarat-syarat yang adil 
bagi moralitas, ketertiban, serta 
kesejahteraan umum dalam suatu 
masyarakat yang demokratis. 

3) Hak dan kebebasan ini sama 
sekali tidak boleh digunakan 
secara bertentangan dengan 
tujuan dan azaz Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) 

Peraturan tentang unjuk rasa disusun 
dengan tujuan mewujudkan kebebasan yang 
bertanggung jawab sebagai salah satu 
pelaksanaan HAM, mewujudkan 
perlindungan hukum, mewujudkan iklim 
yang kondusif bagi berkembangnya 
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partisipasi dan kreativitas warga negara 
dalam berdemokrasi, dan menempatkan 
tanggung jawab sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
tanpa mengabaikan kepentingan perorangan 
atau kelompok. 

Unjuk rasa atau aksi tidak boleh 
dilaksanakan di lingkungan istana 
kepresidenan, tempat ibadah, instansi 
militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau 
laut, stasiun kereta api, terminal angkutan 
darat, dan obyek-obek vital nasional; dan 
dilarang membawa benda-benda yang 
membahayakan keselamatan umum. Tiga 
hari (maksimal 3X24 jam) sebelum unjuk 
rasa, pihak mengunjuk rasa harus 
memberitahu polisi, secara tertulis, tentang 
siapa yang menjadi pimpinan atau 
penanggung jawab aksi. Setiap 100 orang 
peserta unjuk rasa harus didampingi oleh 1 
sampai 5 penanggung jawab. Pemberitahuan 
ini untuk menjamin aksi tertib dan aman 
serta tidak melanggar HAM, dan jika 
melanggar aturan, polisi dapat 
membubarkan aksi, dan dikenakan sangsi 
sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Mahasiswa adalah insan akademis, 
calon sarjana, yang dididik menjadi calon 
intelektual, bahkan ada mahasiswa yang 
telah menjadi intelektual sebelum menjadi 
sarjana. Intelektual 
(http://www.lingkarstudy.com/utama/index.
php?topic=259.0) diartikan sebagai aktif 
dalam masyarakat mengusung ide-ide 
pembaruan. Kehadirannya dalam 
masyarakat senantiasa bermanfaat. 
Sedangkan ciri-ciri mahasiswa ialah: 
Pertama, memahami zaman atau waktunya, 
seorang intelektual tahu apa yang sedang 
terjadi dan mampu menyimpulkan main 
current dari perkembangan. Kedua, 
menghayati nilai-nilai universal 
kemanusiaan (keadilan, persamaan hak, hak 
untuk hidup, hak untuk menganut sesuatu 
kepercayaan dan sebagainya, termasuk 
kesamaan gender). Ketiga, mampu berpikir 
jernih secara lintas sektoral dan tidak 
terkurung oleh bidang keahliannya sendiri. 
Dengan modal intelektual inilah mahasiswa 
lebih dapat memahami dan kritis terhadap 
perubahan sosial, yang dituangkan dalam 
aksi mahasiswa.  

Mahasiswa mempunyai peran 
sebagai pressure group diimplementasikan 
dalam protes, protes mahasiswa, menurut 

Sarlito (1978: 47-50), dilatarbelakangi oleh 
hipotesis: Pertama, critical hypothesis yaitu 
kelemahan mahasiswa sendiri karena kurang 
disiplin, kurang memegang nilai-nilai, dan 
tujuan hidup. Kedua, sympathetic hypothesis 
yaitu mahasiswa sebagai korban lingkungan 
yang rusak; protes merupakan usaha 
memperbaiki kembali lingkungan. Ketiga, 
neutral hypothesis yaitu adanya proses 
adaptasi psikologis yang disebabkan oleh 
perubahan yang sangat cepat pada 
masyarakat.  Sedangkan penyebabnya ialah 
proses mencari kedewasaan, identitas dan 
integritas diri, citra sebagai mahasiswa, 
keterlibatan mahasiswa dalam problem 
sosial, dan adanya interaksi antara 
kelompok mahasiswa dengan kelompok 
lainnya.  

Menurut Burhan D. Magenda 
(1977: 13) istilah “kekuatan moral” 
mahasiswa yakni aksi mahasiswa yang 
berpusat di kampus dan tidak memiliki 
ikatan organisatoris dengan kekuatan sosial 
politik di luarnya. Hal ini menimbulkan 
suatu gejala ambivalensi karena menjadikan 
aksi mahasiswa sebagai “pelopor tanpa 
pengikut”, yang mendengungkan etos 
egaliterisme dan diorganisasi secara 
romantik dan bersifat populis. Jika kekuatan 
moral dipilih seperti terlihat dalam protes-
protes yang radikal yang akan memberikan 
kesempatan untuk menjadi aktor politik. 
Penyampaian protes ini dilakukan melalui 
demonstrasi, sehingga hasil pengalaman 
sosialisasi politik sebagai bentuk non-
kooperatif, mulai era penjajahan sampai 
sekarang. 

Radikalisme mahasiswa dalam aksi, 
menurut Tubagus Ronny (2001:192-193), 
salah satu bentuk aktivitas dalam memenuhi 
kebutuhan ialah dengan kekerasan. 
Kekerasan sebagai ekses pergerakan 
mahasiswa dapat digolongkan dalam 
kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif 
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 
Pertama, kekerasan kolektif primitif; 
umumnya bersifat non-politis dengan ruang 
lingkup terbatas dan bersifat lokal; misalnya 
dalam bentuk pengeroyokan, pemukulan 
atau peng-aniayaan terhadap tukang copet 
atau dukun teluh; juga tawuran anak 
sekolah.  

Kedua, kekerasan kolektif 
reaksioner; merupakan reaksi terhadap 
penguasa yang pelakunya tidak terbatas 
dalam suatu komunitas tetapi siapa saja 
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yang merasa berkepentingan dengan tujuan 
kolektif yang menentang suatu kebijakan 
atau sistem yang dianggap tidak adil dan 
tidak jujur; termasuk dalam jenis ini 
misalnya ialah pemogokan supir angkot 
karena tidak menerima kebijakan 
pemerintah. Ketiga, kekerasan kolektif 
modern merupakan alat untuk mencapai 
tujuan ekonomi dan politis dari suatu 
organisasi yang tersusun dan terorganisasi 
dengan baik; termasuk jenis ini misalnya 
adalah kekerasan politik di masa kampanye 
Pemilu. Peristiwa 14 Mei 1998 merupakan 
akumulasi dari semua kekerasan kolektif. 
Kerusuhan kolektif lebih banyak disebabkan 
oleh ledakan spontan dari kelompok yang 
kecewa, yang memberikan reaksi terhadap 
peristiwa dan isu yang muncul. 

Menurut Umar (2008: 281) 
mahasiswa sebagai kaum muda mempunyai 
potensi menjadi pemimpin yang mampu 
mentransformasikan nasionalisme ke dalam 
nilai-nilai kebangsaan ke dalam bentuk aksi 
yang memungkinkan terjadinya perubahan 
sosial. Ditambahkan pula bahwa pemimpin 
harus mempunyai kemampuan: pertama, 
merumuskan inovasi dan kecepatan untuk 
merespon perkembangan zaman; kedua, 
mengenali, mengindentifikasi, dan 
mengelola sumber daya baik yang bersifat 
tangible dan intangible yang dimilikinya; 
ketiga, mengenali dan mengindentifikasi 
perubahan lingkungan internal dan 
eksternal; keempat, memprediksi dan 
menyikapi perubahan dengan bijaksana. 
Keempat faktor tersebut terdapat dalam diri 
mahasiswa yang juga adalah kaum muda 
sehingga menjadi faktor strategis dalam 
mempertahankan ketahanan nasional. 
Artinya perubahan sosial yang senantiasa 
diciptakan oleh mahasiswa tidak berpaling 
dari norma-norma yang telah dirintis oleh 
founding fathers dalam membangun bangsa. 

Teori-teori di atas menunjukkan 
bahwa aksi mahasiswa tidak akan pernah 
sirna. Aksi mahasiswa dapat diberdayakan 
ke arah pembangunan demokrasi, sesuai 
dengan kebutuhan dalam membangun 
masyarakat madani, dan mampu menjadi 
pemimpin bangsa yang mempunyai 
kemampuan, sesuai dengan teori M.Umar 
(2008); yaitu dengan cara: pertama,  
mentranformasikan ideologi nasionalisme 
dan nilai-nilai kebangsaan yang lebih aktual 
dengan perkembangan zaman; kedua, 

mengelola pluralisme, nilai-nilai 
kebangsaan, dan kemanusiaan; ketiga, etos 
dan semangat kepeloporan di berbagai 
bidang; keempat, memperkuat bangunan 
negara-bangsa; kelima, aktualisasi dari 
prestasi kepeloporan di berbagai bidang 
pembangunan.  

Untuk itu, diperlukan sikap cerdas 
dan bertanggung jawab, namun tantangan 
sekarang dan masa yang akan datang 
menghadang untuk menguji kemampuan 
mahasiswa sebagai kaum terdidik. Peran 
pergerakan mahasiswa dalam ketahanan 
nasional diuraikan dalam aspek politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 
keamanan.   
 
METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan dan 
tujuan penelitian ini, pertanyaan pada 
angket dikategorikan dalam variabel: 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: Variabel Penelitian 
No Varia

bel 
Pertanyaan Jumlah

1 XA pemahaman mahasiswa 
terhadap latar belakang 
gerakan mahasiswa.  

6 

2 XB pemahaman mahasiswa 
terhadap UU No.9/1998 
tentang “Unjuk Rasa”.  

9 

3 XC penggunaan UU 
No.9/1998 dalam aksi 
mahasiswa. 

10 

4 XD peran aksi mahasiswa 
dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

10 

Jumlah 35 
 

Variabel-variabel tersebut 
berhubungan atau berkorelasi satu sama 
lain, nilai korelasi akan dihitung dengan 
analisis statistik. Asumsi korelasi 
digambarkan sebagai tersebut ialah: 
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 Gambar: korelasi antar variabel 

 
Instrumen penelitian menggunakan 

kala Likert, yaitu 4: Sangat setuju/sangat 
paham, 3: Setuju/paham, 2: Kurang 
setuju/kurang paham, 1: Tidak setuju/tidak 
paham. Angket disebarkan kepada 
mahasiswa yang pernah mengikuti aksi 
mahasiswa, dengan responden Universitas 
Gunadarma (UG) dan Politeknik Negeri 
Jakarta (PNJ). Data diambil pada 1 sempai 
dengan 18 Juni 2010, responden dari 
mahasiswa UG sebanyak 49 dan responden 
dari PNJ sebanyak 75.  

Analisis data dilakukan berdasarkan 
SPSS 14 (Singgih Santoso, 1999:104-217), 
dengan urutan sebagai berikut: 
a. Verifikasi data. 
b. Statistik Deskriptif  untuk mendapatkan 

mean, median, mode, korelasi, dan 
analisa varian. 

c. Analisis ini menggunakan Analsis 
Bivariate untuk mengukur hubungan di 
antara hasil-hasil pengamatan dari 
populasi yang mempunyai dua varian. 
Analisis Bivariate juga diolah 
berdasarkan korelasi peringkat Sperman 
dan Kendall. 

d. Hasil Analisis Bivariate,  dianalisis lagi 
dengan Analisis Crosstab (perbandingan 
UG dan PNJ).   

e. Hasil analisis data SPSS  ini kemudian 
dibahas dengan memberi komentar yang 
dipertajam oleh hasil data pustaka dan 
pengamatan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis data memperoleh: Pertama, 
korelasi item pada variabel XA dikontrol 
oleh item pada variabel XB dan sebaliknya. 
Kedua, korelasi antar-variabel yang 
bertujuan melihat apakah variabel XA 

berkorelasi dengan variabel XB dan apakah 
variabel XB berkorelasi dengan variabel 
XC, yang dikontrol dengan variabel XD. 
Nilai korelasi yang dianggap signifikan atau 
berkorelasi positif adalah mendekati 0,5, 
maka data yang berkorelasi ialah: 
1) variabel pemahaman mahasiswa 

terhadap latar belakang gerakan 
mahasiswa ialah XA2, XA3, XA5, 
XA6 (4 Item). 

2) variabel pemahaman mahasiswa 
terhadap UU No.9/1998 tentang 
“Unjuk Rasa” ialah  XB1, XB2, 
XB3, XB6 (4 Item). 

3) variabel penggunaan UU No.9/1998 
dalam aksi mahasiswa ialah XC3, 
XC4 (2 item). 

4) variabel peran aksi mahasiswa 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara ialah XD1, XD2, XD4, 
XD6, XD7, XD9 (6 item). 
 

Berdasarkan tabel 2 variabel XA yang 
berkorelasi positif adalah: XA2 yaitu 
Tonggak gerakan/aksi mahasiswa Indonesia 
ialah Gerakan Budi Utomo (1908).  XA3 
yaitu Gerakan Budi Utomo (1908) adalah 
gerakan terpelajar cikal bakal wawasan 
kebangsaan Indonesia. XA5 yaitu “Malari” 
adalah Gerakan mahasiswa “Malari”  yang 
menentang pemerintahan orde baru, tahun 
1974.  XA6 yaitu Pasca “Malari”, gerakan 
mahasiswa diredam oleh SK NKK/BKK 
1978, untuk mengembalikan mahasiswa 
pada tugasnya belajar.  
 

Tabel 2 : Case Processing Summary 
Case Processing Summary

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

XA2 * Y

XA3 * Y

XA5 * Y

XA6 * Y

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 
Pemahaman mahasiswa terhadap 

Gerakan Budi Utomo sebagai tonggak 
sejarah pergerakan mahasiswa baik karena 
jika dijumlah data pada skore 3 dan 4 
mencapai 41,1% + 19,4%= 60,5%. Skore ini 
termasuk kategori baik. Artinya mahasiswa 
yang mengetahui dengan baik  bahwa 
Gerakan Budi Utomo adalah tonggak 
pergerakan mahasiswa. Pemahaman 
mahasiswa terhadap Gerakan Budi Utomo 
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sebagai gerakan terpelajar, termasuk dalam 
ketegori sangat baik karena jika 
dijumlahkan skore 3 dan 4 yaitu 47,6% + 
29,0%= 76,6% 

Jika dihubungkan antara XA2 dan 
XA3,  maka mahasiswa memahami benar 
bahwa Gerakan Budi Utomo sebagai 
tonggak pergerakan mahasiswa dan sebagai 
gerakan terpelajar mahasiswa sebelum 
kemerdekaan RI. Dengan dasar inilah, 
seharusnya unjuk rasa atau aksi mahasiswa 
sekarang dilakukan secara intelektual. 

Pemahaman atau kebersetujuan 
Malari sebagai gerakan yang menentang 
orde baru ialah kurang paham 38,7%, tidak 
paham 33,9%, paham 24,2% dan sangat 
paham 3,2%. Terlihat mahasiswa belum 
memahami bahwa gerakan Malari, dengan 
kata lain, mahasiswa tidak mau kejadian 
seperti Malari terjadi lagi. 

Gerakan Malari adalah gerakan yang 
merepotkan pemerintah orde baru, yaitu 
gerakan yang menentang modal asing 
dengan menolak kedatangan ketua Inter 
Gavermental Gruop on Indonesia (IGGI) 
dan Perdana Menteri Tanaka (Jepang). 
Gerakan dilanjutkan dengan tuntutan 
“tritura baru” yaitu turunkan harga, 
bubarkan asisten pribadi presiden, dan 
ganyang korupsi. Dan berlanjut menjadi 
kerusuhan yang menelan korban 1000 
mobil, 144 gedung, 9 orang meninggal, 820 
aktivis ditangkap, dan beberapa koran 
ditutup (lihat Suharsih, 2007).  

Pemahaman terhadap pemberlakuan 
SK NKK/BKK sebagai alat peredam 
gerakan mahasiswa pasca Malari sebagai 
upaya mengembalikan mahasiswa ke dalam 
kampus dengan melaksanakan Tri Dharma 
Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhan 
mahasiswa memahami SK NKK/BKK 1978 
sebagai alat mengembalikan mahasiswa ke 
kampus ialah tidak paham 33,9%, kurang 
paham 30,6%, paham 26,6%, dan sangat 
paham hanya 8,9%. Seperti halnya pada 
kasus Malari, mahasiswa rupanya tidak 
memahami adanya SK NKK/BKK dalam 
hubungannya dengan aksi mahasiswa. 

Berangkat dari hasil dan pembahasan 
terhadap variabel XA, pemahaman 
mahasiswa terhadap latar belakang gerakan 
mahasiswa bersifat normatif. Mahasiswa 
lebih memahami gerakan Budi Utomo yang 
memang menjadi sejarah dan dipelajari di 
sekolah. Sedangkan gerakan mahasiswa 

(Malari dan SK-28) yang bersifat politik 
tidak diajarkan sehingga mahasiswa tidak 
memahaminya, sebaiknya mahasiswa 
mendiskusikan sejarah atau latarbelakang 
gerakan mahasiswa dengan benar dan tajam, 
untuk kemudian dijadikan bekal bagi 
gerakan mahasiswa yang akan 
dilaksanakannya. 
 

Tabel 3: Case Processing Summary 
Case Processing Summary

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

124 100,0% 0 ,0% 124 100,0%

XB1 * Y

XB2 * Y

XB3 * Y

XB6 * Y

XC3 * Y

XC4 * Y

XD1 * Y

XD2 * Y

XD3 * Y

XD6 * Y

XD7 * Y

XD9 * Y

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel 

XB yang mempunyai korelasi positif dan 
dibahas ialah XB1, XB2, XB3, XB6. 
Variabel XC yang mempunyai korelasi 
positif dan dibahas ialah XC3 dan XC4. 
Variabel XD yang mempunyai korelasi 
positif dan dibahas ialah XD1, XD2, XD3, 
XD6, XD7, dan XD9 

Pemahaman mahasiswa terhadap UU 
Nomor 0/1998 merupakan penjabaran dari 
hak kebebasan manusia dalam menyuarakan 
pendapat (XB1), paham 40,3%, kurang 
paham 22, 6% sangat paham 19,4%, dan 
tidak paham 17,7%. Jika dijumlahkan antara 
paham dan sangat paham menjadi 59,7%; 
skore ini di atas angka 0,5 tetapi masih 
belum cukup untuk dikatakan baik. Dalam 
hal ini mahasiswa masih memerlukan 
pemahaman lebih bahwa UU Nomor 9/1998 
merupakan penjabaran dari hak kebebasan 
manusia dalam menyuarakan pendapat. 

Pemahaman mahasiswa bahwa UU 
Nomor 91998 bersumber dari Pasal 28 UUD 
1945 tentang kemerdekaan berpendapat di 
muka umum (XB2),  paling banyak 
menjawab paham 46,0%, sangat paham dan 
kurang paham masing-masing 20,2%, dan 
tidak paham 13,7%. Jika digabungkan 
antara paham dan sangat paham menjadi 
66,2%, skore ini dianggap baik tetapi masih 
perlu ditingkatkan agar mahasiswa 
memahami sumber hak menyuarakan 
pendapat di muka umum. 
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Pemahaman terhadap bunyi pasal 28 

UUD 1945 ialah “Kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang” 
(XB3),dijawab paling banyak paham 44,4%, 
sangat paham 27,4%,  kurang paham 17,7%, 
dan tidak paham 10,5%. Jika digabungkan 
antara paham dan sangat paham menjadi 
71,8% merupakan skore yang cukup tinggi. 
Dalam hal ini mahasiswa memahami benar 
bunyi pasal 28 UUD 1945. 

Pemahaman atas UU Nomor 9/1998 
tentang menyuarakan pendapat di muka 
umum yang dapat menjamin rasa aman 
dalam kehidupan masyarakat (XB6), paling 
banyak menjawab paham 37,9%, kurang 
paham 33,9%, sangat paham 15,3%, dan 
tidak paham 12,9%. Jika digabungkan 
antara paham dan sangat paham menjadi 
53,2%, skor ini cukup baik tetapi masih 
perlu ditingkatkan. Jika mahasiswa 
memahami benar bahwa UU Nomor 9/1998 
tentang menyuarakan pendapat di muka 
umum menjamin rasa aman dalam 
kehidupan masyarakat, mereka akan 
menggunakan UU tersebut dalam setiap 
aksinya.    

Pemahaman mahasiswa bahwa tiga 
hari sebelum unjuk rasa, pihak pengunjuk 
rasa harus memberitahu polisi, secara 
tertulis (XC3), paling banyak menjawab 
sangat paham 46,0%, paham 41,9%, kurang 
paham 6,5%, dan tidak paham 5,6%. Jika 
digabung antara paham dan sangat paham 
menjadi 87,9%; skor yang sangat tinggi. 
Dalam hal ini mahasiswa sangat memahami 
syarat administrasi pelaksanaan aksi, artinya 
aksi mahasiswa tidak akan lepas dari 
pengawasan polisi sebagai usaha dalam 
menertibkan dan menjamin rasa aman bagi 
peserta aksi maupun masyarakat. 

Pemahaman atau kebersetujuan 
mahasiswa bahwa pemberitahuan kepada 
polisi untuk menjamin aksi tertib dan aman 
serta tidak melanggar HAM (XC4), paling 
banyak sangat setuju 54,0%, setuju 36,3%, 
kurang setuju 6,5%, dan tidak setuju 3,2%. 
Jika digabungkan antara setuju dan sangat 
setuju menjadi 90,3%. Skor  ini sangat baik, 
dengan pemahaman seperti ini mahasiswa 
dengan sangat sadar akan memberitahukan 
rencana aksinya kepada polisi. 

Kebersetujuan atas peran atau 
kehadiran mahasiswa sebagai insan 

akademis dalam masyarakat senantiasa 
bermanfaat (XD1), paling banyak setuju 
50,0%, sangat setuju 46,8%,  kurang 
setuju 2,4%, dan tidak setuju 0,8%. Jika 
digabungkan antara setuju dan sangat 
setuju mencapai 96,8%; skor yang 
sangat tinggi. Dalam hal ini mahasiswa 
menyadari bahwa dirinya adalah insan 
akademis yang mempunyai karakter 
berpikir yang rasional. Dari data ini, 
dimungkinkan aksi mahasiswa berjalan 
damai dan terpelajar. 

 Kebersetujuan bahwa mahasiswa 
lebih dapat memahami dan kritis terhadap 
perubahan sosial, yang dituangkan dalam 
aksi mahasiswa (XD2), setuju 42,7%,  
sangat setuju 37,1%, kurang setuju 16,9%, 
dan tidak setuju 3,2%. Jika digabungkan 
antara setuju dan sangat setuju mencapai 
79,8%, skor yang masuk kategori baik. 
Dalam hal ini mahasiswa memiliki 
kepekaan yang baik dalam menangkap 
aspirasi masyarakat untuk diangkat dalam 
aksi mahasiswa.  

Kebersetujuan mahasiswa terhadap 
kekuatan moral dalam aksi mahasiswa yang 
radikal akan memberikan kesempatan untuk 
menjadi aktor politik (XD3), kurang setuju 
46,0%, setuju 30,6%, tidak setuju 16,9%, 
dan sangat setuju hanya 6,5%. Melihat data 
ini, mahasiswa berpendapat bahwa untuk 
menjadi aktor politik tidak perlu 
menggunakan gerakan yang radikal atau 
menentang. Sesuai dengan karakter 
mahasiswa, aktor politik dapat dicapai 
secara terpelajar dengan cara 
mengemukakan pemikiran-pemikiran kreatif 
yang mengusung pembaharuan di segala 
bidang, yang diperlukan dalam 
perkembangan kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  

Kebersetujuan mahasiswa bahwa aksi 
mahasiswa merupakan alat untuk mencapai 
tujuan ekonomi (XD6), kurang setuju 
41,9%, setuju 32,3%, tidak setuju 19,4%, 
dan sangat setuju 6,5%. Skor ini 
menghilangkan asumsi bahwa aksi 
mahasiswa sekarang (di era reformasi) lebih 
disebabkan oleh tuntutan ekonomi karena 
berhubungan dengan nasibnya setelah lulus, 
misalnya berhubungan dengan hal ikhwal 
pekerjaan dan hak pekerja. Selain itu, 
mahasiswa di PT terkemuka lebih memilih 
belajar daripada mengikuti aksi karena 
keinginan cepat lulus dan kerja dengan 
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standar pendapatan yang tinggi (lihat Minto 
Rahayu, 2009: 28). 

 Kebersetujuan bahwa aksi 
mahasiswa merupakan alat untuk mencapai 
tujuan politis (XD7), kurang setuju 32,3%, 
setuju 29,0%, tidak setuju 28,2%, dan 
sangat setuju 10,5%. Skor ini menunjukkan 
bahwa aksi mahasiswa di era reformasi 
lebih mengusung kepentingan masyarakat, 
misalnya memprotes kenaikan harga, aksi 
pornografi dan pornoaksi, penuntasan 
penyelesaian kasus-kasus korupsi. Yang 
menarik, tidak seperti seniornya di era orde 
baru (1978-an), aksi mahasiswa lebih 
banyak dipicu olehk kepentingan politik, 
khususnya protes terhadap kebijakan 
pemerintah waktu itu. 

Kebersetujuan bahwa mahasiswa 
mampu mentransformasikan nasionalisme 
ke dalam nilai-nilai kebangsaan sehingga 
menjadi faktor strategis dalam 
mempertahankan ketahanan nasional (XD9), 
setuju 42,7%, kurang setuju 33,9%, sangat 
setuju 18,5%, dan tidak setuju 4,8%. Jika 
digabungkan antara setuju dan sangat setuju 
menjadi 61,2%; skor yang cukup baik tetapi 
masih perlu diyakinkan bahwa nilai-nilai 
nasionalisme dapat mempertahankan 
ketahanan nasional Indonesia. 

Responden penelitian ini ialah 
Universitas Gunadarma dan Politeknik 
Negeri Jakarta. Dua jenis responden yang 
diambil menggambarkan keakuratan yang 
dapat dijadikan representasi mahasiswa 
secara keseluruhan. Asumsinya, ada 
perbedaan pandangan UU Nomor 9/1998. 
Dari 16 indikator, 9 yang mempunyai 
kesetaraan dan 7 indikator yang tidak setara, 
maka asumsi bahwa mahasiswa swasta lebih 
bebas dan mahasiswa negeri lebih terikat 
pada norma tidak terbukti. Pemahaman 
mahasiswa UG dan mahasiswa PNJ tidak 
jauh berbeda terhadap UU Nomor 9/1998. 
Hal ini disebabkan lokasi kampus yang 
berdekatan, ada kemungkinan mereka 
merupakan satu komunitas dalam 
memecahkan masalah-masalah akademis 
atau nonakademis. 

Hasil analisis data menunjukkan: 
Pertama, variabel pemahaman mahasiswa 
terhadap latar belakang gerakan bersifat 
normatif. Mahasiswa lebih memahami 
gerakan Budi Utomo yang memang menjadi 
sejarah dan dipelajari di sekolah. Sedangkan 
gerakan mahasiswa (Malari dan SK-28) 

yang bersifat politik tidak diajarkan 
sehingga mahasiswa tidak memahaminya, 
sebaiknya mahasiswa mendiskusikan 
sejarah atau latarbelakang gerakan 
mahasiswa dengan benar dan tajam, untuk 
kemudian dijadikan bekal bagi gerakan 
mahasiswa yang akan dilaksanakannya.  

Kedua, variabel pemahaman 
mahasiswa terhadap UU Nomor 9/1998 
tentang kemerdekaan menyuarakan 
pendapat di muka umum dikategorikan baik. 
Dengan demikian dapat diharapkan 
mahasiswa dapat menggunakan UU Nomor 
9/1998 secara bertanggung jawab dalam 
setiap aksinya. Ketiga, variabel penggunaan 
UU Nomor 9/1998 dalam aksi mahasiswa, 
dikategorikan sangat baik. Dengan demikian 
dapat diharapkan mahasiswa dapat 
menggunakan UU Nomor 9/1998 secara 
bertanggung jawab dalam setiap aksinya, 
khususnya dalam hal memberitahukan 
rencana aksi kepada polisi dalam rangka 
menjaga ketertiban peserta aksi maupun 
masyarakat. 

Keempat, variabel peran aksi 
mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara cukup baik, sehingga  kita masih 
dapat berharap banyak akan peran positif 
mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara sehingga aksi mahasiswa dapat 
dijadikan pembelajaran bagi pribadi 
mahasiswa yang dalam usia dewasa mada 
untuk mengenal kehidupan bermasyarakat.  

Strategi dalam penanganan 
mahasiswa yang ditawarkan adalah; aparat 
keamanan hanya perlu memberikan 
pengertian dan sosialisasi tentang perlunya 
hak keamanan dan ketertiban bagi 
masyarakat, dengan mentaati UU Nomor 
9/1998 dalam setiap aksi mahasiswa. 

Hasil penelitian ini nampaknya tidak 
sesuai dengan asumsi yang sekarang beredar 
bahwa setiap aksi mahasiswa sering 
dibarengi dengan anarkisme atau kerusuhan 
yang mengganggu ketertiban masyarakat. 
Data kekerasan mahasiswa juga telah 
disampaikan di bagian latart belakang.  

Berdasarkan hasil penelitian ini 
anarkisme yang muncul saat aksi mahasiswa 
bukanlah dilakukan dengan sadar, tetapi 
oleh adanya tekanan massa, seperti yang 
dinyatakan oleh Tubagus Ronny (2001:192-
193), bahwa salah satu bentuk aktivitas 
dalam memenuhi kebutuhan ialah dengan 
kekerasan. Kekerasan sebagai ekses 
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pergerakan mahasiswa dapat digolongkan 
dalam kekerasan kolektif, yaitu  kekerasan 
kolektif primitif; kekerasan kolektif 
reaksioner; dan kekerasan kolektif modern.  
Jadi aksi mahasiswa harus diawasi untuk 
tidak dalam kelompok massa yang besar 
atau tidak terkendali. 
 
KESIMPULAN  
1) Pemahaman mahasiswa terhadap latar 

belakang gerakan nasional mahasiswa 
bersifat normatif. 

2) Pemahaman mahasiswa terhadap UU 
Nomor 9/1998 tentang kemerdekaan 
menyampaikan pendapat di muka umum 
dikategorikan baik. 

3) Penggunaan UU Nomor 9/1998 dalam aksi 
mahasiswa, sangat baik. 

4) Pemahanan terhadap peran aksi mahasiswa 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
cukup baik.  

 
SARAN 
1) Strategi dalam penanganan mahasiswa agar 

aparat keamanan memberikan pengertian 
dan sosialisasi tentang perlunya hak 
keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, 
dengan mentaati UU Nomor 9/1998 dalam 
setiap aksi mahasiswa. 

2) Dalam setiap aksi aparat dan penanggung 
jawab aksi harus dapat melokalisasi 
pergerakan massa, jangan sampai tidak 
terkendali. 
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